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RESUMO – O presente trabalho visa apresentar uma crítica à abordagem walrasiana na 

Macroeconomia. Apresenta-se o debate entre Keynesianos (Keynes, Novos Keynesianos e Pós 

Keynesianos) e Neoclássicos (Monetaristas e Novos Clássicos) sobre o método, as expectativas e 

o equilíbrio na análise econômica. Tenta-se, assim, refutar a crítica de Lucas segundo a qual 

Keynes não teria respeitado a ‘camisa-de-força’ da economia, isto é, agentes egoístas e equilíbrio 

nos mercados. A respeito do desemprego, faz-se uma revisão crítica do segundo capítulo da 

Teoria Geral, bem como dos conceitos de taxa natural de desemprego e desemprego 

involuntário. As conclusões obtidas são as seguintes: não parece ser correta a abordagem 

instrumentalista de Friedman como referência para a Macroeconomia, a hipótese de expectativas 

racionais pouco diz sobre o comportamento real dos homens, o equilíbrio contínuo dos mercados 

é tautológico e o desemprego involuntário diz respeito a uma situação alheia às características 

individuais do agente econômico. É um desemprego macroeconômico. Por fim, enquanto a 

microeconomia pode abster-se de considerações historicistas, a Macroeconomia não o pode. As 

questões Macroeconômicas estão ligadas ao momento histórico, ao grau de desenvolvimento das 

instituições e ao comportamento mais humano do homem econômico. 
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ABSTRACT – The present work aims to provide a critique to the Walrasian approach in 

Macroeconomics. The debate between Keynesians (Keynes, New Keynesians and Post-

Keynesians) and Neoclassical (Monetarists and New Classical) about method, expectations, and 

equilibrium is presented. Trying so to refuse Lucas’s critique, which says that Keynes did not 

respect economic analyze ‘straightjacket’, i.e., selfish agents and clear markets. About 

unemployment a critical revision of General Theory’s second chapter is made as well the 

concepts of natural rate and involuntary unemployment. The conclusions are: do not seem that 

Friedman’s instrumentalist approach is the correct referential to Macroeconomics, rational 

expectations hypothesis do not explain men effective behavior, continuous market clear  is 

tautological, and involuntary unemployment referred to a foreign economic agent individual 

characteristics situation. It is a Macroeconomic unemployment. At last while Microeconomics 

can avoid historicists’ considerations, Macroeconomics can not. Macroeconomics issues are 

related to historical moment, stage of institutions development and to a more human economic 

agent  behavior. 

 

Key Words – Keynes, Neoclassical, Methodology, Equilibrium, Expectations, Unemployment.  
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INTRODUÇÃO AO TRABALHO. 

 

O trabalho está dividido em dois ‘ensaios’ relativamente independentes, porém 

essencialmente complementares. Um trata sobre os métodos, hipóteses e expectativas 

em autores keynesianos e neoclássicos. E o segundo da questão do equilíbrio no 

mercado de trabalho, com o debate em torno da taxa natural e do confuso conceito de 

desemprego involuntário.  

 

O primeiro capítulo trata do desenvolvimento do conceito de equilíbrio. 

Apresentam-se as definições de equilíbrio clássico, marshalliano e walrasiano. Em 

seguida um debate em torno das expectativas; adaptativas e racionais nos autores 

neoclássicos e suas implicações na idéia de equilíbrio (a questão do equilíbrio 

subjetivo). Adiante se faz a apresentação da metodologia neoclássica (o 

instrumentalismo friedmaniano). Tais temas são retomados a partir da interpretação 

keynesiana: a questão da incerteza e do animal spirits, do tratamento do equilíbrio na 

Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (Teoria Geral daqui em diante), bem 

como o método sui generis adotado por Keynes. 

 

O segundo capítulo trata da questão do desemprego a partir dos debates 

apresentados no segundo capítulo da Teoria Geral. A negação do segundo postulado, as 

explicações dos Novos Keynesianos para a rigidez de preços e salários, as questões 

ligadas às variações nos salários nominais, e a questão do pleno emprego (taxa natural 

de desemprego) e o desemprego involuntário. 

 

Por Keynesianos tratamos Keynes e a interpretação Pós Keynesiana de sua obra. 

Já por Neoclássicos nos referimos aos autores Clássicos (na denominação de Keynes) e 

aos Monetaristas (Monetaristas e Novos Clássicos). Quando se faz menção aos autores 

da síntese neoclássica e aos Novos Keynesianos (que não rompem com a tradição 

neoclássica, ou para os quais a tese é mais forte que antítese) os tratamos, em termos 

amplos, por Keynesianos Neoclássicos.  

 

Os debates entre estes dois grupos de autores são apresentados a partir das 

críticas de Keynes e as críticas a Keynes, com referência essencial à Teoria Geral. 
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 CAPÍTULO 1 – Expectativas, Equilíbrio e Método. 

 

(...) he intends only his own gain, and he is in this, as in many others cases, led 
by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it 

always worse for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest he 
frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to 

promote it.   
(Adam Smith, A Riqueza das Nações). 

 

 

1.1 – O Desenvolvimento do Conceito de Equilíbrio: Clássico, Marshalliano 

e Walrasiano. 

 

A idéia que a economia de mercado é capaz, por si só, de atingir um ponto de 

equilíbrio ótimo e que qualquer intervenção neste funcionamento leva a resultados 

inferiores do ponto de vista de bem-estar é das mais primordiais da Economia.  

 

BARREIROS (2007:1-2), por exemplo, diz que a idéia de equilíbrio já estava 

presente na Teoria dos Sentimentos Morais de 1759 de Adam Smith1. Neste caso, o 

equilíbrio não do mercado, mas das ações humanas, de maneira que os sentimentos 

naturais agiriam como freios uns sobre os outros, proporcionando um comportamento 

“equilibrado” e “civilizado” aos indivíduos. Assim – como no caso da análise 

econômica – uma força alienígena que tentasse interferir neste resultado (como, por 

exemplo, um governo autocrático) levaria à eliminação da liberdade de escolha do 

indivíduo, perturbaria o mecanismo de re-equilíbrio natural da conduta humana. 

 

Mas é na Riqueza das Nações que Adam Smith lança a “camisa-de-força” (ou 

disciplina), nas palavras de Lucas e Sargent (1969), da análise econômica: (i) os agentes 

são egoístas e visam maximizar seu bem-estar, e; (ii) os mercados se equilibram. Sobre 

o ponto (i), nada mais claro que esta passagem, uma das mais clássicas da Economia: 

 
(...) o homem necessita sempre da ajuda dos seus semelhantes e não 

pode esperar que estes lha dêem por mera bondade. Ser-lhe-á mais 

fácil consegui-la se puder explorar a seu favor o amor-próprio dos 

                                                 
1 A Riqueza das Nações foi publicada originalmente em 1776. 
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outros e lhes puder demonstrar que têm vantagem em fazer aquilo que 

lhes é pedido. É isto que acontece quando uma pessoa propõe a outra 

qualquer negócio. Dê-me o que quero, e terá aquilo que deseja; eis o 

significado de todas as propostas. (...) Não é por generosidade que o 

homem do talho, que faz a cerveja ou o padeiro nos fornecem os 

alimentos: fazem-no no seu próprio interesse. (SMITH, Adam. A 

Riqueza das Nações. 1974. Pp. 14. Grifos no Original). 

 

Já o que diz respeito ao equilíbrio, Adam Smith trata as mercadorias como 

portadoras de dois preços: o preço natural e o preço de mercado. O preço natural é 

aquele exatamente necessário para pagar a renda da terra, os salários do trabalho e os 

lucros do capital empregue [sic] na colheita, preparação e transporte da mercadoria 

para o mercado2, é o preço, portanto, ‘sem lucro’, determinado pelas condições de 

oferta. Já o preço de mercado é aquele pelo qual a mercadoria é efetivamente vendida, 

podendo ser superior, inferior ou igual ao seu preço natural. Seu ‘valor’ depende da 

interação entre oferta e demanda, de maneira que o preço de mercado de qualquer 

mercadoria está sempre gravitando (...) à volta do preço natural3 .  

 
Quando, devido ao aumento da procura efetiva, o preço de mercado 

de uma dada mercadoria sobe bastante em relação ao seu preço 

natural, aqueles que empregam seus capitais para abastecer o mercado 

com essa mercadoria tentam em geral dissimular cuidadosamente essa 

alteração. Se esta for do conhecimento de todas as pessoas, o lucro 

por ela permitido levaria tantos concorrentes a investir os seus 

capitais nesse ramo de negócio que, sendo a procura efetiva 

rapidamente abastecida, os prelos de mercado baixariam novamente 

ao seu nível natural ou mesmo, durante algum tempo, abaixo dele (...) 

Segredos deste tipo, porém, raramente podem ser mantidos; e os 

grandes lucros mantêm-se por muito pouco tempo (...). (SMITH, 

Adam. A Riqueza das Nações. 1972. pp. 51). 

 

 

                                                 
2 SMITH 1972: 47. 
3 Idem. Pp. 50. 
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Ricardo desenvolve a análise de Smith4, dando como exemplo uma mudança no 

gosto (na moda, nas preferências...) dos consumidores, que passam a demandar mais 

roupas de seda, que de outros tipos de tecido. Argumenta que os produtores fora deste 

setor não irão transferir seu capital para aquela indústria, mas demitirão funcionários e 

demandarão menos (ou interrompem) empréstimos de banqueiros e de homens 

endinheirados. Já para o produtor de seda ocorreria o inverso, haveria um aumento do 

número de funcionários, além de um aumento sua motivação para tomar novos 

empréstimos.  

 
Ele [o produtor de seda] pede mais empréstimos e dessa forma o 

capital é transferido de um emprego para outro, sem que um 

fabricante necessariamente abandone sua ocupação habitual (...) 

devemos reconhecer que o princípio que reparte o capital em todos os 

setores na produção requerida é mais ativo do geralmente se supõe. 

(RICARDO, D. Princípios de Economia Política, 1982: 78).  

 

DE VROYE (2000: 63) argumenta que dentro da análise do equilíbrio clássico 

(o de Smith, Ricardo e Marx), esta situação não será necessariamente atingida, mas que 

funciona como um ponto de atração, de maneira que o desequilíbrio não é uma 

anomalia, mas que o vigor do sistema econômico está exatamente na existência de 

forças que lhe impedem o caráter acumulativo. O autor interpreta a análise clássica 

dividida em duas realidades: uma é profunda ou fundamental que se refere às condições 

tecnológicas da produção, que permanece constante durante o período da investigação 

teórica; e outra superficial, sujeita à flutuações dentro do período de investigação.  

 

Ricardo também cristalizou a lei de Say no inconsciente dos economistas. Como 

disse Keynes: na economia ricardiana, que serve de base ao que nos sendo ensinado há 

mais de um século, a idéia de que podemos pôr de lado (...) a função da demanda 

agregada é fundamental5. Os nomes de Adam Smith e de Say são (talvez) os mais 

citados ao longo de seu livro Princípios de Economia Política e Tributação. A lei de 

Say implica em equilíbrio, com investimento igual à poupança e na moeda como 

facilitador das trocas (ou uma conveniência temporária). 
                                                 
4 De VROYE (2000: 68) denomina esta análise como “o conceito clássico de equilíbrio” que diz respeito 
– citando Caminati (1990), como um estado em que ‘as forças condutoras da concorrência clássica se 
encontram em repouso’. 
5 KEYNES. 1992: 43. 
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A Lei de Say é popularmente traduzida como a oferta cria sua própria procura. 

Segundo Ricardo: mostrou Say (...) que não há nenhum montante de capital que não 

possa ser empregado em um país, porque a procura é somente limitada pela 

produção6. O que significa que não era a demanda o fator impeditivo ao crescimento, 

mas a incapacidade de se produzir.  

 

A igualdade entre poupança e investimento decorre do fato de que ninguém 

produz a não ser para consumir ou vender, e jamais se efetua uma venda a não ser com 

a intenção de comprar qualquer outra mercadoria que possa ser imediatamente 

utilizada ou possa contribuir para a produção futura7.  

 
Se fossem dadas 10 mil libras a um indivíduo que já possuísse 100 

mil anuais, ele não as guardaria num cofre; aumentaria seus gastos em 

10 mil libras, empregaria essa soma produtivamente ou a emprestaria 

a outra pessoa para o mesmo fim, em qualquer dos casos, a demanda 

aumentaria, embora por razões diferentes. (RICARDO, D. Princípios 

de Economia Política e Tributação.1982: 198).  

 

Os produtos são sempre comprados com outros produtos ou com serviços. O 

dinheiro é apenas o meio pelo qual se efetua a troca8. Ou seja, em oposição aos 

Mercantilistas, enfatiza-se o lado ‘real’ da economia, com a moeda (como ouro, a 

relíquia bárbara) sendo irrelevante, ou melhor, como mecanismo para meramente 

facilitar a produção e as trocas. É o que Keynes denomina de uma economia de salário-

real ou cooperativa (conhecida também como economia de trocas reais), nesta 

economia, supõe-se que os fatores de produção desejam e recebem como recompensa 

de seus esforços nada além de uma fatia predeterminada do produto agregado, de 

maneira que o dinheiro é aceito apenas como uma conveniência temporária. Esta idéia 

ainda ronda os modelos neoclássicos atuais, como rondava o modelo que Keynes 

criticou. Sabe-se, por exemplo, das dificuldades da inserção da moeda nos modelos de 

equilíbrio geral9. Keynes caracterizava a economia em que vivia (e ainda vivemos) 

                                                 
6 RICARDO, 1982: 197-198. 
7 Idem. 
8 Idem. Grifos nossos. 
9 KIRMAN (1989: 135) diz, por exemplo; (...) production as it is typically treated in the general 
equilibrium model can be argued to yield little more than a glorified exchange economy. 



 7

como uma economia de salário nominal ou economia empresarial (ou mais 

popularmente, uma economia monetária). Esta definição será apresentada adiante. 

 

No modelo ‘clássico’ (no sentido empregado por Keynes) a determinação da 

taxa de juros era o primeiro ponto de garantia do equilíbrio com pleno emprego. No 

sistema clássico, o papel explícito dos componentes da demanda agregada (...) expõe-se 

na determinação da taxa de juros de equilíbrio10, já que com a hipótese de uma curva 

de oferta agregada vertical, a demanda agregada era obtida a partir da teoria quantitativa 

da moeda (MV = PY), de maneira que o nível de demanda afetaria apenas o nível de 

preços da economia, não o do produto. Na abordagem dos fundos emprestáveis, a taxa 

de juros de equilíbrio era aquela que garantia que o montante que os indivíduos 

desejavam emprestar fosse exatamente igual ao montante que os outros indivíduos 

desejavam tomar emprestado. Sendo os fornecedores de títulos as firmas, de modo a 

financiar seus projetos de investimento e o governo, de modo a cobrir gastos acima de 

sua arrecadação. Considerando-se o déficit governamental como exógeno e o nível de 

investimento das empresas como função da rentabilidade esperada de seus projetos e da 

taxa de juros, mais alta a taxa de juros, menor o número de projetos de investimentos 

lucrativos. Já os compradores de títulos (fornecedores de empréstimo) seriam os 

poupadores individuais que adquiririam esses títulos, já que a moeda não rende juros, 

de maneira que em tempos de normalidade as poupanças dos agentes seriam mantidas 

sob essa forma, excetuando-se uma pequena quantia entesourada por questões de 

conveniência. Sendo a poupança uma troca de consumo presente por consumo futuro, 

quanto mais alta a taxa de juros, mais favorável se tornaria o termo de troca.   

 
A taxa de juros tem uma função estabilizadora no sistema clássico 

(...) Suponhamos que, como resultado de um evento exógeno (...), os 

administradores de empresa diminuam suas expectativas de lucros 

futuros com os investimentos. Isso teria o efeito de reduzir os 

investimentos e, por conseguinte, diminuiria a demanda por fundos de 

empréstimos para toda e qualquer taxa de juros (...) [o que 

ocasionará uma queda na taxa de juros de equilíbrio] À medida que a 

taxa de juros diminui, dois ajustes são produzidos. Primeiro, a 

poupança diminui, o que significa que o consumo aumenta (...) 

                                                 
10 (FROYEN. 2001: 73) 
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Segundo, os investimentos são levemente fortalecidos com o declínio 

das taxas de juros. (FROYEN, R. T. Macroeconomia. 2001: 76-78).  

 

A taxa de juros refletia uma relação ‘equilibrista’. A taxa de juro, embora 

determinada em última instância e em forma permanente, pela taxa de lucro, está 

sujeita a flutuações temporárias11. Tal análise encontra sua explicação ‘final’ no 

conceito wickselliano de taxa natural de juros, que é aquela que faz com que 

coincidam perfeitamente a demanda de capital e a oferta de poupança, que mais ou 

menos corresponde ao rendimento que se espera obter do capital e de nova produção12. 

No entendimento de Wicksell, uma taxa efetiva abaixo (acima) da taxa natural levaria a 

um aumento (redução) incessante do nível de preços. E isto ocorria porque não porque a 

taxa bancária fosse excessivamente volátil, mas porque a taxa natural se alteraria com 

maior velocidade que a primeira. 

 

Dentro dessa tradição, o desemprego também não poderia ser visto como algo 

caótico. A economia, desde que deixada funcionar independente de forças alienígenas, 

tenderia ao pleno emprego, que Keynes define como a situação na qual existe apenas 

desemprego voluntário (incluídas as restrições legislativas e de poder dos sindicatos) e o 

desemprego friccional. O conceito de pleno emprego foi refinado por Friedman13, mas a 

idéia essencial continuou a mesma14. 

 

Keynes questionou a validade da lei de Say e, consequentemente, da igualdade 

entre poupança e investimento, como da moeda sendo apenas um mero facilitador das 

trocas. Esta análise, segundo Keynes, serviria para uma economia à Robson Crusoé (ou 

uma feira medieval) mas não para a moderna economia capitalista (ou uma economia 

                                                 
11 RICARDO, 1982: 202. 
12 WICKSELL, 1986:6.  
13 Ver, The Role of Monetary Policy. 1968.  
14 Há alguma diferença significativa entre sua definição de taxa natural de desemprego e a definição de 
Keynes de pleno emprego? Esta é uma questão difícil. A definição de Keynes de pleno emprego é 
simplesmente uma situação na qual não há empregado insatisfeito [unsatisfied employee], na qual 
qualquer um que deseja trabalhar pelo salário corrente tem um emprego. Eu penso que isto é 
razoavelmente correto. Minha definição de taxa natural de desemprego é aquela taxa na qual demanda e 
oferta são iguais, de modo que não excesso de oferta ou demanda, e na qual as expectativas das pessoas 
são satisfeitas. Eu creio que ambas estão relacionadas à taxa natural de juros de Wicksell. Eu não acho 
que haja muita diferença entre nós. (SNOWDON & VANE, Modern Macroeconomics: Its Origins, 
Development and Current State. 2005. pp. 205. Tradução Livre). 
14 Keynes não esconde essa aproximação; “The distinction between a co-operative economy and a 
entrepreneur economy bears some relation to a pregnant observation made by Karl Marx, - though the 
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monetária). O entendimento de Keynes da economia capitalista como uma economia 

monetária relaciona-se com a abordagem de Marx15, isto quer dizer que a natureza da 

produção no mundo atual, não é, como os economistas comumente supõem, um caso de 

C-M-C’, isto é, a troca de mercadoria (...) por dinheiro com o objetivo de obter outra 

mercadoria. Essa análise pode servir para o consumidor, não para as firmas. As firmas 

adiantam dinheiro para iniciar o processo produtivo, transformando-o em insumos de 

baixa liquidez, sem garantias plenas de que sua produção retornará ao seu estado inicial 

e essencial, isto é, dinheiro. É o que Marx tratava por M-C-M’. Ou seja, as firmas visam 

terminar o ‘exercício’ com mais dinheiro do que quando o iniciou, e não com mais 

mercadorias. De tal maneira que a lei de produção numa economia empresarial [ou 

monetária, ou de salário real] poderia ser definida da seguinte forma: um processo de 

produção não se iniciará a menos que a renda esperada da venda da produção seja ao 

menos igual aos custos em moeda, os quais poderiam ser evitados por não se iniciar o 

processo16 .  

 

Keynes também discordava da determinação da taxa de juros como proposta 

pelos ‘clássicos’, bem como de seu papel estabilizador. Como na passagem de Froyen 

citada há pouco, Keynes afirma, por exemplo, que a longo prazo, mudanças 

significativas na taxa de juros afetassem o consumo, mas que flutuações usuais de curto  

prazo não tinham muita influência direta sobre os gastos (...) afinal, raras são as 

pessoas que alteram o seu modo de vida porque a taxa de juros baixos de 5 para 4 por 

cento17. Além disso, a leve redução na taxa de juros não seria capaz, necessariamente, 

de aumentar os investimentos, que para Keynes dependeriam de questões mais 

complexas e incertas que a taxa de juros corrente18.  

 

Na verdade Keynes aceitara a teoria Wicksell quando de seu Treatisie on Money 

(Keynes a tinha como uma idéia das mais promissoras), mas na Teoria Geral o autor 

descartara a utilidade desse conceito. Cria, no entanto, a idéia de uma taxa ótima (ou 

neutra) de juros, que seria consistente com o pleno emprego, dados os outros 

parâmetros do sistema. Trata-se de uma ambigüidade. Keynes minimiza a importância 

                                                 
subsequent use to which he put this observation was highly illogical”. (KEYNES, Towards the General 
Theory. Pp. 81). 
16 KEYNES, Toward the General Theory. Pp. 78.  
17 KEYNES, 1992: 86. 
18 Sobre este ponto nos deteremos com maior detalhe em seção posterior. 
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da taxa de juros sobre o consumo (especialmente) e sobre os investimentos (em alguma 

medida), porém nos apresenta en passant um conceito de taxa de juros compatível com 

o pleno emprego. Afirma, contraditoriamente que o que convém é reduzir a taxa de 

juros até o nível em que (...) se realize o pleno emprego, para em seguida dizer que 

parece improvável que a influência da política bancária sobre a taxa de juros seja 

suficiente para determinar um investimento ótimo19.  

 

Apesar de a análise da eficácia da taxa de juros ser confusa (parece não haver 

diferença entre a análise de fundos emprestáveis e de preferência pela liquidez20) o 

grande ponto de Keynes foi negar a existência de uma taxa natural. Trata-se de um 

ponto obscuro e controverso, que merece referência, mas no qual não nos 

aprofundaremos. 

 

Ainda dentro dos conceitos essenciais de equilíbrio na teoria econômica, faz-se 

necessária a distinção entre equilíbrio marshalliano e walrasiano.  

 

DE VROYE (2000: 67) apresenta a abordagem de Marshall a partir de seu 

exemplo da indústria pesqueira e seu comportamento quando de uma mudança 

favorável nas condições de demanda; (i) se a expectativa é que a mudança seja 

temporária (breve) a oferta permanecerá inalterada (curtíssimo prazo), (ii) se for por 

um período moderado (curto prazo) apenas o capital variável mudará, e; (iii) apenas 

se esperar que esta mudança se mantenha por um longo período é que mudará a 

quantidade de capital fixo da empresa (longo prazo).   

 

De maneira que, segundo HICKS (1946: 122) – argumenta de Vroye – há uma 

classificação tripla de equilíbrio: o de curtíssimo prazo, o de curto prazo e o de longo 

prazo. Cada um (...) associado com um conceito específico de preço; o preço diário de 

mercado, o preço normal de curto prazo e o preço normal de longo prazo, 

respectivamente. Havendo – tal como no equilíbrio clássico – uma hierarquia entre 

                                                 
19 KEYNES. 1992: 189, 286 e 288.  
20 (…) the issue of whether the interest rate was determined in the goods markets (through the equality of 
saving and investment), or in the financial markets (through the equality of the demand and the supply of 
money). The answer, made clear by the general equilibrium structure of the models, was, in general, both. 
(BLANCHARD, What Do We Know about Macroeconomics that Fisher and Wicksell Did Not? 2000. Pp. 
1380.).  
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esses preços, sendo o diário o menos relevante. E o equilíbrio normal corresponde à 

situação em que a firma não tem incentivos para mudar sua decisão de produção, além 

de se supor que os efeitos de tais decisões passadas tenham tido tempo de se 

manifestarem totalmente. Segundo De VROYE (2004: 403-405) o critério de equilíbrio 

diário (market-day) é a igualdade entre oferta e demanda, já o critério de equilíbrio 

normal é aquele em que os agentes não têm incentivo de mudar seus comportamentos. 

O equilíbrio é atingido na abordagem Marshalliana a partir de duas hipóteses: 

informações prefeitas (ou quase perfeitas) e de que todos os agentes estão presentes ou 

interconectados quando da realização das trocas.  

 

A abordagem de Marshall é de equilíbrio parcial, na qual a condição de ceteris 

paribus é essencial. Não se permite que os efeitos de um mercado afetem os resultados 

dos demais. O tempo em Marshall é o tempo histórico, existe o equilíbrio diário, o de 

curto prazo (em que o capital fixo é invariável) e o de longo prazo (relacionado à 

ampliação da capacidade produtiva da firma).  

 

COLANDER (1996: 109) faz duras críticas à abordagem de Marshall, diz, por 

exemplo, que a análise de equilíbrio parcial é para aprendizes de economista sem 

estômago para a real teoria econômica – o equilíbrio geral. Falta-lhe elegância, mas 

não a dureza. E que a visão coletiva dos profissionais atualmente (já em 1990) é que 

Marshall é passado. No máximo um início para os estudantes de primeiro ano de 

economia, mas irrelevante para a moderna teoria econômica. Seguem as gentilezas: 

Marshall é para crianças e professores liberais [no sentido americano da palavra, 

certamente] de arte, verdadeiros economistas praticam Walras.  A despeito do 

sarcasmo, o autor faz algumas observações interessantes. Diz que Marshall estava 

preocupado com equilíbrio geral, mas que ele usava observações do mundo real para 

descrever as relações entre os mercados porque ele acreditava que um entendimento 

analítico dessas inter-relações estava além das especificações matemáticas da época, 

ou seja, seu entendimento da dinâmica econômica como ‘caótica’, o afastava da 

tentativa de formalizá-la num modelo de equilíbrio geral. O autor chega a admitir que 

Marshall fosse um melhor matemático que Walras, mas que preferiu ser ambíguo, 

porém relevante, que preciso e irrelevante. De maneira que a análise de Marshall não se 

baseava em abstrações matemáticas, mas em observações da realidade.  

 



 12

Walras desenvolveu outro conceito de equilíbrio e uma abordagem da economia 

e do tempo, que ARROW e DEBREU (1954: 265) definem como: 

 
(...) o estado do sistema econômico em qualquer ponto do tempo 

como a solução de um sistema de equações simultâneas 

representando a demanda por bens pelos consumidores, a oferta de 

bens pelos produtores, e a condição de equilíbrio que oferta de 

demanda em todos os mercados. Assumia-se que cada consumidor 

age de modo a maximizar sua utilidade, cada produtor age de modo a 

maximizar seu lucro e a concorrência perfeita prevalece no sentido de 

que cada produtor e consumidor tomam os preços pagos e recebidos 

como independentes de suas escolhas individuais. Walras, no entanto, 

não apresentou nenhum argumento conclusivo para mostrar que as 

equações como dadas, têm uma solução. (ARROW & DEBREU. 

Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. 1954. pp. 

265. Econometrica, Vol. 22, No. 3. (Jul., 1954), pp. 265-290). 

 

 

Se Walras sentou as bases da análise da teoria do equilíbrio geral, sua estrutura 

foi “concluída” por Arrow, Debreu e McKenzie. O equilíbrio geral pode ser entendido 

em sua essência da seguinte maneira: 

 
No modelo padrão de trocas no qual há um número finito l de bens e n de 

consumidores, com consideravelmente poucas hipóteses sobre o 

comportamento individual, pode-se provara a existência de um equilíbrio. 

Isto é, pode-se achar, para uma dada economia ε, um vetor de preços p* e 

uma alocação f* para qual cada indivíduo a no escopo de agentes A, tal que 

a função excesso de demanda da economia é zero para cada bem. 

(KIRMAN, A. The Intrinsic Limits of Modern Economic Theory: The 

Emperor has no Clothes. 1989. pp. 128. Tradução Livre).  

 

Importante salientar que algumas dessas hipóteses são relaxadas21 nos modernos 

exercícios de equilíbrio geral. O conceito de equilíbrio mudou bastante desde então 

(algo que discutiremos na seção seguinte). 

 

                                                 
21 Ver LISBOA (1997). 
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O equilíbrio em Walras é um ótimo Paretiano, ou seja, goza das propriedades de 

unicidade e estabilidade, a partir de hipóteses como a convexidade das preferências 

dos agentes, a existência do leiloeiro (se houver excesso de demanda por um dos bens, o 

leiloeiro aumentará o preço desse bem, e se houver excesso de um dos bens, o leiloeiro 

baixará seu preço22), retornos constantes de escala, mercados completos,etc.. Esse 

esforço corresponde à tentativa de formalizar o insight de Adam Smith, de que num 

mercado competitivo descentralizado, tendo apenas a sinalização de preços, com 

agentes egoístas (maximizadores), o resultado é levado a um ponto ótimo como que 

pela ação de uma mão-invisível.  

 
Segundo HANH (1981, p. 126. trad. livre), “a teoria do equilíbrio 

geral é uma resposta abstrata para uma pergunta abstrata importante: 

pode uma economia descentralizada, tendo apenas a sinalização dos 

preços como informação no mercado, ser ordenada? ... Pode-se 

descrever uma economia desse tipo. Mas isto obviamente não 

significa que qualquer economia real tenha sido descrita. (LIBÂNIO, 

G.A. Uma Nota Sobre Lucas e o Vício Ricardiano. 1997. p. 141). 

 

 

A mão invisível diz respeito às forças ‘naturais’ do livre funcionamento do 

mercado, de modo que a soma dos egoísmos individuais gera um resultado o mais ótimo 

(do ponto de vista da eficiência) possível para a coletividade, como o apresentado pelos 

dois teoremas da economia do bem-estar: o primeiro teorema diz que o equilíbrio num 

conjunto de mercados competitivos é eficiente no sentido de Pareto, e o segundo 

teorema que se todos os agentes tiverem preferências convexas, haverá sempre um 

conjunto de preços tal, que cada alocação eficiente de Pareto seja um equilíbrio de 

mercado para uma distribuição apropriada de dotações23. O segundo teorema separa as 

questões de eficiência e eqüidade, de maneira que se a alocação final é considerada 

“injusta”, basta que se redistribua a renda de maneira apropriada, e deixar que as forças 

de mercado ajam livremente mais uma vez. Stiglitz discorda das duas idéias, da 

possibilidade de uma separação total entre eficiência e eqüidade e sobre a capacidade de 

                                                 
22 VARIAN (2001: 552). Ou, nas palavras de HANH (1997:4): “Thus for instance the classical Walrasian 
equilibrium rests on the hypothesis that the auctioneer will change the price of a good unless its price (…) 
the central element of an equilibrium is that strategies are equilibrium strategies if no rational agent will 
wish to deviate from his strategy given those of the other players”. 
23 VARIAN (2001:558) 
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o governo realizar uma transferência do tipo lump-sum. Os teoremas do bem-estar e o 

equilíbrio geral limitam de sobremaneira as possíveis intervenções de um governo.  

 

Apesar de a teoria do equilíbrio geral ser o “centro-duro’ da atual ortodoxia 

econômica, ela não é inquestionável, especialmente sua utilização como referencial para 

o desenvolvimento da análise Macroeconômica. KIRMAN (1989), por exemplo, 

apresenta uma leitura bastante crítica do tema. Um primeiro ponto é a falta na análise de 

equilíbrio geral de qualquer resultado como o de estabilidade e unicidade, que pode 

ser obtido mesmo a partir das hipóteses padrão de endogeneidade, possibilidades de 

produção e preferências individuais. LISBOA (1997) mostra-se ciente dos limites da 

teoria do equilíbrio geral em dar respostas a problemas práticos, bem como sua 

utilização (ou referência) para a construção de modelos macroeconômicos (que se 

utilizam de agentes representativos), pois, em geral, uma economia com muitos agentes 

não se comporta como uma economia com um agente representativo e uma função de 

produção agregada. A versão mais conhecida deste argumento é o teorema 

Sonnenschein-Mantel-Debreu, que diz que qualquer relação entre preços de mercado e 

demanda por mercadorias pode ser observada em uma economia Arrow-Debreu-

McKenzie! De maneira que, em geral, uma economia Arrow-Debreu-Mckenzie não 

apresenta um equilíbrio compatível com a hipótese de existência de um agente 

representativo. Kirman e Lisboa, um crítico e um defensor do equilíbrio geral, 

concordam em um ponto: deve-se ser cuidadoso (ou modesto) ao se transpor os 

resultados da teoria aos problemas econômicos reais.  

 
Eu, por exemplo, acho que a hipótese de convexidade é 

dramaticamente restritiva e, para dizer o mínimo, deve-se ser muito 

cuidadoso em utilizar o modelo de equilíbrio geral de Arrow-Debreu-

McKenzie para explicar qualquer fenômeno econômico (...) Os 

exemplos obtidos com a controvérsia do capital, assim como o 

teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu, apontam um dos 

problemas centrais do modelo Arrow-Debreu-McKenzie de 

equilíbrio geral: a geração de poucas implicações sobre o que 

deve ser observado empiricamente. Essencialmente, qualquer 

comportamento dos preços no mercado é compatível com esta teoria 

(LISBOA, M. A Miséria da Crítica Heterodoxa..  1997: 35 e 40. 

Grifos Nossos). 

Ou ainda; 
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Concluindo, vale a pena repetir que o recente trabalho teórico 

mostrou o quão pouco o modelo Walrasiano tem a dizer sobre o 

comportamento agregado. Economistas devem, portanto não 

continuar a fazer afirmações fortes sobre este comportamento baseado 

nos chamados modelos de equilíbrio.  (KIRMAN, A. The Intrinsic 

Limits of Modern Economic Theory: The Emperor has no Clothes. 

1989: 138. Grifos Nossos).  

 

Ocorre que os economistas não costumam ser nem cuidadosos nem modestos. 

Justifica-se a utilização do referencial do equilíbrio geral para o entendimento da 

macroeconomia pelo fato de não existir um que lhe seja superior.  

 

A postura dos economistas neoclássicos tanto na defesa de seus resultados e 

métodos como únicos, como ataque e desdém aos que propõem uma modelagem 

distinta, encaixa-se como uma luva ao que se chama de vício ricardiano. Essa 

expressão foi cunhada por Schumpeter (que ironicamente achava Walras o maior 

economista de todos os tempos) para criticar Keynes, especificamente sua Teoria Geral, 

e diz respeito ao hábito de estabelecer grande cópia [sic] de conclusões práticas sobre 

base [teórica] frágil24. O modelo Arrow-Debreu, como vimos, deve ser utilizado com 

‘cuidado’ para conclusões práticas de problemas econômicos, afinal, ele apresenta 

hipóteses bastante restritivas e não tem qualquer conteúdo (nem pretende) empírico25. 

 

O tratamento do tempo nos modelos Walrasianos também é difere do de 

Marshall. O tempo que antes era histórico torna-se lógico. Ao invés de lidar com prazos 

reais, do ponto de vista da capacidade de reação das firmas, por exemplo, o tempo se 

transforma numa construção puramente mental. O expediente do leiloeiro permite que  

caso  uma estratégia não se mostre ótima, o agente ‘volta no tempo’, até que tal situação 

se materialize.   
 
Como diz ROBINSON (1983) 

 

                                                 
24 SCHUMPETER, 1954. Pp. 494 apud VERNEGO, M. 1994. pp. 129. 
25 LIBÂNIO. 1997: 141. 



 16

Em um modelo que representa posições de equilíbrio não existe 

causação. Trata-se de um círculo fechado de equações simultâneas. O 

valor de cada elemento é dado pelos valores dos demais. A qualquer 

momento no tempo lógico o passado é determinado tanto quanto o  

futuro. Em um modelo histórico, tem-se que especificar as relações 

causais. O hoje é uma quebra no tempo entre um futuro 

desconhecido e um passado irrevogável. O que acontece em 

seguida resulta da interação do comportamento dos seres humanos 

com a economia. O movimento só pode ser para frente. (ROBINSON, 

J. V. Ensaios Sobre a Teoria do Crescimento Econômico. 1983. pp. 

323. Grifos Nossos.). 
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Equilibrium is just a property of the way we look at things, not a 
property of reality.  

(Lucas apud Snowdon e Vane. Pp. 281). 
 

 

1.2 – A Questão das Expectativas. 

 

            1.2.1 – Expectativas e Equilíbrio na Economia Neoclássica. 

 

Apesar de os Novos Clássicos representarem um desdobramento das idéias do 

Monetarismo de Friedman (há quem se refira àquela escola como Monetarismo tipo II), 

a mudança na regra de formação das expectativas (de adaptativas para racionais) tem 

implicações importantes no que diz respeito ao equilíbrio.  

 

No caso das expectativas adaptativas (ou backward looking ou error-learning 

hypothesis) existe a possibilidade de os agentes serem incapazes de maximizarem suas 

funções-objetivo (utilidade no caso do consumidor e lucro no caso do produtor) quando 

da ocorrência da ilusão monetária, que se refere à incapacidade de os agentes 

distinguirem variações nos preços relativos (uma mudança real) de variações no nível 

geral de preços (uma mudança meramente nominal). Supõe-se que os agentes 

econômicos têm mais informações sobre determinados preços que a outros, bem como 

que as variações no nível de preços não são conhecidas sem alguma defasagem. 

 

Segundo MODENESI (2005: 66-68) quando ocorre uma expansão do estoque 

monetário (e, consequentemente um aumento no nível geral de preços) há uma elevação 

da demanda agregada (nominal). Supondo-se que o preço das mercadorias se ajusta 

mais rapidamente que os fatores de produção, as firmas percebem que ocorreu uma 

redução nos salários reais de seus trabalhadores, de modo que na tentativa de manter o 

nível de emprego, elevam os seus salários nominais. Os trabalhadores interpretarão esse 

aumento de salários nominais como um aumento real e ofertarão, portanto, mais 

trabalho. Análise semelhante pode ser feita para os próprios empresários: se a firma 
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toma o aumento no preço do seu bem como uma mudança favorável na estrutura de 

preços relativos (ou mesmo que não tenha certeza da fonte da variação, julgando que se 

deve parte a uma melhora nos preços relativos, parte do aumento dos preços), haverá 

um aumento na oferta dos seus produtos. 

 

A moeda não é neutra no curto prazo, pois pode afetar as decisões dos agentes. 

O que possibilita que emprego e produto divirjam de seus valores ‘naturais’ nesse 

período. A possibilidade de a autoridade monetária explorar esse trade-off de curto 

prazo é o que está por detrás (na origem) da idéia do viés inflacionário e, 

consequentemente, das propostas de independência do Banco Central. Neste caso a 

economia pode não estar em ‘equilíbrio’26 (as aspas serão explicadas mais adiante).  

 

Segundo SNOWDOWN e VANE (2005: 180) a idéia fundamental por detrás da 

hipótese das expectativas adaptativas é que os agentes econômicos adaptam suas 

expectativas de inflação sob a luz das taxas de inflação passadas (daí o backwar 

looking) e que eles aprendem com sues erros (por isso error-learning). Hipótese que os 

autores formalizam da seguinte maneira: 

 
.

11 )(
e

tt

e

t
e

t PPPP −− −=− α  

 

No qual α é uma fração constante. 

 
Esse mecanismo de formação de expectativas também é conhecido 

como error-learning hypothesis (Parking, 1989), pois implica que o 

agente reavalie sua expectativa de inflação sempre que tenha 

cometido um erro – ou seja, quando sua expectativa de inflação não 

se realiza (...). (MODENESI, A. M. Regimes Monetários: Teoria e a 

Experiência do Real. 2005. Pp. 65). 

 

Se o Monetarismo de Friedman foi um duro golpe no consenso ‘keynesiano’ 

existente no período (a chamada Friedmanite), os Novos Clássicos foram ainda mais 
                                                 
26 Friedman afirma que: eu não acredito que eu tenha mais fé na tendência equilibrista das forças do 
mercado do que a maioria dos keynesianos, mas eu tenho muito menos fé que a maioria dos economistas, 
sejam keynesianos ou monetaristas, na capacidade de o governo em compensar as falhas de mercado 
sem tornar as coisas piores. (Snowdon e Vane. 2005: 212). Tradução nossa. 



 19

longe. No que diz respeito às expectativas ‘keynesianas’, a principal crítica dos Novos 

Clássicos se refere à incapacidade daquela escola em explorar por completo as 

implicações da formação de expectativas endogenamente no comportamento dos 

agentes econômicos. Além disso, a introdução da hipótese das expectativas racionais 

nos modelos keynesianos levava a conclusões outras que as tradicionais do 

keynesianismo27. Para os economistas Novos Clássicos a mudança na regra de formação 

das expectativas dos agentes econômicos é de tal importância, que não raro autores se 

referem a esta corrente, como escola das expectativas racionais, para qual a única 

maneira consistente de se introduzir expectativas em modelos macroeconômicos era 

através da adoção de alguma variante da proposta de John Muth (1961) da hipótese das 

expectativas racionais28 : 

 
De modo a explicar resumidamente como as expectativas são 

formadas, adiantamos a hipótese de que elas são formadas 

essencialmente do mesmo modo que as predições da teoria 

econômica relevante. Em particular, a hipótese postula que a 

economia não desperdiça informações (...) A hipótese pode ser 

reescrita de modo mais preciso da seguinte maneira: as expectativas 

das firmas (ou mais genericamente, a distribuição subjetiva de 

probabilidade dos resultados) tende a ser distribuída, para o mesmo 

conjunto de informações, em torno da predição da teoria (ou a 

distribuição “objetiva” de probabilidade dos resultados). (MUTH, 

John F. Rational Expectations and the Theory of Price Movements. 

1961. pp. 315-316.). 

 

 

A hipótese de expectativas racionais pode ser formalizada da seguinte maneira: 

 

)|( 1−Ω= tt
e

t PEP  

 

Em que tP  é a taxa de inflação observada, )|( 1−ΩTtPE é a expectativa (racional) 

da taxa de inflação, sujeita ao conjunto de informações disponíveis no período anterior.  

 

                                                 
27 Snowdon e Vane. 2005: 222, 
28 Idem. Pp. 219. 
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Enfatiza-se que o fato de os agentes formarem expectativas do tipo racional não 

garante a ausência de erros entre a expectativa e o valor observado. Os agentes não 

advinham o futuro, nem têm previsões todas iguais. Como o conjunto de informações 

disponível é incompleto (ou surgem surpresas de toda espécie neste intervalo) o agente 

comete erros de previsão. Os agentes acertam na média e seus erros não são nem 

enviesados nem correlacionados. Em suma, supõe-se que os agentes fazem o melhor uso 

possível das informações limitadas às quais têm acesso e conhecem a distribuição de 

probabilidades objetiva pertinente29.  

 

Uma versão forte das expectativas racionais é dada por: 

 

tt
e

t PP ε+=  

 

Onde e
tP  = taxa esperada de inflação de t a t + 1; ˙Pt = taxa observada 

de inflação entre os períodos t e t + 1; e tε  = termo de erro aleatório, o 

qual: (i) tem média zero, e; (ii) é não correlacionado com o conjunto de 

informações disponíveis quando as expectativas são formadas, caso 

contrário os agentes econômicos não estariam explorando plenamente 

todas as informações disponíveis. Em suma, os erros de previsão no 

caso de formação de expectativas racionais serão: (i) essencialmente 

aleatórios com média zero; (ii) não relacionados com os ocorridos no 

período anterior (...) eles serão essencialmente não correlacionados ao 

longo do tempo, e (iii) tem menor variância comparada com qualquer 

outro método de previsão. Em outras palavras, as expectativas racionais 

são a forma mais acurada e eficiente de formação de expectativas. 

(SNOWDON e VANE, Modern Macroeconomics, Its Origins, 

Development and Current State. 2005. Pp 227). 

 

Trabalha-se com o equilíbrio contínuo dos mercados, garantido pela 

flexibilidade plena de preços e salários, que são hipóteses bastante polêmicas. Snowdon 

e Vane (2005: 220) afirmam que para os teóricos neoclássicos a proposta final da 

macroeconomia é a construção de um modelo plenamente especificado de 

equilíbrio geral microeconômico.  

 

                                                 
29 LUCAS e SARGENT (1979).  
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Segundo GERRAD (1994: 328-329) as expectativas racionais exibem duas 

propriedades características: são não enviesada e ortogonalidade. Estas duas 

propriedades representam a racionalidade das expectativas racionais. Não enviesada 

significa que o valor esperado do erro expectacional seja zero. E a ortogonalidade é a 

propriedade que os erros expectacionais são não correlacionados com o conjunto de 

informações disponíveis. Ortogonalidade é necessária para que erros expectacionais ex 

post sejam inevitáveis ex ante, dado o conjunto de informações disponíveis no instante 

em que as expectativas são formadas. Expectativas são racionais se o agente 

representativo não comete erros sistemáticos no processo de avaliar as informações 

disponíveis usando a teoria econômica relevante.  

 

Muitas são as críticas feitas às expectativas racionais, as principais são: (i) os 

agentes podem não maximizar toda a informação disponível, dados os custos de 

obtenção e processamento; (ii) é pouco razoável supor que os agentes econômicos 

‘aprendam’ o verdadeiro modelo que descreve o comportamento da economia, já que 

nem os ganhadores do Prêmio Nobel o conhecem (ou concordam entre si), e; (ii) o 

mundo econômico é não-ergódico, de modo que algumas séries não conservam a 

mesma média e a mesma variabilidade, o que significa que o futuro não está contido 

nas informações do passado30.  

 

O ponto (i) é o menos relevante (ao menos do ponto de vista puramente teórico) 

já que a versão fraca das expectativas racionais não exige que o agente maximize toda a 

informação disponível na economia, mas que faça o melhor uso das que possui. Se o 

custo de obtenção e processamento é impeditivo para algumas, ele fará o melhor uso das 

que lhe são viáveis. 

 

Sobre o item (ii), isto é, a capacidade de os agentes “aprenderem” o modelo de 

funcionamento da economia, a resposta é dada por Friedman em seus ensaios em 

metodologia. O exemplo utilizado é a do jogador de sinuca. Um expert no jogo não 

precisa ser necessariamente um gênio em geometria, cálculo, física ou algo semelhante. 

No entanto, tais matérias poderiam descrever o comportamento do jogador e o porquê 

de sua precisão. Ou seja; 

                                                 
30 NETTO (2004). 
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Não parece nem um pouco irrealista que excelentes previsões serão 

feitas com a hipótese de que o jogador de sinuca dá suas tacadas 

como se [as if] ele soubesse as complicadas formulas matemáticas 

que dariam a direção ótima da trajetória (...) nossa confiança nesta 

hipótese não está baseada na crença de que os jogadores de sinuca, 

mesmo os experts, podem ou não trabalhar através do processo 

descrito, ela deriva ao invés disso da crença que, de uma maneira ou e 

outra, elas foram capazes de atingir essencialmente os mesmos 

resultados (...) (FRIEDMAN, M. Essays in Positive Economics.. Pp. 

21. Tradução Nossa).  

 

No entanto, apesar de ser didaticamente um bom exemplo, pode-se questionar se 

o mundo econômico tem as mesmas possibilidades de uma mesa de sinuca. A mesa é 

apenas um espaço delimitado, o mundo econômico é tempo – histórico, real – e espaço 

(maior que as dimensões de uma mesa de sinuca).  O futuro é cheio de incertezas, o que 

nos leva ao último item. 

 

O item (iii) está ligado ao chamado axioma da inergodicidade. Para os autores 

Pós Keynesianos uma das mais importantes contribuições de Keynes foi tratar a questão 

do comportamento dos agentes num mundo marcado pelas incertezas, ou de colocar a 

incerteza como peça central do mundo econômico. Na visão Pós-Keynesiana o mundo 

econômico é não-ergódico, isto é, cada evento histórico é único e não repetível31.  

 

Uma definição mais formal deste axioma é a seguinte: 
 

O sistema econômico move-se, ao longo do tempo, de um passado 

irrevogável para um futuro incerto. As especificações de importantes 

séries históricas de variáveis monetárias são geradas por 

circunstâncias não-ergódicas; por isso, os agentes econômicos sabem 

que o futuro não é necessariamente previsível em nenhum sentido 

probabilístico. (Davidson, 2003: 6 apud MODENESI, A.M. Regimes 

Monetários: Teoria e Experiência do Real. 2005. pp. 95). 

 

                                                 
31 Snowdon e Vane, 2005: 229. Ênfase no original. Tradução nossa. 
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LISBOA (1997: 7), entretanto, trata o axioma da ‘ergoticidade’ (o autor usa um 

termo mais próximo do original em inglês, ergoticity) como fruto da criatividade 

heterodoxa, pois, em sua opinião, uma hipótese só pode ser considerada um axioma 

quando pelo menos a maioria dos trabalhos a utiliza, porém afirma que; jamais 

encontrou hipótese semelhante ao axioma de ergoticidade nos principais modelos 

utilizados pela teoria geral. Talvez estejamos enganados, mas em LUCAS e 

PRESCOTT (1971) adota-se uma hipótese que se assemelha ao problema em questão 

(apesar de não se tratar de um exercício de equilíbrio geral propriamente dito), dizem: 

(...) Exceto por uma coincidência improvável, expectativas de preços 

e preços realizados (actual prices) terão diferentes distribuições de 

probabilidade, e essa diferença será persistente, custosa de prever, e 

prontamente corrigida (correctible). Para evitar essa dificuldade, nós, 

no presente paper, iremos para o extremo oposto, assumindo que os 

preços atuais e os preços antecipados têm a mesma distribuição de 

probabilidade, ou que a expectativas de preços é racional. (LUCAS e 

PRESCOTT, Investiment Under Uncertainty. 1971: 660. Grifos no 

Original). 

 

Voltaremos a esse assunto adiante, bem como o debate em torno da 

possibilidade ou não da utilização da probabilidade para tratar a incerteza.  

 

Existem ainda críticas mais “prosaicas”. 

 

Em artigo publicado na revista Conjuntura Econômica – que não pode ser 

acusada de heterodoxa –, PICHETTI (2008) apresenta um estudo a respeito do ‘ajuste’ 

das expectativas quanto à inflação, câmbio e nível de atividade industrial, a partir das 

séries históricas da pesquisa Focus Banco Central. São comparadas as previsões feitas 

doze, seis, três e um mês antes do resultado consolidado. O período analisado foi de 

janeiro de 2004, a novembro de 2007. 

 

Para o IPCA, o resultado obtido foi: (1) as projeções feitas 12 meses antes para 

as taxas mensais apresentam os maiores erros; (2) não parecem existir grandes 

diferenças entre os erros de projeções feitas três ou seis meses antes; (3) os erros das 

projeções feitas um mês antes não apresentam tendência de diminuição ao longo desses 

quatro anos. Do item 1 ao 3, a única surpresa apontada pelo autor diz respeito ao 
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desempenho muito semelhante das projeções feitas com três ou seis meses de 

antecedência. Dado o fato conhecido do desvio-padrão das projeções aumentarem com 

o horizonte de tempo previsto. Para o autor, dada estabilização da inflação em 

patamares reduzidos durante o período seria de imaginar que as previsões tenderiam a 

ficar mais fáceis e mais precisas.  

 
Entretanto, parece estar acontecendo no Brasil um fato já apontado 

em outros países onde a inflação também passou por um período de 

estabilização: a variância do componente de tendência da série perde 

valor relativo quando comparada com a variância do componente 

aleatório. Ou seja, com a inflação oscilando mês a mês em torno de 

um patamar mais baixo, a variância em geral tende a diminuir, 

enquanto os desvios em torno desse novo patamar, refletindo 

principalmente choques de oferta, tendem a crescer em importância 

relativa (...) A tendência de queda nas variações anuais do IPCA a 

partir de 2002 não é acompanhada por uma redução da variância do 

termo aleatório, o que por um lado evidencia a maior importância 

relativa dos choques de oferta pontuais para a variação do índice, e 

por outro mostra a dificuldade de previsão que justifica o ponto 

quatro. (PICHETTI, P. Expectativas Quanto ás Expectativas em 

2008. 2008: 18). 

 

O autor parece sugerir cautela no que diz respeito às expectativas, enquanto 

continuamos trabalhando em modelos analíticos para torná-las melhores na medida do 

possível32. 

 

 Na mesma linha de crítica às previsões feitas pelos especialistas a respeito do 

valor futuro das variáveis, BLINDER (2006: 49) é ainda mais enfático, diz: Se os 

mercados são tão ruins em previsões das taxas futuras de juros de curto prazo, por que 

nós deveríamos prestar tanta reverência para suas previsões a respeito de qualquer 

outra coisa – inclusive a futura política do banco central?33 

 

Por fim, Lovell (1986: 110) diz que é possível que os agentes cometam erros 

sistemáticos. Trata-se do artigo Tests of the Rational Expectation Hypothesis, no qual o 

                                                 
32 PICHETTI 2008: 18. 
33  BLINDER, 2006: 49.  
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autor afirma haver evidências de vários estudos empíricos que questionam a validade da 

hipótese das expectativas racionais, ou ainda, não comportam a aceitação da hipótese 

como um fato estilizado, de maneira a excluir investigações empíricas alternativas, 

pesquisa teórica, e mais importante, em análises de políticas.  

 

Para o autor, a força por detrás dos argumentos das expectativas racionais não 

tem nada a ver com afirmações a respeito de sua validade empírica. Citando Prescott, 

tenta deixar isto mais evidente, o qual afirma que: como a utilidade, as expectativas não 

são observáveis, e pesquisas não podem ser usadas para testar a hipótese das 

expectativas racionais (1977, p. 30).. Assim a única maneira de se ‘testar’ as 

expectativas racionais era através do ajuste ou não dos modelos que a utilizam. 

 

Isto para Lovell parece uma contradição, afinal, uma teoria que clama ter fortes 

fundamentos microeconômicos deve ser passível de testes com micro dados.   

 

BLINDER (1987) também deixa claro que a força da hipótese das expectativas 

racionais em nada se deve a observações empíricas do ajuste das expectativas dos 

agentes face ao resultado consolidado, diz: 

 
Esta mudança [da incerteza nas expectativas em Keynes para as 

expectativas racionais] foi motivada por evidências empíricas que a 

expectativa subjetiva se ajusta a expectativa condicional gerada por 

modelos, ou mesmo que a expectativas efetivas são não-enviesadas 

ou eficientes? Não. Na verdade, Edward Prescott corajosamente 

afirmou que “pesquisas não podem ser usadas para testar a hipótese 

das expectativas racionais” (1977, p. 3). (BLINDER, 1987: 130). 

 

O argumento é que a hipótese deve ser adotada pelo fato de ela ser mais 

consistente com a visão (não verificada, segundo Blider) de que as pessoas sempre são 

otimizadoras. E, talvez, por gozar de boas propriedades estatísticas.  

 

Blinder – que não ser acusado de radical ou ignorante – afirma sem receios: eu 

acho que o peso das evidências, tanto da observação direta das expectativas quanto dos 
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testes estatísticos indiretos da racionalidade (...) são categoricamente 

(overwhelmingly, no original) contrários à hipótese das expectativas racionais34. 

 

BARRO (1984) diz que: 
 

Uma das características mais inteligentes da revolução das 

expectativas racionais foi a apropriação do termo “racional”. 

Consequentemente, os oponentes dessa abordagem são obrigados a 

adotar uma postura defensiva, pois ou são eles irracionais, ou os seus 

modelos o são, nenhuma das duas posições é confortável par a 

maioria dos economistas. (BARRO, Robert J. Rational Expectations 

and Macroeconomics in 1984. 1984. pp. 179. Tradução Livre).  

  

Talvez por isso NEARY e STIGLITZ (1983:200) sugerem um termo mais 

ajustado (ou menos emotivo) do que ‘expectativas racionais’: previsão estocástica 

perfeita. Talvez essa nomenclatura fragilizasse o conceito. 

 

Conclui-se, segundo a argumentação neoclássica, que tanto o homem quanto os 

economistas eram todos irracionais antes da década de 1970. 

 

Em suma, a racionalidade do homem econômico neoclássico é uma abstração, 

uma hipótese que pouco diz sobre o comportamento efetivo dos homens35, não podendo 

sequer ser questionada ou ter sua fé abalada a partir dos testes empíricos. Sua 

originalidade e resistência advêm de duas fontes: primeiro é uso do termo racional, 

como na passagem acima de Barro; a segunda diz respeito a suas propriedades 

estatísticas ajustadas. A racionalidade é na verdade uma sugestão: os homens buscam o 

melhor resultado, as alocações mais eficientes, ou, simplesmente, não são dados ao 

desperdício de dinheiro e tempo. Mas a hipótese das expectativas racionais de maneira 
                                                 
34 BLINDER 1987: 131. Tradução nossa. 
35 Stiglitz faz algumas observações interessantes sobre o comportamento do homem econômico, diz: 
There is a sense, then, that the traditional conception of homo economicus does not provide an adequate 
characterization of homo sapiens, even for the relatively narrow aspect of life upon which economists 
focus. It has long been widely recognized that individuals are motivated by a much wider range of 
concerns than simple self-interest. Not only may non-self-interested behavior – altruism - be important, 
but so too may be other characteristics, like "cooperativeness," "social approval," and so forth. While 
evolutionary theory may discuss how these characteristics evolved and whether, under capitalism, they 
have "survival value," there is a much more immediate concern: how do they affect economic behavior, 
or what do they imply about how we should design economic organizations? (STIGLITZ, Post Walrasian 
and Pos Marxian Economics 1993, Pp. 112.).  
35 Para uma crítica mais detalhada do homem econômico walrasiano ver BOWLES e GINTIS (2000). . 
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alguma delimitou ou “fechou” o conceito de racionalidade36.  Dizer, no entanto, que ao 

considerar que os trabalhadores se importam também seus salários relativos na 

economia – algo que veremos adiante – ou ao não explicitar uma forma matemática de 

formação das expectativas (o que não era sua ambição), Keynes desrespeitou o 

comportamento do homem econômico, ou produziu um texto econômico pré-científico 

é totalmente improcedente. Pré ou pseudocientífico é abstrair-se da complexidade em 

torno de uma tomada de decisão de investimento de longo prazo (em tempo real, 

histórico) – que era objeto primordial de análise da expectativa na Teoria Geral – ou 

mesmo sobre a expectativa da variação de preços no final do ano. Como dizia Keynes: 

muito da teorização econômica de hoje em dia sofre, eu acho, porque tenta aplicar 

métodos matemáticos altamente precisos a um material que é muito vago para suportar 

esse tratamento37. 

 

Debatermos mais este assunto quando da apresentação das expectativas em 

Keynes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 
37 Keynes, CW XIV, p. 379 apud CHICK, 1998: 1864. 
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1.2.2 – Conseqüências das Expectativas no Equilíbrio (Neoclássicos). 

 

Como havíamos dito, no caso das expectativas adaptativas (ou dentro do corpo 

teórico do Monetarismo tipo I) a economia podia estar em desequilíbrio, com os 

agentes impedidos de maximizarem suas funções-objetivo. Já no caso das 

expectativas racionais, todos os resultados são de equilíbrio por definição. Mesmo 

que o agente tenha suas expectativas frustradas, quando da consolidação do resultado, o 

seu resultado é o que se chama de ótimo ex-ante e não ótimo ex-post. Ou seja, como, 

por exemplo, a surpresa inflacionária não fazia parte do conjunto de informações 

disponíveis no instante inicial, o agente maximizou suas funções-objetivo dadas as 

informações disponíveis e processadas. Por definição, erros inevitáveis ex-ante 

caracterizam um comportamento racional, maximizador e o resultado como de 

equilíbrio. Isto é o que se embasa o que se chama de equilíbrio contínuo dos 

mercados. Ou seja, o conceito de equilíbrio nos Novos Clássicos não é o mesmo dos 

Monetaristas. Segundo MODENESI (2005):  

 
No monetarismo tipo II [ou seja, os Novos Clássicos], a hipótese de 

equilíbrio continuo dos mercados, aliada à racionalidade dos agentes 

econômicos, implica que, por definição, os resultados observados 

sempre representam posições de equilíbrio de Pareto, dado o conjunto 

de informação disponível aos agentes econômicos. Nesse sentido 

específico, não há ilusão monetária: dado o conjunto de informação 

disponível, os agentes racionais estão continuamente maximizando 

suas funções-objetivo (de utilidade ou de lucro). (MODENESI, 2005: 

154). 

 

LISBOA (1997) também chama a atenção para as mudanças no conceito de 

equilíbrio dentro da tradição neoclássica. Diz que o equilíbrio posterior à revolução 

marginalista supunha, com freqüência, a existência de movimentos tendenciais dos 

preços e quantidades produzidas, usualmente denominadas como de longo prazo. De 

maneira que os desvios de curto prazo eram apenas isso: desvios, e que a economia 

tendia a estes valores ótimos de longo prazo. Equilíbrio, neste caso, descrevia os 
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valores tendenciais das variáveis endógenas, e não poderia ser dissociado da noção de 

estabilidade38. Já o conceito atualmente empregado para o termo equilíbrio, segundo o 

autor, não se relaciona com a idéia de um ponto de repouso, estabilidade ou 

convergência de longo prazo, de maneira que a noção de equilíbrio passa, apenas, a 

qualificar os valores das variáveis endógenas determinados pelo modelo considerado39.  

É o que se chama de equilíbrio subjetivo, o qual ocorre quando os agentes estão 

maximizando suas funções-objetivo, dadas as informações disponíveis. Ressalta-se que 

isto não implica que as expectativas estejam corretas ou que a oferta seja igual à 

demanda, etc.  

 

LUCAS e SARGENT (1978) também enfatizam essa mudança no conceito de 

equilíbrio ao longo dos anos. Dizem que quando Keynes se libertou da camisa-de-força 

(ou da disciplina) da teoria ‘clássica’, o fez ao não respeitar os dois postulados clássicos 

(a) o equilíbrio dos mercados, e; (b) que os agentes agem em seu próprio interesse. O 

termo equilíbrio (clássico) utilizado por Keynes, significava que uma economia estando 

nesta situação, era tanto imutável quanto inalterável por intervenções políticas. Mas em 

anos recentes, o significado do termo equilíbrio mudou tão drasticamente que um 

teórico dos anos de 1930 não o reconheceria. Uma economia seguindo um processo 

estocástico multivariado é agora rotineiramente descrita como estando em equilíbrio, o 

que significa que em cada período do tempo, os postulados (a) e (b) são satisfeitos40. 

Além disso, os autores creditam a não-aceitação das explicações ‘clássicas’ para os 

ciclos dos negócios, pelo fato daqueles modelos serem incapazes de determinar as 

relações positivas entre preços e/ou salários e produto e desemprego agregado, e 

explicar a correlação positiva entre, por exemplo, estoque de moeda e produto e 

emprego agregado. A análise estática dos modelos da macroeconomia clássica 

tipicamente implicava que os níveis de produto e emprego eram determinados 

independentemente tanto do nível de preços quanto da demanda agregada41.  Para 

tornar estes resultados compatíveis com os postulados clássicos – no termo em que os 

autores o definem – foi preciso apenas relaxar a hipótese de informações perfeitas42. 

                                                 
38 LISBOA. 1997: 52. Grifos Nossos. 
39 Idem, pp. 53. 
40 LUCAS e SARGENT (1978). Afeter Keynesians Macroeconomics.  
41 Idem. Tradução Nossa. 
42 Na verdade os Novos Clássicos apesar de reconhecerem que “as informações são escassas” e custosas, 
não parecem explorar plenamente as conseqüências dessas questões. Algo que Stiglitz vem fazendo, de 
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Ou seja, os agentes não têm acesso a informações completas (perfeitas) e recebem mais 

informações sobre determinados preços que de outros. De maneira que em face desta 

incompletude das informações os agentes tomam as melhores decisões possíveis, 

mesmo cometendo erros, afinal, os erros são inevitáveis já que a informação é limitada 

(incompleta). Esta é a base da curva de oferta de Lucas, para qual os desvios do 

produto de seu nível ‘natural’ decorrem de erros expectacionais inevitáveis, assim como 

seu modelo com Rapping sobre os movimentos no nível de emprego, que decorrem da 

incompletude das informações dos trabalhadores sobre as variações nos preços relativos 

e no nível geral de preços. Para os autores estes modelos tanto explicam as relações que 

os modelos clássicos não conseguiam explicar, como respeitam os postulados essenciais 

da ciência econômica (na visão desta corrente), ou seja: os agentes são racionais e dadas 

as informações disponíveis, tomam as melhores decisões possíveis em vista a 

maximizarem suas funções objetivo.  

 

Para os autores, as críticas aos modelos de equilíbrio nascem das suas 

conseqüências em termos de política econômica. Na análise dos ciclos dos negócios ou 

dos economistas Novos Clássicos, as flutuações econômicas surgem quando os agentes 

reagem a mudanças não antecipadas nas variáveis que influenciam suas decisões. O que 

implica numa severa limitação da ação do governo. Afinal, para evitar estas flutuações o 

governo precisa prever choques que são invisíveis aos agentes privados ao mesmo 

tempo, incapaz de revelar essa informação (...) e em segundo lugar, a política anti-

cíclica do governo deve ser imprevisível para os agentes privados (...) e ao mesmo 

tempo ser sistematicamente relacionada ao estado da economia43. Ou seja, os 

Macreconomistas que acreditavam nos trinta anos gloriosos estarem perto da sintonia 

fina, tornaram-se quase irrelevantes44.  

                                                                                                                                               
maneira a criticar os teoremas da economia do bem-estar, por exemplo, mostrando que a economia não se 
encontra, ordinariamente, em um ótimo de Pareto. 
43 LUCAS e SARGENT (1978). Tradução Nossa; 
44 Uma curiosidade: o equilíbrio geral walrasiano não só pode ser usado como defesa do mais absoluto 
laissez-faire, como igualmente do socialismo de mercado. As características fundamentais do sucesso do 
capitalismo, como a inovação, a competição de fato – não a dos modelos – ,entre outras, simplesmente 
não fazem parte do modelo. “Lange pointed out that markets and private property play a purely 
metaphorical role in general equilibrium theory. There is no competition in the sense of strategic 
interaction, since agents never meet other agents and agents do not care who other agents are or what 
they are doing. The only factors determining individual and firm behavior are prices (…) Joseph Stiglitz 
[1994, p. 101 wryly observed, "if the neoclassical model . . . were correct, market socialism would 
have been a success [and] centrally planned socialism would have run into far fewer problems . . ." 
(BOWLES, S. e GINTIS, H. Walrisian Economics in Retrospect. 2000. Pp. 1429) 
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O equilíbrio contínuo dos mercados é, portanto, uma concepção – com bem 

define MODENESI (2005: 155) – tautológica. Por exemplo, afirmam os autores, se 

alguém toma o “fato” (os parênteses lhes pertencem) de que o mercado de trabalho não 

se equilibra, aponta-se logo para uma contradição entre a teoria e os fatos. 

 
 Os fatos que realmente temos, no entanto, são simplesmente as séries 

de tempo disponíveis sobre emprego e taxas salariais, mais as 

respostas para as pesquisas desemprego. Mercados equilibrados é 

simplesmente um princípio, não verificável pela observação 

direta, que pode ou não ser útil na construção de hipóteses sobre 

o comportamento dessas séries. (LUCAS e SARGENT, After 

Keynesian Macroeconomics. 1978. pp. ? Grifos Nossos). 

 

Pois bem, assim como a afirmação de Lucas e Sargent de que Keynes não 

respeitou o postulado de agentes egoístas não se sustenta, o mesmo vale para a questão 

do equilíbrio dos mercados. Como vimos, para Adam Smith – o criador da camisa-de-

força da análise econômica – equilíbrio se relacionava à estabilidade, convergência, e os 

desequilíbrios eram fenômenos ordinários do mundo econômico, mas a mão-invisível 

impedia que eles se tornassem exponenciais. A economia gravitava em torno do 

equilíbrio. Para Lucas, no entanto, equilíbrio não é uma característica da realidade, mas 

do modo como enxergamos as coisas, ou seja, não verificável pela observação, podendo 

ou não ser uma hipótese útil na construção de um modelo. Equilíbrio contínuo dos 

mercados é uma tautologia. A idéia de que um erro inevitável ex-ante gera um resultado 

ótimo e de equilíbrio ex-post, é uma construção puramente metal. Os autores Novos 

Clássicos parecem estudar de maneira tão severa os modelos de equilíbrio geral que 

acabam por confundir o mundo real (criado por Deus ou pelo acaso) com o mundo dos 

modelos (criado por Walras-Arrow-Debreu-McKenzie). É como se houvesse o mundo 

das coisas e o mundo das idéias, com o último portando as verdades incapazes de serem 

obtidas no primeiro. Como veremos, Keynes não descarta a idéia de equilíbrio, nem 

afirma que na economia de mercado os desequilíbrios se acumulam e caminhamos para 

a autodestruição do capitalismo, pelo contrário, elogia o evidente dinamismo da 

economia de livre iniciativa e não nega a óbvia evidência de que a economia tende a 

flutuar, mas o resultado é sempre ascendente no plano crescimento-tempo. 
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Uma observação que Lucas faz é, no entanto, bastante pertinente, o equilíbrio 

estático, ou seja, a existência de um ponto de repouso da economia não é uma boa 

aproximação da realidade de modo a oferecer uma boa compreensão dos ciclos dos 

negócios45. Keynes, por sua vez, fala em equilíbrio móvel em contradição a equilíbrio 

estável, em que o primeiro designa uma teoria de um sistema onda as variações de 

pontos de vista sobre o futuro podem influir no presente, ou ainda, no qual nossas 

expectativas anteriores podem trazer-nos desapontamentos, e nossas esperanças sobre 

o futuro afetar nossos atos presentes46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 LUCAS, 1980: 701-702. 
46 KEYNES, 1992: 229. 
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1.3 – Sobre o Método Neoclássico. (A abordagem instrumentalista de 

Friedman). 

 

 

Talvez o primeiro estranhamento causado por qualquer modelo neoclássico diga 

respeito à falta de realismo das hipóteses. Mas o pior e mais humano dos erros é 

subestimar o adversário. De fato as hipóteses soam bastante forçosas: os agentes 

‘aprendem’ o modelo que descreve o funcionamento da economia, todo desemprego é 

voluntário, etc. Ocorre que os economistas neoclássicos têm consciência disto, mas isto 

não os afeta, nem tornam os seus modelos irrelevantes.   

 

Friedman considerava seus trabalhos mais relevantes O Papel da Política 

Monetária de 1968 e sua Metodologia da Economia Positiva 195347. O fato é que sua 

abordagem metodológica é cara a toda economia neoclássica, justificando toda a 

controvérsia – ao menos para os autores ligados a esta tradição – ligada às hipóteses 

irrealistas.  

 

A metodologia instrumentalista, como definida pelo autor, sendo o norte da 

produção científica na Economia, é, de fato, cara a todos os autores ligados à tradição 

neoclássica.  

 

LISBOA (1997), por exemplo, afirma que: 
 

A abordagem instrumentalista se caracteriza por uma visão bastante 

pessimista da possibilidade de compreensão do real. Este pessimismo 

se traduz em uma visão pragmática da construção científica, na qual a 

capacidade preditiva dos modelos revela-se o principal critério na 

avaliação das contribuições teóricas. (LISBOA, M. A Miséria da 

Crítica Heterodoxa., 1997. pg. 115. Grifos Nossos). 

 

 

                                                 
47 Snowdon e Vane. 2005: 204. 
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Em seus textos que versam sobre a metodologia econômica Friedman realiza 

uma distinção entre o que chama de economia positiva e economia normativa. 

 

Segundo Friedman a economia positiva é, em princípio, independente de 

qualquer posição ética particular ou julgamentos normativos48. Ou seja, trata-se de uma 

ciência do “o que é” e não “o que deveria ser”, que busca um sistema de generalizações 

que sirvam para fazer predições corretas sobre qualquer mudança nas circunstâncias. 

Sua performance é julgada pela precisão, de maneira que se trata de uma ciência 

objetiva, no mesmo sentido das ciências físicas. 

 

Para os autores que seguem a metodologia instrumentalista (ou positivista) uma 

teoria é incapaz de reproduzir a complexidade do real. De maneira que, então, a 

formulação teórica caracteriza-se precisamente pela necessária adoção de hipóteses 

confractuais e simplificações que procuram delimitar os argumentos envolvidos e 

abstrair os elementos considerados pouco relevantes para a análise do fenômeno a ser 

estudado49. O exemplo – já desgastado e com várias variantes – é a dos mapas: de quê 

serviria um mapa numa escala 1x1? A utilidade de um mapa está exatamente em retirar 

os detalhes irrelevantes (para cada fim que almeja) deixando apenas o que é essencial 

 

Assim, criticar um modelo por utilizar-se de hipóteses ‘irrealistas’, aos olhos dos 

economistas neoclássicos, é cometer um erro primário. Para Friedman a única forma de 

se julgar um modelo é através da avaliação – dados os eventos – de sua capacidade de 

predição para o conjunto de fenômenos que ele pretende “explicar”. Ou melhor, a 

crítica não deve se dirigir a ‘realidade’ ou não das hipóteses, mas sim se com as 

hipóteses utilizadas o modelo é capaz de descrever e realizar previsões suficientemente 

ajustadas do problema em questão.  

 

A hipótese é rejeitada se suas previsões são contraditas (“freqüentemente” ou 

com mais freqüência que as predições de uma hipótese alternativa)50.  E admite que a 

escolha entre hipóteses seja arbitrária, mas que existe um entendimento pela preferência 

pelas que apresentam as seguintes características: simplicidade e fecundidade. Uma 

                                                 
48 Friedman. ANO? Essays in Positive Economics. Pp. 4 
49 LISBOA. 1997: 118. 
50 FRIEDMAN.    : 8. Tradução Nossa. 
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teoria é “simples” o quanto menos conhecimento inicial necessário para fazer uma 

predição dentro do escopo de um determinado fenômeno. E uma teoria é ‘fecunda’ 

quanto mais linhas adicionais de pesquisa ela é capaz de sugerir, bem como o quanto 

mais preciso a previsão resultante, quanto mais abrangente a área na qual a teoria 

rende previsões51. A ‘simplicidade’ nos remete inevitavelmente à Navalha de Okham , 

cujo corolário é algo como: se há várias explicações igualmente válidas para um fato, 

então devemos escolher a mais simples.  

 

LISBOA (1999: 116-117) afirma, por exemplo, que: 

 
Acredito que O capital de Marx seja, provavelmente, mais profundo 

do que o principal modelo utilizado pela tradição neoclássica, o 

modelo de equilíbrio geral Arrow-Debreu-McKenzie. No entanto, 

quantas relações de causalidade, quantas construções teóricas 

alternativas, quantos conceitos e proposições analíticas, quantas 

investigações empíricas foram produzidos a partir d’O capital ? 

Quanto conhecimento novo foi adicionado à teoria econômica pelos 

marxistas? (LISBOA. M. A Miséria da Crítica Heterodoxa. Segunda 

Parte: Método e Equilíbrio na Tradição Neoclássica. 1998). 

 

Já a economia normativa diz respeito ao que deve ou não ser feito e como um 

determinado objetivo pode ser alcançado, dados os resultados obtidos pela economia 

positiva. 

 
A economia normativa e a arte da economia, por outro lado, não 

podem ser independentes da economia positiva. Qualquer conclusão 

política necessariamente se assenta em uma predição sobre as 

conseqüências de se fazer uma coisa ao invés da outra, uma previsão 

deve ser baseada – implícita ou explicitamente – na economia 

positiva. Não há, é claro, uma relação direta entre conclusões 

políticas e conclusões da economia positiva; se houvesse, não haveria 

uma ciência normativa em separado.  (Friedman, M. Essays on 

Positive Economics. 1953. Pp. 5. Tradução Nossa). 

 

                                                 
51 Idem. Pp. 10. 
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 Esta distinção, por exemplo, poderia justificar a não aceitação por parte de 

Friedman da tese de independência do Banco Central. Ou seja, Friedman entendia a 

argumentação da economia positiva (abstraindo-se o debate sobre a robustez dos 

resultados), mas discordava da implementação de tal proposta por achar que a política 

monetária, sendo algo tão fundamental para um país, não poderia ser comandada 

independentemente de qualquer avaliação dos cidadãos. Seria algo (pelo menos) 

antidemocrático. Os eleitores têm a capacidade de punir governantes que dirigissem a 

mal a política monetária, e arranjos institucionais devem ser criados para evitar a má 

condução, mas as questões da moeda são importantes demais para serem deixadas sob o 

comando apenas de burocratas, sem qualquer controle dos eleitores.  

 

O apego ao formalismo por parte dos economistas neoclássicos está ligado ao 

princípio da falseabilidade, como descrito pelo filósofo Karl Popper, que diz, grosso 

modo, que uma teoria para ter um carácter científico deve conduzir a afirmações que 

possam ser falsificáveis, isto é, se proíbem que certos actos, estados ou eventos 

ocorram. Uma boa teoria é agora aquela que proíbe muito, porque assim pode ser mais 

severamente testava52. Como na física, é preciso que as relações sejam claras, objetivas 

e, portanto, descritas em forma matemática. Qualquer coisa que não seja passível de 

descrição matemática merece (quando muito) uma referência num pé de página, como 

mera curiosidade. Para LUCAS (1980: 700) tanto o progresso do pensamento 

econômico, como os modelos, está relacionado a melhores abstrações, não em melhores 

considerações verbais do mundo.  

 

Sem equações não há progresso.  

 

O equilíbrio geral é a ferramenta por excelência dessa tentativa de tornar a 

economia uma ciência exata, plenamente tratável em toda sua complexidade através de 

instrumentos matemáticos. O que se quer dizer aqui não é que o uso da matemática é 

errado e deve ser descartado ou que a economia deve ser puro discurso, o mal é que 

nada que não seja derivado ou complementar ao equilíbrio geral é simplesmente 

descartado, mesmo na Macroeconomia Lucasiana. Ou seja, um exercício sem quaisquer 

pretensões práticas – uma resposta abstrata para uma pergunta abstrata – tornou-se 

                                                 
52 ANDRADE. 1997: 27. 



 37

como que fonte única da análise econômica, tornado-se um círculo fechado que se auto-

alimenta.   

 

Mas como conclusão a respeito da metodologia neoclássica, segue uma 

passagem de BLINDER (1987: 135);  

 
Tal como Keynes, os modernos Keynesianos são mais inclinados a 

começar por “tomar as coisas como elas são”; explicações rigorosas 

sobre otimização para o que eles observam (como os contratos 

nominais de salário) podem aparecem depois. O importante é se 

assegurar que nossos modelos são congruentes com os fatos. Os 

Lucasianos, me parecem, invertem a seqüência. Eles querem começar 

com um modelo plenamente articulado e tratável (tractable, no 

original) e se preocupar depois com o realismo e a descrição acurada. 

(BLINDER, A. Keynes, Lucas, and Scientific Progress 1987. Pp. 

135). 

 

VERNEGO (1994: 131) afirma que o entendimento da economia como uma 

ciência moral era bastante arraigada em Cambridge, sendo Keynes concordante com a 

separação entre ciências morais e naturais, mas não se pode afirmar que compartilhava 

da distinção entre economia normativa e positiva. Para Keynes sendo a economia uma 

ciência moral, era obrigada a lidar com introspecção, juízo de valor, motivos, bem como 

expectativas e incertezas absolutas, pois o passado é irrevogável e não há base 

probabilística para formar expectativas sobre o futuro desconhecido. Keynes, de fato, 

parece ser cético sobre a possibilidade de neutralidade ou objetividade plena na ciência 

econômica, isto parece claro quando fala dos motivos do sucesso da economia 

ricardiana, quando diz, por exemplo, que por ter formulado certa justificativa à 

liberdade de ação do capitalista individual, atraiu-lhe o apoio das forças sociais 

dominantes agrupadas atrás de autoridade53.  

 

Sob a terminologia de Friedman, podemos fazer uma breve análise da Teoria 

Geral; não se trata de um livro simples, mas sua essência, nestes termos, o é54. A 

                                                 
53 KEYNES. 1992: 43. 
54 Mesmo Friedman concordava com essa análise de que a Teoria Geral é uma teoria simples: “The heart 
of the General Theory is an extremely simple hypothesis that a highly unstable marginal efficiency 
schedule of investment and a liquidity preference function that is highly elastic at low rates of interest and 
unstable at higher rates of interest are the key to short-run economic movements. That is what gives 
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demanda agregada depende essencialmente do consumo (que é função da renda 

disponível, e obedece a uma lei psicológica de maneira que um incremento na renda 

induz a um aumento no consumo, mas em proporção menor que a unidade) e dos gastos 

em investimentos (que por sua vez depende da eficiência marginal do capital e do 

estado das expectativas no longo prazo). Seria mais simples se tratasse o investimento 

apenas como uma função inversa da taxa de juros, mas isto para Keynes e para os Pós 

Keynesianos é retirar as dificuldades subjacentes às decisões humanas (especialmente 

de longo prazo) em nome de um modelo mais tratável. Caímos, por fim, a questão de 

um milhão de dólares: quais são os detalhes irrelevantes da realidade que devem ser 

abstraídos quando da modelagem da economia? Na Teoria Geral Keynes não nega – 

obviamente – a validade das abstrações simplificadoras para a modelagem da economia. 

O que fica claro é que discorda de muitas hipóteses implícitas e explícitas da economia 

clássica – que ainda hoje perduram – como referência inicial para a análise de uma 

economia capitalista moderna. A eliminação dos detalhes irrelevantes é tema pra 

discussões infindáveis, afinal, como saber qual detalhe é ou não irrelevante? No 

exemplo do mapa, um ser humano comum não é capaz achar um determinado buraco na 

Marginal Tietê com um daqueles de agenda telefônica. Mas alguns neoclássicos 

conseguem apontá-lo sem titubear. 

 

A Teoria Geral indubitavelmente é um livro fecundo. São inúmeras as sugestões 

derivadas da obra, em diversos ramos da economia, bem como as inúmeras leituras 

possíveis da obra, cada uma explorando um ou outro ponto discutido ou apresentado 

brevemente por Keynes.  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
investment its central role, what makes the consumption function and the multiplier the key concepts, 
what enables Keynes to develop his theory for 165 pages without having to introduce the quantity of 
money. Of course, the hypothesis is oversimplified. But Keynes was no Walrasian seeking, like Patinkin, 
and to a lesser extent Tobin, a general and abstract system of all-embracing simultaneous equations. He 
was a Marshallian, an empirical scientist seeking a simple, fruitful hypothesis. And his was a new, bold, 
and imaginative hypothesis, whose virtue was precisely how much it could say about major problems on 
the basis of so little (…) I believe that Keynes's theory is the right kind of theory in its simplicity, its 
concentration on a few key magnitudes, its potential fruitfulness”. (FRIEDMAN, M. Comments on the 
Critics. 1972. 998). 
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O vício da “economia vulgar” (...) consistia em extrair conclusões práticas da 

análise do equilíbrio.  
(Joan V. Robinson). 

 

 

1.4 – Expectativas na Teoria Geral (Incerteza, Comportamento 

Convencional e o Animal Spirit). 

 

Se foi Keynes quem primeiro apontou55 (ou deu maior evidência) à importância 

das expectativas para a Economia, acusam-no de não ter formalizado sua regra de 

formação, que contaria com um elemento alienígena (o animal spirits ou o estado de 

confiança)56, além de se voltar para grandezas reais – no caso o investimento – e 

ignorado as grandezas nominais – como a inflação. 

 

Keynes divide as expectativas dos empresários da seguinte maneira: (i) 

expectativas de curto prazo, que se referem ao preço esperado pelo produtor pela sua 

produção acabado, no instante em que se compromete a iniciar o processo que as irá 

produzir, e expectativas de longo prazo, relacionadas ao que o empresário espera 

ganhar como rendimentos futuros da compra de um produto acabado para adicioná-lo ao 

seu equipamento de capital.  

 

                                                 
55 Friedman, quando questionado qual regra de formação de expectativas ele achava a correta para 
descrever o comportamento dos agentes econômicos, afirma: O princípio teórico sempre foi o mesmo, o 
que importa é o que são as expectativas e que elas desempenham um papel muito importante. Essa é uma 
idéia antiga, não há nada de novo. Estou certo que você pode achá-la em Marshall. Eu sei que você pode 
achá-la em Schumpeter. (Snowdon e Vane, 2005. pg. 205). Tradução Nossa. 
56 BLINDER 1987: 130 afirma que; Business investment is supposedly driven by "the state of long-term 
expectations," but expectations are not pinned down by the theory, leaving substantial room for gyrations 
in macroeconomic activity driven by autonomous changes in animal spirits. That hardly constitutes a 
tight scientific theory (...). Grifos nossos.  
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Para HOOVER (1997) as expectativas de curto prazo são tipicamente tidas 

como corretas no curto prazo57, e citando escritos posteriores à Teoria Geral, o autor 

busca fundamentos para esta análise; 

 
Eu agora sinto que se eu escrevesse o livro novamente, eu deveria 

começar por basear minha teoria na hipótese de que as expectativas 

de curto prazo são sempre realizadas; e, então, num capítulo 

subseqüente mostrando a diferença que ocorreria quando as 

expectativas de curto prazo são desapontadas. (Keynes. C.W.: 181 in 

HOOVER, A ‘Second Edition’ of the General Theory. 1997. pp. 224. 

Tradução Nossa). 

 

O autor conclui, portanto, que o surgimento das expectativas racionais é, na 

visão de Keynes, uma base perfeitamente adequada para a formação das expectativas 

de curto prazo58. Esta visão não é consensual, no entanto, a questão se as expectativas 

de curto prazo se realizam, se os agentes cometem ou não erros sistemáticos, ou qual a 

regra de formação de expectativas no curto prazo do ‘homem econômico keynesiano’ 

são de importância reduzida diante da questão do estado das expectativas no longo 

prazo, e são nessas que voltamos nossa atenção. Podemos, por fim, tomar as 

expectativas de curto prazo59 como corretas, em geral.  

 

Mas antes é importante notar que enquanto para os Monetaristas e Novos 

Clássicos os desvios de curto prazo – seja do produto, seja do emprego – de seus níveis 

‘naturais’ são decorrentes da incompletude das informações ou surpresas inflacionárias; 

e que no longo prazo – quando todas as informações estão disponíveis, entre outras 

características hipotéticas – as expectativas se realizam e produto e emprego retornam 

aos seus níveis ‘naturais’, em Keynes ocorre justamente o oposto. Na Teoria Geral as 

expectativas de curto prazo em geral se realizam, enquanto no longo prazo a incerteza 

desempenha um papel fundamental.  

                                                 
57 HOOVER,1997. PP. 224. 
58 Idem. Pp. 223. Tradução Nossa. 
59 “Keynes reconheceu que há processos que se desenvolvem em ambiente estável para todos os efeitos 
práticos, de modo a permitir sua abordagem como se fossem repetitivos. Keynes e os pós-keynesianos 
chamam, porém, a atenção também para processos de diferente natureza, aqueles que envolvem decisões 
chamadas ‘cruciais’. Estas se caracterizam processos irreversíveis, cujo desenrolar, uma vez iniciado, só 
pode ser detido às custas de grandes perdas e cujas condições iniciais não podem ser repostas”. 
(CARVALHO, F.J.C. in SILVA, Maria Luiza Falcão. Org. Moeda e Produção: Teorias Comparadas. Pp. 
174).  
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Para Keynes a formação das expectativas de longo prazo se daria da seguinte 

maneira: (i) os fatos atuais desempenhariam um papel desproporcional na sua 

formação, já que nosso método habitual consiste em considerar a situação atual e 

depois projetá-la no futuro, modificando-a apenas à medida que tenhamos razões 

mais ou menos definidas para esperarmos uma mudança60. A parte em negrito é 

importante, mostra que o ‘homem econômico keynesiano’ não é um idiota, que age 

mecanicamente como afirmam alguns críticos mais raivosos da Teoria Geral. Por 

razões mais ou menos definidas podemos incluir as informações (obtidas e processadas) 

não disponíveis no momento da formação da expectativa. São outros os exemplos disto 

ao longo do famoso capítulo XII, como por exemplo: a essência desta convenção (...) 

reside em se supor que a situação existente dos negócios continuará por tempo 

indefinido, a não ser que tenhamos razões concretas para esperar uma mudança. Isto 

em nada se equivale a expectativas adaptativas ou backward looking, pois isto não 

quer dizer que, na realidade, acreditemos na duração indefinida do atual estado dos 

negócios. A vasta experiência ensina que tal hipótese é muito improvável. (ii) do 

estado de confiança, pois as decisões, não dependem exclusivamente do prognóstico 

mais provável que possamos formular. Depende, também, da confiança com o qual 

fazemos este prognóstico61.  

 

Por fim, para repetir o óbvio (que muitas vezes permanece inédito): 

 
Efetivamente, estamos supondo que a avaliação do mercado existente, 

seja qual for a maneira que ela se chegou [sic], é singularmente 

correta em relação ao nosso conhecimento atual dos fatos que 

influirão sobre a renda do investimento, e só mudará na proporção em 

que variar o dito conhecimento (...). (Keynes, Teoria Geral. 1982. pp. 

127. Grifos no Original).  

 

Portanto, a crítica apressada de que a regra de formação das expectativas 

proposta por Keynes é mecânica, incompatível com a ‘racionalidade’ dos agentes, não 

se sustenta. O que o autor afirma é que tendemos a projetar o estado corrente para o 

futuro, revisando nossas expectativas à medida que novas informações surjam. O que é 

                                                 
60 KEYNES, (1982:124) Grifos Nossos. 
61 Idem. Pg. 124. ênfase no original.  



 42

de uma clareza absoluta. Minha expectativa é que o sol nasça amanhã, a não ser que a 

NASA me informe entre o instante que formo minha expectativa e a (suposta) aurora 

seguinte, que o sol não mais brilhará. No que diz respeito à economia o argumento 

também é mais que razoável. Quando um consumidor decide entrar num financiamento 

de vinte anos de uma casa, ele espera que no momento da quitação de sua última 

prestação, sua renda, sua saúde, seus gastos, o sistema político e econômico, as formas 

de vida sobre a terra, etc., permaneçam razoavelmente iguais ao que eram no instante do 

pagamento da primeira parcela, até que surjam razões para rever seus cálculos. 

 

Até este ponto, a hipótese das expectativas racionais não é, nos parece, de todo 

estranha ao pensamento de Keynes. Mas a análise do autor vai além, introduz-se um 

elemento não explicado ou alienígena na questão das expectativas de longo prazo (fonte 

de críticas dos autores neoclássicos), mas pertinente e fundamental para a obra de 

Keynes: a incerteza. A partir deste ponto (essencial) a hipótese das expectativas 

racionais seria rejeitada por Keynes, para o autor, a teoria ortodoxa assumia que os 

homens têm um conhecimento sobre o futuro bastante distinto do que de fato temos. 

Trata-se, enfim, de uma falsa racionalização62. BLINDER (1987: 37) por exemplo, 

afirma: Keynes, though no stranger to probability theory, was nonetheless unequivocal 

in his denial that expectations are what we now call rational63. De modo a comprovar 

esta visão, apresenta a seguinte passagem da Teoria Geral: 

 
 

...a large proportion of our positive activities depend on spontaneous 

optimism rather than on a mathematical expectation.... Only a little 

more than an expedition to the South Pole, is it based on an exact 

calculation of benefits to come. Thus if animal spirits are dimmed and 

the spontaneous optimism falters, leaving us to depend on nothing but 

a mathematical expectation, enterprise will fade and die.... (KEYNES, 

1936, pp. 161-621 apud BLINDER, 1987: 130).64 

 

                                                 
62 KEYNES, 1937: 222. 
63 BLINDER, 1987:130. 
64 Preferimos a citação em inglês, pois na edição brasileira de 1992, Ed. ATLAS S.A. neste trecho, animal 
spirits é traduzido como “entusiasmo”. Aliás, a tradução é tão ruim que em momento algum a expressão 
animal spirits aparece no livro. 
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FERRARI e CONCEIÇÃO (2001) realizam uma síntese da questão da incerteza 

(no sentido Knight-Keynes) e risco, citando as contribuições nas obras A Treatise on 

Pobability de Keynes e Risk, Uncertain and Profit de Knights, afirmam: 

 
Risco é a situação na qual a tomada de decisão acerca de um 

determinado evento é realizada em um contexto em que a distribuição 

de probabilidade do evento é conhecida, ao passo que incerteza 

caracteriza uma situação na qual a tomada de decisão sobre um 

evento específico é realizada num contexto em que inexiste uma 

distribuição de probabilidade do mesmo. (FERRARI e 

CONCEIÇÃO, A Noção de Incerteza nos Pós-Keynesianos e 

Institucionalistas: Uma Conciliação Possível? 2001. pp. 103). 
 

Assim, numa perspectiva keynesiana, o investimento se implementa num 

ambiente caracterizado por uma forte incerteza. A liquidez limitada dos bens de capital 

faz com que esta decisão torne-se irreversível65.  

 

Para os autores neoclássicos, como bem aponta DAVIDSON (1991: 129) risco 

probabilístico e incerteza são sinônimos. 

 

 Keynes explica o conceito de incerteza da seguinte maneira: 

 
O sentido em que uso o termo [incerteza] é aquele sobre a 

possibilidade de uma guerra na Europa, ou o preço do cobre e a taxa 

de juros daqui vinte anos, ou a obsolescência de uma nova invenção, 

ou a posição dos possuidores de propriedade privada no sistema 

social em 1970. Sobre estes assuntos não há base científica na qual se 

forme uma probabilidade calculável qualquer. Nós simplesmente não 

sabemos. (KEYNES, The General Theory of Unemployment. 1937. 

pp. 214). 

 

LISBOA (1997: 8) entende a polêmica sob os seguintes termos: a teoria 

neoclássica utiliza probabilidades, o que é inconcebível para tratar de incerteza. A 

teoria da probabilidade lida com eventos repetidos – risco –, enquanto na realidade 

                                                 
65 HERSCOVICI, 2004: 816. 



 44

econômica a maior parte dos eventos relevantes é única, não repetida, e portanto 

incompatível com  a abordagem probabilística.  

 

Para Lisboa, no entanto, a questão de um evento ser ou não repetível não 

impossibilita o uso da estatística para formalizá-lo. De maneira que apresenta esta 

questão como algo antigo, debatido e resolvido no campo da teoria estatística. Diz que a 

visão dos Pós-Keynesianos (ou seja, a incapacidade de se utilizar a probabilidade para 

tratar de eventos únicos, ou não repetíveis) relaciona-se com a visão dos estatísticos 

clássicos ou freqüentistas66 e como oposto apresenta os autores bayesianos, os quais 

utilizam o mesmo instrumental matemático, argumentando porém [sic] que em diversas 

circunstâncias os eventos não podem ser repetidos. Neste caso, a probabilidade apenas 

mede o grau relativo de incerteza, ou prior, do agente sobre a possível ocorrência de 

um evento67. 

 

De tal modo que a estatística bayesiana é capaz de lidar com as incertezas postas 

por Keynes. LISBOA (1997: 24) afirma sem receios que os exemplos apontados por 

Keynes (de uma guerra na Europa ou o preço do cobre daqui vinte anos...) podem ser 

trivialmente tratados como probabilidade subjetiva, dependendo unicamente das 

hipóteses adotadas sobre as preferências dos agentes. Curioso notar que, até onde se 

sabe, Marcos Lisboa não fez fortuna como negociante de cobre, trabalha pacata e 

honestamente no mercado financeiro, o que nos leva a duas possíveis conclusões: ou 

estamos diante de um caso franciscano de altruísmo (o que violaria o postulado de 

agentes egoístas), ou o autor não faz a menor idéia do preço do cobre amanhã. Ficamos 

com a segunda opção. É o que Marx chamaria de reificação, Marcos Lisboa dedicou 

tanto do seu tempo aos exercícios de equilíbrio geral, que em vez de o equilíbrio geral 

ser uma representação do mundo, o mundo é que se tornou uma representação do 

equilíbrio geral.  

 

                                                 
66 On the frequency view, probability is the tatio of favourable to possibles cases in a serie or sequence of 
othwerwise similar events, attributes, or observstions. Probability then attaches to these events, 
attributes, or observations only as they are part of the well-defined series, and, thus, probability as 
frequency is entirely empirical. (MACCAN, Charles R.: On the Nature of Keynesian Probability in The 
Philosophy of Keynes´s Economics: Probability, Uncertainty and Convention. 2003. pp. 37). 
67 LISBOA (1997: 20). 
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Lisboa diz ainda que Keynes argumentava que agentes com o mesmo conjunto 

de informações devem ter a mesma função de probabilidade68.  HOOVER (1997: 222), 

porém, discorda destas afirmações de Lisboa69, diz: em primeiro lugar que – mesmo que 

a última afirmação fosse procedente, duas pessoas não terão o mesmo conjunto de 

informações e, portanto, não terão a mesma estimativa 'objetiva' das probabilidades, 

além disso, afirma que no Tratado em Probabilidade (...) Keynes rejeita os fundamentos 

do argumento bayesiano.  

 

Edmund Phelps, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2006, mostra-se 

mais modesto que Lisboa. Em artigo recente sobre a crise americana, afirma: 

 
In recent times, most economists have pretended that economy is 

essentially predictable and understandable. Economic decision – and 

policy-making in the private and public sectors, the thinking goes, can 

be reduced to a science. Today we are seeing consequences of this 

conceit in the financial industries and central banking. “Financial 

engineering” and “rule-based” monetary policy, by considering 

uncertain knowledge to be certain knowledge, are taking us in a 

hazardous direction (…) In the 1970’s, though, a new school of neo-

classical economists proposed that the market economy, though 

noisy, was basically predictable. All the risks in the economy, it was 

claimed, are driven by purely random shocks – like coin throws – 

subject to known probabilities, and not by innovations effects cannot 

be predicted. (PHELPS, E. Our Uncertain Economy. Artigo 

publicado no The Wall Street Journal, em 14 de março de 2008. 

Grifos Nossos). 

 

Apesar de a incerteza ser fundamental para a análise de Keynes, segundo os Pós 

Keynesianos, FRIEDMAN (1972: 923), por exemplo, em resposta a Davidson (a 

respeito de ter ignorado os capítulos XII, XVII, XX e XXI), diz que estes capítulos, 

apesar de trazerem idéias interessantes e valorosas – algumas das quais incorretas, 

salienta – são absolutamente periféricos em relação à contribuição essencial da Teoria 

                                                 
68 LISBOA 1997: 23. Grifos nossos. 
69 Não iremos nos aprofundar no debate estatístico. Mas a afirmação de Lisboa de que se trata de 
um assunto “resolvido” não se sustenta, consultar, por exemplo  
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Geral. Seriam comentários dispersos sobre vários assuntos, sem adicionarem qualquer 

contribuição à teoria formal do livro.  

 

As críticas de Friedman merecem respeito. De fato, a incerteza e as propriedades 

particulares da moeda em nada acrescentam ao modelo formal da teoria geral 

diretamente. Quando Keynes descreve a essência da Teoria Geral do Emprego o faz nos 

seguintes termos: o nível de emprego de equilíbrio depende da função da oferta 

agregada, da propensão a consumir e do montante do investimento70. Mas é evidente 

que as questões relativas à incerteza e as propriedades da moeda perpassam o termo 

“montante de investimento”. Isto diz respeito a uma visão mecanicista de causas e 

efeitos diretos, plenamente tratáveis como símbolos numa equação matemática, visão 

que segundo Keynes tem o grave defeito de supor expressamente a independência 

rigorosa dos fatores que utiliza. 

 
Grande parte da recente economia “matemática” não passa de um 

emaranhamento, tão impreciso quanto suas hipóteses iniciais, levando 

os autores a perder de vista, num labirinto de símbolos pretensiosos e 

inúteis, as complexidades e interdependências do mundo real. 

(KEYNES, A Teoria Geral. 1992. pp. 232).  

 

O que ocorre com os neoclássicos é isso. O que não pode ser expresso numa 

equação é inútil, superficial ou mero comentário à parte (periférico) do verdadeiro 

conteúdo da teoria. Esse é um lado da miopia de Friedman. 

 

Outra parte da responsabilidade talvez seja da própria estrutura da Teoria Geral. 

De fato, uma leitura mais apressada, fixa-se somente naquilo que Keynes no capítulo III 

define como a essência de sua teoria. As expectativas de longo prazo, por exemplo, só 

irão aparecer no capítulo XII. Em seu artigo posterior, Keynes mostra-se mais conciso, 

evidenciando que a questão da incerteza não é de modo algum periférica em sua 

análise71.  

 

O investimento, em suma, sofre as conseqüências do lado negro do tempo e da 

incerteza.   
                                                 
70 KEYNES (1992: 41). 
71 Ver KEYNES (1937). 
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Erra-se, porém, ao creditar à existência de incerteza a possibilidade de 

ocorrência de qualquer cenário (um modelo onde tudo é possível). A importância da 

incerteza refere-se ao fato de que diante dela, os agentes alteram seu comportamento, 

originando estratégias e criando instituições, o que significa que os agentes buscam se 

defender da possibilidade, incalculável, de que decisões cruciais levem a perdas 

irreversíveis72.  As estratégias e expedientes mais triviais são: a preferência pela 

liquidez e os contratos nominais. 

 

Outro expediente que KEYNES (1992:125) detalha como facilitador em 

algumas situações e complicador em outras das decisões de investimento é a bolsa de 

valores (ou mercados financeiros organizados). Quando do capitalismo empresarial de 

fato (quando as empresas tinham dono, com nome, sobrenome e genealogia) o 

investimento dependia da existência de um número suficiente de indivíduos de 

temperamento entusiástico e de impulsos construtivos, de modo que as decisões de 

investimento eram como que irrevogáveis. Com a separação entre propriedade e gestão, 

e o desenvolvimento do mercado financeiro, cuja liquidez facilita o investimento, em 

alguns casos, porque cada investidor individualmente considerado tem a ilusão de 

participar de um negócio “líquido”, também contribui para aumentar sua instabilidade, 

pois: 

 
É como se um agricultor, tendo examinado o barômetro após o café 

da manhã, pudesse decidir retirar seu capital da atividade agrícola 

entre as dez e as onze da manhã, para reconsiderar se deveria investi-

lo mais tarde, durante a semana. (KEYNES, A Teoria Geral. 1992. 

pp. 126). 

 

 Ocorre uma redução relativa dos empreendedores (preocupados em fazer boas 

previsões de longo prazo sobre os rendimentos de um investimento) em relação aos 

especuladores (que se dedicam a antever movimentos de curto prazo). O mal dos 

especuladores é quando tais agentes deixam de ser apenas uma bolha num fluxo 

constante de empreendimento, para se tornarem um turbilhão especulativo, de modo 

                                                 
72 CARVALHO (1994: 177). 
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que o desenvolvimento do capital de um país se converte em subproduto das atividades 

de um cassino73 .  

     

 Se os neoclássicos sabem que quebra de contratos ou a instabilidade 

macroeconômica têm efeitos paralisantes sobre as decisões de investimento, como não 

admitir que nosso desconhecimento do futuro também o tenha? Não se sabe quando eles 

saltam dos modelos de equilíbrio geral para a realidade, e vice-versa. 

 

Se a incerteza pode ser paralisante, um outro lado do desconhecimento do futuro 

por parte dos agentes econômicos é o surgimento do animal spirits74. Como o futuro 

não é plenamente conhecido, nem mensurável, e os cálculos de viabilidade econômica 

servem muitas vezes como aproximação grosseira, algumas decisões de investimento 

dependerão mais do otimismo espontânea do que de uma expectativa matemática75. 

Como resume nosso ‘Pós Keynesiano outsider’ favorito; o animal spirits é o que leva os 

empresários a assumir os riscos de novos investimentos físicos que maturam em cinco 

ou seis anos sem nenhuma garantia de retorno a não ser a sua própria crença no 

comportamento futuro da economia76.  

 

Outra estratégia adotada diante da incerteza é guiar-se pela opinião geral 

(provavelmente melhor informada), reduzindo a relevância do julgamento particular. 

Esse fenômeno parece estar mais relacionado ao mercado financeiro77, e os exemplos 

são vários. Se um player de renome resolve retirar seu dinheiro de um determinado país, 

empresa, ou o que seja, mesmo que tenha sido uma decisão sem qualquer relevância, a 

chance de que todos sigam seu exemplo sem qualquer base “racional” é grande. E há 

ainda o temor em errar sozinho, como bem assinala Keynes, ou seja, guiar-se pelo 

comportamento médio.  

 

                                                 
73 KEYNES (1992: 131) 
74 "Animal spirits" was originally a medical term, not an economic category. Before Keynes applied it to 
economic theory, the phrase "animal spirits" was used in early theories of physiology to account for 
muscular action directed by the brain. Keynes seems to have borrowed it from Descartes”. (KOPPL, 
1991: 207). 
75 KEYNES (1992: 133). 
76 NETTO, Delfim. Empreendedores e Rentistas. 7 de dezembro de 2005. Folha de São Paulo.  
77 Como salientam GRENNWALD e STIGLITZ (1993: 41) the stock market crashes of 1929 or 1987 
seem very difficult to reconcile with"rational" expectations. 
77 KOPPL (1991: 207).   
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A questão não é afirmar que os agentes econômicos são pura irracionalidade, 

mas os estudos que sugerem algum grau de “irracionalidade” em algumas decisões 

sugerem que se deve levar o animal spirits a sério, procurando condições econômicas 

nas quais o lado impulsivo da natureza humana tem sua importância e as que não tem78.  

 

  

 

 

1.4..1 – Método e Equilíbrio em Keynes (e nos Keynesianos). 

 

Pode muito bem ser que a teoria clássica represente o caminho que a nossa 

economia, segundo o nosso desejo, deveria seguir, mas supor que na realidade ela 

assim se comporta é presumir que todas as dificuldades estejam removidas.  
(Keynes, 1992: 44). 

 

 

A Teoria Geral é uma também uma revolução no método da análise econômica, 

a separação da economia em três mercados (o de trabalho, produtos e financeiro) e as 

conseqüências do equilíbrio em cada um deles, sentou as bases para o que hoje 

chamamos de Macroeconomia. 

 

Uma primeira (e significativa) diferença entre a abordagem de Keynesianos e 

dos Lucasianos é que – como afirma BLINDER (1987: 135) – os primeiros estão mais 

preocupados em tratar as coisas como elas são (para posteriormente apresentar a 

‘racionalidade’ por detrás dos eventos), do que respeitar microfundamentos do homem 

econômico. Uma passagem da Teoria Geral que deixa isso claro é a seguinte:  

 
Costuma-se, às vezes, dizer que seria ilógico, por parte do 

trabalhador, resistir à diminuição dos salários nominais e não resistir 

à dos salários reais (...) Todavia, lógica ou ilógica, a experiência 

prova ser este, de fato, o comportamento do trabalhador. 

(KEYNES, A Teoria Geral. 1992 pp. 27. Grifos Nossos). 
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É possível imaginar Lucas (e outros “geômetras euclidianos” da moderna teoria 

econômica) se contorcendo diante de uma afirmação como esta.  

 

As expectativas não são racionais (no sentido Muth-Lucas) para Keynes, como 

não as são para os testes empíricos, para psicanálise, para o senso comum, etc. Ou seja, 

ao invés de trabalhar com uma regra de formação de expectativas que fosse tratável em 

exercícios econométricos ou que tivesse propriedades estatísticas satisfatórias Keynes 

preferia admitir: 

 
Se falarmos com franqueza, temos de admitir que as bases do nosso 

conhecimento para calcular a renda provável dentro de dez anos de 

uma estrada de ferro, uma mina de cobre, uma fábrica de tecidos (...) 

pouco significam e, às vezes, a nada levam. (KEYNES, A Teoria 

Geral. 1992. Pp. 125). 

 

Sobre o equilíbrio, Keynes afirma que a demanda efetiva, em vez de ter um 

único valor de equilíbrio, comporta uma série infinita de valore todos igualmente 

admissíveis79. E mais; 

 
Assim sendo, dada a propensão a consumir e a taxa de novo 

investimento, haverá apenas um nível de emprego compatível com o 

equilíbrio (...) Este nível não pode ser maior que o pleno emprego (...) 

Mas não há, em geral, razão para que ela seja igual ao pleno emprego 

(...) O sistema econômico pode encontrar um equilíbrio estável com 

N [trabalhadores empregados] a um nível inferior ao pleno 

emprego. (KEYNES, A Teoria Geral.1992. Pp. 40-41. Grifos 

Nossos). 

 

Ou seja, em Keynes o equilíbrio não era único nem (necessariamente) ótimo. 

Sua análise, tanto em relação ao equilíbrio, quanto às expectativas, apresenta um 

entendimento da economia capitalista como desigual; em que produtores e mão-de-obra 

não gozam do mesmo poder de decisão na dinâmica das engrenagens da economia, algo 

que a análise neoclássica não só não utiliza como nega. 

 

                                                 
79 KEYNES, 1992: 39. 
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Ao contrário do que Lucas e Sargent afirmam, Keynes não nega a idéia de 

mercados equilibrados, mas sim do equilíbrio contínuo dos mercados como os autores 

postulam. A abordagem de Keynes relaciona-se mais a um equilíbrio do tipo clássico – 

que mesmo não sendo atingido, serve em alguma medida como ponto de atração, mas 

no caso da Teoria Geral a mão-invisível é trêmula e frágil. Afinal, é uma das 

características essenciais do sistema econômico em que vivemos não ser ele 

violentamente instável (...) ele [o sistema econômico] parece apto a permanecer em 

condições crônicas de atividade subnormal durante um tempo considerável sem 

tendência marcada para a recuperação ou o colapso completo. Uma metáfora melhor 

que a de uma mão-invisível, para o caso da Teoria Geral, seria duas mãos-invisíveis: 

uma que não consegue guiar a economia para a recuperação, outra que não a deixa cair 

numa espiral descendente rumo ao colapso. Mas, enquanto as crises ocorrem de forma 

súbita e violenta, a fase ascendente não é tão repentina.  

 

Se o equilíbrio, como a racionalidade, não pode ser observado pelos fatos, mas é 

uma construção mental útil ou não para a construção de modelos e geração de predições 

pertinentes, mais uma vez, a crítica de Lucas não se sustenta. O equilíbrio em Keynes 

não é marcado por qualquer exotismo.  

 

Keynes trabalha com o tempo histórico (real), o curto prazo é definido como 

período de produção, que é o tempo entre a decisão de empregar trabalhadores a um 

dado equipamento de capital para produzir bens ‘acabados’ (prontos para serem 

vendidos aos consumidores), enquanto o longo prazo diz respeito às decisões de 

investimento (compra de produtos acabados de outros empresários para adicionar ao seu 

equipamento de capital). Nesse sentido, o método de Keynes é muito próximo ao de 

Marshall. A seguinte passagem mostra claramente que o tempo em Keynes não é um 

‘ponto’, mas um processo:  

 
(...) o curso real dos acontecimentos é mais complicado ainda, pois o 

estado de expectativas está sujeito a variações constantes, surgindo 

uma nova expectativa antes que a anterior haja produzido todo o seu 

efeito, de tal modo que o mecanismo econômico está sempre ocupado 

com numerosas atividades que se sobrepõem cuja existência se deve 

aos vários estados anteriores das expectativas. (KEYNES, A Teoria 

Geral, 1992: 55). 



 52

 

Ou seja, numa abordagem dinâmica, a cada instante do tempo os agentes 

precisam formar suas expectativas em relação ao futuro, ‘carregando o peso’ dos 

resultados anteriores. Os Pós-Keynesianos tratam essa questão sob o pomposo nome de 

axioma da irreversibilidade do tempo. Segundo CARVALHO: 

 
A maior parte das teorias econômicas trata o tempo como se ele fosse 

espaço, isto é, caracterizado pela possibilidade de movimento em 

qualquer direção (Robinson, 1980; Shackle, 1979). Isto significaria 

que processos temporais são abordados como se os agentes pudessem 

‘ir ao futuro’, verificar os resultados de uma ação, e voltar ao presente 

para escolher aquela ação cujos resultados fossem os desejados. [Isto 

é feito] Pela suposição de que os processos econômicos são 

reversíveis, repetitivos, de tal modo que seja possível ao agente tentar 

uma alternativa, avaliar seus resultados, e tentar de novo, quantas 

vezes forem necessárias, até que a melhor das estratégias seja 

revelada. Assim. Mesmo reconhecendo que decisões são tomadas 

com base em expectativas, a teoria tradicional vê processos 

econômicos como repetitivos, em que os agentes corrigem 

gradualmente seus erros. A passagem do tempo, aqui, representaria 

apenas o esclarecimento gradual da verdadeira natureza dos processos 

econômicos, em um processo de aprendizado das características reais 

da economia. (CARVALHO, F.J.C. in SILVA, Maria Luiza Falcão. 

Org. Moeda e Produção: Teorias Comparadas. Pp. 175-176).  

 

De VROYE (1990: 77) aponta uma passagem de HICKS (1965) que é de uma 

claridade terrível sobre as distinções de abordagens entre Keynes e os Neoclássicos: 

 
(...) o tipo de conceito de equilíbrio (ou conceitos) que requeremos 

em dinâmica. Necessitamos (1) equilíbrio em um ponto do tempo; o 

sistema está em equilíbrio neste sentido, se os “indivíduos” alcançam 

uma posição ótima (preferida no original), com relação às suas 

expectativas, quando estão neste ponto. Somente para este equilíbrio 

pode haver tendência. Também necessitamos (2) equilíbrio sobre um 

período de tempo (...) Mas para o equilíbrio de período existe a 

condição adicional que estas expectativas têm que ser consistentes 

entre si e com o que realmente aconteceu no período. O equilíbrio de 

período é essencial, na teoria dinâmica, como um ponto de 
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referência, mas é difícil ver como pode haver, em geral, qualquer 

tendência ao mesmo. (HICKS. 1965: 24 apud de VROYE, 1990: 77. 

Grifos e Tradução Nossos). 

 

Ou seja, quando Keynes se refere à possibilidade de uma série de equilíbrios, 

sendo um caso particular o equilíbrio com pleno emprego, o faz no sentido de o 

equilíbrio sobre um período de tempo. Não existe força alguma atrativa inerente ao 

sistema de funcionamento de mercado que leve a economia àquele ponto particular.  

 

CHICK (1993:16-36) apresenta sua análise do método da Teoria Geral, para ela 

o método de Keynes não é nem Marshalliano nem Walrasiano. Não é Marshalliano 

porque o método de Marshall não permite a interação entre um mercado particular e o 

restante da economia, ao passo que em Keynes os mercados de trabalho, moeda e bens 

se influenciam mutuamente. Já a abordagem Walrasiana, por outro lado, apesar de 

permitir essa interação entre mercados tratada por Keynes, congelamento do tempo não 

era apropriado, bem como as hipóteses de flexibilidade plena de preços, entre outras.  

 

Para Chick, portanto, o método de Keynes é um meio termo, ou uma 

conciliação, utilizando o método de equilíbrio parcial para analisar um mercado 

isolado, introduzindo em seguida o resultado no fluxo principal dos eventos 

econômicos, que, entrementes, estavam em movimento. (qual a pagina?) 

 

Sobre o equilíbrio em Keynes, a autora começa por apresentar dois conceitos de 

equilíbrio: (i) equilíbrio é um ponto de repouso; as forças que levam à mudança estão 

ausentes ou contrabalançadas, e; (ii) equilíbrio é um ponto no qual a oferta se iguala à 

demanda. E que a fusão destes conceitos levou a definição de equilíbrio como a 

situação todos os indivíduos estão escolhendo as quantidades que preferem produzir e 

consumir80. 

 
A suposição de que o excesso de oferta e de demanda constitui duas 

forças de igual poder para mudar não tem aplicação no mercado de 

trabalho, onde as empresas decidem no início do período quantos 

empregos oferecerão ao salário corrente, e nenhuma oportunidade de 

recontratação é dada ao trabalhador, se por tal salário há menos 

                                                 
80 HICKS (1973) apud CHICK (1993: 23). 
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empregados do que eles gostariam (...) a situação permanecerá assim 

até que os empresários tenham razões para mudar de idéia. Se no final 

do período de produção os empresários venderem toda a produção 

que esperam vender, eles não terão motivos para mudar de idéia. Não 

haverá nenhuma mudança. Essa é uma situação de equilíbrio, mesmo 

que os trabalhadores esperassem um nível mais elevado de emprego. 

Haverá desequilíbrio se, e somente se, os indivíduos cujas 

expectativas foram frustradas tiverem o poder de efetuar a mudança. 

Se as expectativas das empresas forem frustradas (...) o salário e a 

oferta de emprego se alterarão na próxima oportunidade. Isso é 

desequilíbrio. (CHICK, V. Macroeconomia Após Keynes: Um 

Reexame da Teoria Geral. 1993: 24). 

 

Para a autora, portanto, há desequilíbrio quando as expectativas se frustram e há 

possibilidade de se efetuar mudanças. E deixa claro que tal como os ‘prazos’, o 

equilíbrio é uma construção intelectual, de modo que é definido com referência às 

restrições impostas para analisar a atividade. Sobre o equilíbrio de curto prazo, para 

preços, produtos e empregos, a autora não se estende, diz que depende de que a 

previsão de vendas, feitas no início do período, se concretize no fim dele. Sobre o 

equilíbrio de longo prazo – relativo às decisões de investimento – a autora não julga 

procedente semelhante análise, por três motivos: (i) mesmo que as expectativas 

pertinentes fossem precisas, tomariam um longo tempo para serem confirmadas ou 

frustradas; (ii) estas expectativas não podem ser julgadas antes que a nova fábrica e o 

novo equipamento de capital comecem a funcionar, de maneira que há pouco a ser feito 

quando da frustração da expectativa que deu origem ao investimento, e; (iii) o sucesso 

de um investimento tem pouca relação com o cálculo de se deve repeti-lo 

posteriormente. A autora também não se prolonga em torno do debate teórico do que é 

o equilíbrio de longo prazo (se é que existe) na análise Keynesiana, afirma em essência, 

apenas que o equilíbrio do estoque de capital definido por variações do estoque de 

capital igual a zero (um estado estacionário) não está em questão na Teoria Geral81. 

 

Sobre as expectativas, a autora concorda com a análise de que as expectativas de 

curto em prazo são usualmente corretas, por serem constantemente testadas, enquanto 

as expectativas de longo prazo são mais instáveis (ou mais frustráveis), pois é um dado 

                                                 
81 CHICK, 1993: 25. 
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de experiência geral que quanto mais tentamos prever o futuro, menos capazes nos 

sentimos de fazer julgamentos específicos. E que apesar de identificar certo exagero em 

Keynes, ao atribuir grande peso aos ‘instintos’ ou ‘palpite’ nas decisões de 

investimento, acredita que seja provável que as decisões de investimento de uma 

empresa se baseiem mais sobre previsões do estado geral da economia ou da indústria 

e seus concorrentes estrangeiros do que sobre os níveis específicos da demanda daqui 

vinte anos, e que podem incluir, também, fatores não-econômicos.  

 

Ao tratarem do equilíbrio específico no mercado de trabalho, HANH e 

SOLOW apresentam uma crítica bastante pertinente e ampla para os modelos de 

market-clearing.  

 
Uma de nossas objeções centrais à abordagem de market-clearing vai 

além do mercado de trabalho. Nós entendemos o equilíbrio como uma 

situação na qual nenhum agente julga de seu interesse desviar-se do 

status quo caso tal desvio seja possível. Esta incontroversa definição 

requer, tal como os teóricos da teoria dos jogos acharam, que nós 

devamos ser capazes de dizer algo sobre as escolhas fora do 

equilíbrio. Até que isto seja feito, a noção de equilíbrio é incoerente. 

A abordagem de market-clearing usualmente se silencia sobre esta 

questão, mas pode-se levar em conta de que há um fictício leiloeiro 

Walrasiano, que é o único agente cujo comportamento fora do 

equilíbrio é caracterizado. Mas, por razões óbvias demais para serem 

enumeradas, o leiloeiro é uma ficção peculiarmente inapropriada 

quando se trata do mercado de trabalho.  (HANH e SOLOW. A 

Critical Essay on Modern Macroeconomic Theory. Pp. 86. Trad. 

Livre). 

 

Portanto, se já se trata de um expediente perigoso analisar problemas 

macroeconômicos a partir dos resultados da teoria do equilíbrio geral, tratar o mercado 

de trabalho desta maneira – mercado este talvez o mais essencial para crítica de Keynes 

– é perigosíssimo. No mercado de trabalho, especialmente, os agentes não estão todos 

num mesmo ponto do tempo reunidos defronte a um leiloeiro, de modo que o equilíbrio 

não é atingido até que todos se encontrem satisfeitos, com suas ofertas de bens (mão-de-

obra) e a respectiva remuneração (os salários). Tratar o mercado de trabalho sob um 

ponto de vista macroeconômico já é uma generalização relativamente forçosa, fazê-lo a 
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partir de uma abordagem walrasiana, com direito a leiloeiro e a que todos façam suas 

ofertas, não nos parece o caminho correto a se seguir. GREENWALD e STIGLITZ 

(1993) concordam com essa tese, dizem que o leiloeiro walrasiano não só não existe, 

mas como tratar o mundo como se ele existisse é ficção e tem por muito tempo levado a 

teoria econômica a caminhos errados. O que ocorre é que  

 

 
(…) firms set prices and wages in an uncoordinated fashion, facing 

considerable uncertainties about the consequences of their actions. As 

a result, it will often be true that wages, prices, and interest rates are 

not at market clearing levels (and will not adjust rapidly to those 

levels), so that large parts of the economy will not be in equilibrium. 

(GRENNWALD e STIGLITZ, New and Old Keynesians. 1993. pp. 

42). 

 

Uma diferença outra entre as abordagens de tempo nos equilíbrios Marshallianos 

e Walrasianos diz respeito ao tratamento do tempo. Vejamos com mais detalhes essa 

questão. 

 

 Em Keynes e nos Pós Keynesianos a diferença em relação ao “tempo 

walrasiano” se tornam ainda mais profundas. ROBINSON (1983: 322-325) apresenta 

algumas diferenças entre o que se chama de tempo lógico e tempo histórico, apesar de 

sua análise não ser das mais didáticas, começa-se por ela para em seguida se apresentar 

explanações mais simples. O tempo lógico está presente nas análises de equilíbrio 

geral, por exemplo, na qual as equações podem determinar um curso através do tempo 

(...) mas o tempo através do qual esse modelo se move é (...) um tempo lógico, não o 

tempo histórico. São modelos que seguem o caminho desde um passado infinitamente 

remoto até um futuro que nunca alcançará. A autora acredita que há muito o que 

aprender de comparações a priori de posições de equilíbrio, mas é preciso mantê-las 

em seu lugar lógico. Elas não podem ser aplicadas a situações reais, isto porque a 

história não pode ser interpretada em termos de movimento ao longo de uma linha de 

equilíbrio. Para um modelo ser aplicável a história real, especifica-se as condições 

técnicas existentes na economia e outros fatores, colocando-os numa situação 

particular, em uma data particular no tempo histórico. 
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Em um modelo que representa posições de equilíbrio não existe 

causação. Trata-se de um círculo fechado de equações simultâneas. O 

valor de cada elemento é dado pelos valores dos demais. A qualquer 

momento no tempo lógico o passado é determinado tanto quanto o 

futuro. Em um modelo histórico, tem-se que especificar as relações 

causais. O hoje é uma quebra no tempo entre um futuro 

desconhecido e um passado irrevogável. O que acontece em 

seguida resulta da interação do comportamento dos seres humanos 

com a economia. O movimento só pode ser para frente. (ROBINSON. 

J. V. Ensaios Sobre a Teoria do Crescimento Econômico. 1983. pp. 

323. Grifos Nossos).  

 

A autora define o equilíbrio da mesma maneira que Chick; uma situação em que 

ninguém que no sistema econômico que tem a capacidade de mudar seu 

comportamento deseja fazê-lo. E criticando os modelos que chama de pseudocausais – 

que, nos parece, engloba tanto os da síntese neoclássica até os novos clássicos, passando  

por monetaristas e novos keynesianos – diz que neles o equilíbrio está no futuro. 

Admite-se que a economia hoje não se acha numa posição de equilíbrio, mas diz-se que 

ela tende ao equilíbrio e chegará lá no devido tempo. 

 

CARVALHO (1992) trata a frase de Robinson (o passado irrevogável e o futuro 

desconhecido) como o axioma da irreversibilidade do tempo. Afirma que os modelos 

econômicos tradicionais tratam o tempo como se fosse espaço, isto é, caracterizado 

pela possibilidade de movimento em qualquer direção. Isto porque os eventos 

econômicos – na visão tradicional – são eventos reversíveis e repetitivos, de maneira 

que a passagem do tempo (...) representaria apenas o esclarecimento gradual da 

verdadeira natureza dos processos econômicos, em um processo de aprendizado das 

características reais da economia.  

 

Tobin (1993), por exemplo, acredita que uma importante distinção entre a 

Teoria Geral e a teoria clássica, é que enquanto esta última pressupõe um ajuste 

instantâneo das variáveis, isso significa que face a um choque de demanda ou de oferta 

os preços devem “saltar” instantaneamente para os seus valores de equilíbrio, de 

maneira que um ajuste incompleto nas grandezas nominais levaria a um ajuste nas 

quantidades produzidas e no nível de emprego, numa dinâmica tipicamente keynesiana. 
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Em contraste, o ajuste das variáveis em Keynes seria em tempo real, ou seja, não 

instantânea. Davidson, no entanto, afirma que a novidade na teoria de Keynes foi a 

reversão da velocidade relativa de ajuste entre preços e quantidades suposta por 

Marshall. Enquanto para Marshall o preço seria a variável de ajuste, no caso de um 

choque de demanda, para Keynes seria a quantidade produzida82. 

 

Importante notar que independentemente de sua validade empírica ou utilidade 

como ferramenta de análise de fenômenos econômicos, o instrumental IS-LM da síntese 

neoclássica é, de fato, uma “desidratação” do pensamento de Keynes. Falha não só pelo 

desprezo em relação à complexidade das expectativas, como também em relação ao 

método (de estática comparativa em vez de dinâmica). Necessário ter em mente que 

quando se critica os modelos deste tipo, está se criticando os autores daquela escola, e 

de sua leitura (ou transformação) da Teoria Geral, mas não a Teoria Geral em si. Não 

se está julgando, enfatiza-se, a qualidade do instrumental IS-LM. Uma obra ‘fecunda’ 

como a de Keynes permite uma série de desenvolvimentos conflitantes, apenas é 

necessário ressaltar que neste caso ignoram-se aspectos importantes e inovadores (sejam 

procedentes ou não), dando lugar a uma interpretação mecanizada dos aspectos básicos 

da Teoria Geral: a propensão marginal a consumir, o multiplicador e a função 

investimento. Mas o que acontece é que ou se critica Keynes a partir dos neoclássicos 

ou de fato se enxerga em Keynes as curvas IS-LM, sendo que suas considerações 

inovadoras são apenas “curiosidades” que em nada afetam o modelo formal de sua 

teoria. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
82 OREIROS. 2006: 22-25. 
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CAPÍTULO II – O Segundo Capítulo da Teoria Geral Revisitado  

 

INTRODUÇÃO  

 

A hipótese genial de Smith, de que, "na sua ação, os homens procuram maximizar os 
seus interesses", mostrou-se extremamente frutífera e ajustava-se como uma luva a ser 

explorada pelo cálculo diferencial criado por Newton e Leibniz. A sugestão foi tão 
poderosa que transformou lentamente a "Economia Política" em "Teoria Econômica". 

Ela deixou de ser uma ciência moral, que privilegiava a condição humana, para 
"cientificamente" enfatizar a eficiência produtiva: o "mercado de trabalho" (onde os 

homens de carne e osso vivem e buscam seu sustento) é tratado da mesma forma que o 
"mercado de parafusos" e o "mercado financeiro", transformando o "desemprego" num 

ato de mera "vagabundagem". (Antonio Delfim Netto.)83. 
 

 

O modelo ao qual Keynes chama na Teoria Geral de clássico (em suas palavras, 

perpetuando um solecismo84), nem sempre foi uma abstração pouco crível em que 

ambos os lados – trabalhadores e patrões – são tratados como que dotados do mesmo 

poder de decisão no que diz respeito à determinação do volume de emprego e de 

salários reais na economia. 

 

Em Adam Smith, numa passagem famosa de sua Riqueza das Nações, a 

desigualdade é apresentada como uma obviedade, diz: 

 
Os salários normais do trabalho dependem em cada caso do contrato 

normalmente feito entre ambas as partes, os seus interesses não são de 

forma alguma os mesmos. Os trabalhadores desejam ganhar o 

máximo e os patrões pagar-lhes o mínimo possível. Tanto uns como 

os outros tentam agrupar-se entre si com o fim de obterem, 

                                                 
83 Artigo publicado no jornal A Folha de São Paulo em 31 de maio de 2006. 
84 (KEYNES. 1992: 23). 
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respectivamente, aumentos ou baixas de salários. Não é porém difícil 

ver qual das duas partes tem, em ocasiões normais, vantagem nessa 

disputa e pode forçar a outra a aceitar um contrato nos termos que 

mais lhe interessam. Os patrões, sendo em número mais reduzido, 

podem facilmente chegar a um entendimento entre si a fim de 

manterem um dado nível de salários (...) Em todas essas disputas os 

patrões podem agüentar-se muito mais tempo. Um proprietário (...) 

[pode] normalmente viver um na ou dois gastando os capitais 

anteriormente adquiridos. Mas poucos trabalhadores poderiam resistir 

uma semana (...) sem renovar pelo trabalho os meios da sua 

subsistência. (Adam Smith. A Riqueza das Nações. Pg. 56-57). 

 

E mais, Adam Smith não admitia o mercado de trabalho como um mercado 

puramente de 'parafusos', pois; 

 
Nenhuma sociedade pode ser florescente e feliz, se a grande maioria 

de seus membros forem pobres e miseráveis. Além disso, manda a 

justiça que aqueles que alimentam, vestem e dão alojamento ao corpo 

inteiro da nação tenham uma participação tal na produção de seu 

próprio trabalho, que eles mesmos possam ter mais do que 

alimentação, roupa ou moradia apenas sofrível. (Smith, 1983, v. 1, p. 

101 apud MEDERIROS, Carlos Aguiar de. Salário Mínimo e 

Desenvolvimento Econômico. 2005: 13). 

 

Tal passagem leva MEDEIROS (2005) a afirmar que desta maneira Adam Smith 

deu uma dimensão ética à distribuição da renda e à formação dos salários que a 

maioria dos economistas posteriores procurou evitar ou abertamente contestar85. 

 

Por economista posterior podemos tratar Ricardo, aquele que conquistou a 

Inglaterra de maneira tão completa como a Santa Inquisição conquistara a Espanha86. 

Aqui já nos é apresentada uma versão mais "parafusada" do mercado de trabalho, afinal, 

afirma que; como todos os demais contratos, os salários deveriam ser deixados à justa e 

livre concorrência do mercado, e jamais deveriam ser controlados pela interferência da 

legislação87. A desigualdade entre empresários e trabalhadores, tornou-se então uma 

disputa justa. E mais: o trabalho, como todas as outras coisas que são compradas e 

                                                 
85 MEDEIROS 1005: 13. 
86 KEYNES. 1982: 43. 
87 RICARDO 1982: 87. 
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vendidas – inclusive os parafusos – e cuja quantidade pode ser aumentada ou 

diminuída, tem seu preço natural e seu preço de mercado (...) e o preço de mercado do 

trabalho é aquele realmente pago por este, como resultado natural da interação das 

proporções entre oferta e demanda88. 

 

Abandona-se a moral, para privilegiar a eficiência, num mercado que 

transaciona uma mercadoria única, que diz respeito a algo inseparável da própria vida 

de qualquer indivíduo: sua capacidade de trabalho. Karl Polanyi em seu texto A Grande 

Transformação não crê na possibilidade de uma sociedade guiada apenas pela 

sinalização de preços – o mercado auto-regulável – principalmente pela necessidade de 

o mercado transformar em mercadoria três elementos fundamentais que para o autor não 

são mercadorias, são mercadorias fictícias: o trabalho, a terra e o dinheiro.  

 
(...) Trabalho é apenas um outro nome para a atividade humana que 

acompanha a própria vida que, por sua vez, não é produzida para a 

venda, mas por razões inteiramente diversas, e essa atividade não 

pode ser destacada do resto da vida, não pode ser armazenada ou 

mobilizada. Terra é apenas outro nome para a natureza, que não é 

produzida pelo homem. Finalmente, o dinheiro é apenas um símbolo 

do poder de compra e, como regra, ele não é produzido mas adquire 

vida através do mecanismo dos bancos e das finanças estatais (...) 

Permitir que o mecanismo de mercado seja o único dirigente do 

destino dos seres humanos e de seu ambiente natural (...) resultaria no 

desmoronamento da sociedade. (POLANYI, Karl. A Grande 

Trasnformação. Pp. 81-85). 

 

 Nestes termos Polanyi foi mais profético do que Marx sobre as dificuldades do 

capitalismo. Desemprego, poluição e instabilidade financeira são (ou deveriam ser) 

questões centrais da economia. 

 

Se a transformação de algo tão essencial na vida de um homem em mercadoria 

pode ser perturbador, sua não "exploração" consegue ser algo ainda mais nefasto. 

Desemprego representa um drama particular e um desperdício (em geral) para a 

coletividade. 

                                                 
88 Idem. Pg. 81. 
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Keynes também tinha uma visão sobre o trabalho que extrapolava as questões da 

economia positiva, era um problema moral. Neste ponto sua visão não se distancia 

muito de Polanyi. Vê também o desemprego como desperdício e o trabalho como uma 

mercadoria única: e enquanto esperamos, o trabalho sem uso dos desempregados não 

permanece guardado num banco, a nosso crédito, pronto para ser aproveitado mais 

tarde. Está-se desperdiçando irrevogavelmente; está irrecuperavelmente perdido89.  

 

Mas não se pode concluir que Keynes era simplesmente uma alma bondosa, 

cujas intenções eram nobres, mas sem base objetiva. Sua preocupação com o 

desemprego também se relacionava com questões alocativas da mais pura eficiência 

econômica; desde 1921 – afirma em texto datado de maio de 1929 – pagamos aos 

desempregados (...) aproximadamente ₤ 500 milhões, semelhante quantia seria capaz de 

construir um terço de todas as estradas do país (...) bastaria para revolucionar o 

equipamento industrial do país, etc. O desperdício também dizia respeito à diferença 

entre o valor da assistência e do pleno salário do trabalhador (e pela perda de força e de 

moral.)90.    

 

E em 1930, quando um quarto da população ativa da Inglaterra encontrava-se 

desocupada91, a teoria clássica pouco tinha a dizer sobre como combater o desemprego. 

Afinal, culpar a falta de ‘liberdade’ no funcionamento do mercado de trabalho parecia 

forçoso. Tanto trabalhadores como patrões têm seu poder de barganha, os trabalhadores 

porque existem custos de treinamento, por exemplo, e uma vaga não é preenchida 

prontamente, mas este poder só se materializa quando o desemprego está baixo, ou 

melhor, é  improvável que o poder dos trabalhadores aumente nos períodos de 

depressão. Especialmente em uma como a dos anos de 1930.  

 

Foi a versão refinada do entendimento do mercado de trabalho por parte de 

Ricardo – materializada na obra Theory of Unemployment de Pigou92 – que Keynes se 

                                                 
89 KEYNES. 1978: 22. 
90 Idem. Pp. 21.  
91 Idem. Pp. 37. 
92 Keynes justifica a escolha deste trabalho como base para sua crítica ao mercado de trabalho clássico 
não pelo fato de que ela me pareça mais criticável que outras teorias dos economistas clássicos, mas 
porque representa o único esforço que conheço para expor a teoria clássica do desemprego de modo 
preciso. (Keynes. 1992: 218). 
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propôs a criticar. Entre várias novidades presentes em sua abordagem, uma antiga 

obviedade é retomada: o princípio da desigualdade apresentado por Adam Smith, quer 

dizer, empresários e trabalhadores não têm o mesmo poder de decisão no que diz 

respeito ao volume de emprego e de salários reais na economia. CARVALHO (1992) 

trata esta questão sob o termo de ‘axioma da decisão’, diz: 

 
Nesta economia composta por firmas e trabalhadores, em que os 

primeiros oferecem trabalho e buscam meios de consumo (....) o 

poder de decisão não é distribuído de forma igualitária. No 

capitalismo, o capital é ‘escasso’ comparativamente ao trabalho 

(Keynes, 1964: 213) (...) Como se explicita na análise de Keynes do 

desemprego (...) ou na relação entre investimento e poupança, é com 

as firmas que está a iniciativa tanto no mercado de trabalho como no 

de capitais. (CARVALHO F.J.C. Moeda, Produção e Acumulação. 

1992. pp. 174).  

 

Vejamos. 
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2.1 – Os Postulados da Economia Clássica. 

 

No segundo capítulo da Teoria Geral – Os Postulados da Economia Clássica – 

Keynes apresenta os dois postulados dessa escola a respeito da determinação do 

emprego. Trabalham – os Clássicos – com um cenário de concorrência perfeita93 e curto 

prazo, com capital fixo (herdado do período anterior), de modo que a decisão de 

maximização de lucros da firma, a determinação do nível de emprego e salários reais, 

bem como do produto agregado da economia, representam uma única decisão 

simultânea (em certo estado da organização, equipamento e técnica... 94).  

 

Até que ponto Keynes respeita as características da concorrência perfeita é 

matéria para polêmica. Segundo CHICK (1993: 155), o autor nega a existência de 

informações completas, afinal, na sua visão, as firmas não têm garantia alguma de que 

conseguirão vender toda a produção acabada quando do final do período de produção 

(que Keynes define como o tempo requerido entre a decisão de empregar trabalho em 

conjunto com o equipamento de capital para produzir bens finais, no sentido de estarem 

prontos para venda e para o consumo). O seu entendimento da economia capitalista 

como uma economia monetária95 (ou empresarial), como vimos, relaciona-se com a 

                                                 
93  Intérpretes e comentaristas expressam muitas vezes desapontamento com a escolha de Keynes de uma 
pequena empresa com o pretexto empírico de que a situação do mercado representada pela concorrência 
perfeita só existe, se é que existe, muito raramente, por exemplo, na bolsa de valores ou no mercado de 
bens primários (...) Mesmo que a pequena empresa não seja mais a forma de negócio predominante, é 
bom que Keynes a tenha escolhido como modelo, pois, ao fazê-lo, enfrentou a teoria neoclássica no 
próprio campo desta. Só a admissão de conhecimento perfeito foi mudada. Aqueles que querem exigir um 
maior realismo para a teoria, introduzindo elementos monopolísticos, não parecem reconhecer que, 
agindo assim, debilitam a argumentação de Keynes: ele mostrou que, mesmo admitindo a hipótese 
neoclássica, poderia produzir resultados não neoclássicos. (CHICK, 1993: 28). 
94 KEYNES. 1992: 33. 
95 É uma economia de propriedade privada, na qual as decisões produção e investimento são tomadas e 
levadas a cabo por firmas, cuja meta exclusiva é "terminar com mais dinheiro do que se iniciou" (CW, V. 
29, P. 89). Assim, as firmas visam acumular moeda e não bens físicos (...) Keynes não acreditava em 
qualquer tipo de ilusão monetária. Seu argumento a respeito do motivo pelo qual os agentes econômicos 
preferem a forma monetária é duplo. Primeiro porque, como na máxima de Clower, moeda compra bens, 
mas bens não compram moeda (...) Por outro lado, "a moeda em termos da qual os fatores de produção 
são remunerados, 'conserva-se' mais prontamente que o produto que os fatores estão sendo remunerados 
para produzi"r. (Carvalho, 1999: 262-3, apud Modenesi, 2005: 1999). Temos aqui, no entanto, que fazer 
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abordagem de Marx96: a firma adianta dinheiro para iniciar a produção, o transformado 

em insumos de baixa liquidez, não tendo garantias de que sua produção retornará à 

forma inicial e essencial, isto é, dinheiro.  

 

Antes de se apresentar os dois postulados clássicos como Keynes os expõe, 

voltemos nossa atenção para a função de produção agregada clássica. 

  

Existe uma função de produção agregada, ),( NKfY = , na qual o produto 

agregado (Y) é função de um dado estoque de capital (K) e das unidades de mão-de-

obra utilizadas no processo de produção (N). O gráfico apresenta os 'sintomas' da lei dos 

rendimentos decrescentes, com um intervalo em que o produto cresce a taxas crescentes 

(ou constante, como em FROYEN 1999: 47), outro em que cresce a taxas decrescentes e 

um último em que o aumento na utilização de mão-de-obra leva à redução do produto. 

As firmas (ou seja, a própria economia) não trabalharão em geral, nem no primeiro nem 

no último intervalo, de modo que podemos admitir que a economia encontra-se em 

algum ponto do segundo estágio da curva97. 

                                                                                                                                               
uma ressalva a esta passagem de Carvalho (1999), quando o autor afirma que Keynes não acreditava em 
nenhuma forma de ilusão monetária, deve se referir ao fato de que a moeda importa para Keynes, não 
pela possibilidade da existência de ilusão monetária, mas sim por suas características particulares 
(elasticidade de produção e substituição zero ou desprezível, por exemplo), mas Keynes admitia, 
obviamente, a possibilidade da ocorrência do fenômeno da ilusão monetária. Isto fica claro na seguinte 
passagem da Teoria Geral: Ao menos por certo tempo,os preços crescentes,  pelas ilusões que criam nos 
empresários, podem levá-los a aumentar o emprego além do nível que eleva ao máximo os seus lucros 
(...). (Keynes. 1982: 226). 
96 Keynes mesmo não escondia essa aproximação, diz: “this distinction between a co-operative and a 
entrepreneur economy bears some relation to a pregnant observation made by Karl Marx, - thought the 
subsequent use to which he put this observation was high illogical. He pointed out that the nature of 
production in the actual world is not, as economists seems often to suppose, a case of C – M – C’, i.e. of 
exchanging commodity (or effort) for money in order to obtain another commodity (or effort). That may 
be the standpoint of the private consumer. But it is not the attitude of business, which is a case of M – C – 
M’, i.e.  of parting with money for commodity (or effort) in order to obtain more money. (KEYNES, 
Toward The General Theory. Pp. 81). 
97 A justificativa é mais que trivial. No primeiro estágio – no qual os rendimentos crescem a uma taxa 
crescente – o custo de uma unidade adicional de mão-de-obra será menor que os retornos que este 
acréscimo proporcionará, ou seja, haverá um incremento nos lucros. Já no terceiro estágio – no qual os 
acréscimos de mão-de-obra reduzem o produto – será mais lucrativo reduzir a utilização das unidades de 
mão-de-obra. 
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Um dos fatores que justificariam segundo Keynes a existência de rendimentos 

decrescentes está ligado ao fato de que: 

 

(...) à medida que a produção aumenta, a empresa se vê obrigada a 

ocupar mão-de-obra cada vez menos útil para seus fins especiais por 

unidade de salário pago; este é apenas um entre os fatores que levam 

ao retorno decrescente do equipamento de capital (...). (KEYNES. 

1982: 50). 

 

Uma crítica bastante severa às funções de produção deste tipo foi feita por Sraffa 

em seu texto Produção de Mercadorias por Meio de Mercadorias, o problema diz 

respeito a o que é e como mensurar o capital98 de uma sociedade num determinado 

instante. Se o fizermos em termos físicos, o raciocínio é inútil, a não ser que o capital 

seja constituído de um único bem. Em termos de preços também seria impossível, a não 

ser que haja um conjunto de preços relativos a priori. Ocorre que tais preços, em um 

sistema capitalista dependem da taxa de lucro. Se a função de produção é uma função 

do capital, e esse é medido em termos de preços, então a visão de que a função leva a 

determinação das taxas de lucro caímos num raciocínio circular99.  

                                                 
98 Um outro texto bastante crítico e (especialmente) irônico sobre as funções de produção e produto 
potencial é o artigo Bruxaria Econômica de Delfim Netto, publicado no Jornal A Folha de São Paulo, em 
8 de setembro de 2004. 
99 GEOFFREY 
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Desse modo, uma "função de produção" pode ser aceita mais como uma 

abstração demasiadamente simplificadora, que uma representação da realidade, e 

mesmo sob o ponto de vista puramente abstrato não se trata de um conceito bem 

construído. Keynes, no entanto, não parece se importar em especial com os problemas 

de agregação no que diz respeito ao capital. Certo é que sabia de suas dificuldades, que 

para ele acarretam em enigmas que, podemos dizer com segurança, são insolúveis100. 

Afirma – ao comentar a abordagem de Pigou para o estoque de capital real – que: 

 
A dificuldade é ainda mais acentuada quando, para calcular a 

produção líquida, se procura medir a adição líquida de equipamento 

ao capital, pois é necessário encontrar alguma base de comparação 

quantitativa entre as formas de equipamento produzidas durante o 

período e as antigas, consumidas pelo desgaste (...) Pigou (...) é 

incapaz de conceber uma fórmula satisfatória para avaliar o 

equipamento novo em relação ao antigo quando, em virtude de 

mudanças na técnica, os dois deixam de ser idênticos. Creio que o 

conceito apontado pelo Professor Pigou é o correto e adequado para a 

análise econômica. Enquanto não for adotado um sistema satisfatório 

de unidades, é uma tarefa impossível defini-lo com precisão.  (...) 

Quando, para fins descritivos ou de simples comparação, queremos 

falar do aumento de produção, devemos aceitar a suposição geral de 

que o volume de emprego associado a determinado equipamento de 

capital será um índice satisfatório do montante da produção que daí 

resulta – supondo-se que ambos aumentem e diminuam juntos, ainda 

que não em proporção numérica definida.  (KEYNES. 1982: 48-49). 

 

Os economistas neoclássicos tampouco parecem se importar com as questões da 

controvérsia do capital, LISBOA (1997) afirma: 

 
Em princípio, uma economia com diversos bens de capital se 

comporta de forma muito diferente de uma economia com um bem de 

capital. Será que os modelos agregados estão necessariamente 

errados? Claro que não! É teoricamente possível que exista uma 

função de produção agregada, porém não é provável. É importante 

ressaltar, no entanto, que a hipótese de existência de uma função de 

produção não é de forma alguma necessária para a teoria do 

                                                 
100 KEYNES (1982: 48). 
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equilíbrio geral; quanto mais a existência de uma função agregada 

de produção. Este mito da função agregada de produção que surgiu 

com a equivocada controvérsia do capital leva a terríveis mal-

entendidos. A função agregada de produção é utilizada por alguns 

autores em macroeconomia. Em que condições a produção de uma 

economia pode ser representada por uma função de produção? Do 

ponto de vista do equilíbrio geral, praticamente nenhuma! Mais ainda, 

esta hipótese é irrelevante para a teoria do equilíbrio geral. (LISBOA, 

Marcos. A miséria da crítica heterodoxa. 1997, pp. 40). 

 

Sobre os postulados, Keynes mantém o primeiro, que nos dá a curva de demanda 

por trabalho, mas ataca o segundo, o da oferta de trabalho. 

 

O primeiro postulado diz: 
 

(i) O salário é igual ao produto marginal do trabalho101. Isso 

quer dizer que o salário de uma pessoa empregada é igual 

ao valor que se perderia se o emprego fosse reduzido de 

uma unidade (após a dedução de quaisquer outros custos 

que essa redução evitaria), com a restrição de que a 

igualdade pode ser afetada, de acordo com certos 

princípios, pela imperfeição do mercado. (Keynes. 1992: 25. 

Grifo nosso). 

 

Afinal, a condição de maximização dos lucros da firma perfeitamente 

competitiva no curto prazo é dada pela igualdade entre o custo marginal e a receita 

marginal (que é igual ao preço). Como o custo marginal da firma é o custo marginal do 

trabalho (único fator variável em nossa análise), e como o custo marginal do trabalho é 

dado pela relação entre o salário nominal e a produtividade marginal do trabalho, tem-se 

que o salário real é igual à produtividade marginal do trabalho. Ou seja; 

 

P
WPMgN

P
PMgN

WCMg

PRMgCMg

=

==

==

 

                                                 
101 Para demonstração pormenorizada dos dois postulados, consultar FROYEN (1999), pp. 47-61. 
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Assim, a curva de demanda por trabalho por parte das firmas é dada pela curva 

de produtividade marginal do trabalho, a qual depende da tecnologia (na dicotomia 

clássica) e do preparo dos trabalhadores, fatores pouco alteráveis num prazo curto. 

CHICK (1993: 160) resume a demanda por trabalho a uma pergunta hipotética: 

considerando o seu equipamento de capital atual, quanta mão-de-obra contrataria, se o 

salário fosse tanto, tanto ou tanto? Essa análise de Chick tem uma implicação 

importante; a firma paga a todos os trabalhadores contratados um mesmo salário. Na 

indústria o trabalho não se caracteriza pela ocasionalidade, pelo contrário. Assim, uma 

vez respondida a pergunta hipotética, mesmo que uma unidade de mão-de-obra ofereça-

se por um salário real menor que o acordado inicialmente, será (talvez) impossível – do 

ponto de vista institucional – para a firma aceitar esta proposta. O mundo em que 

vivemos, segundo a autora, se caracteriza não pelos ajustes nominais, mas de trocas do 

tipo tudo ou nada102. 

 

Voltaremos a esta questão mais adiante. 

 

Esse primeiro postulado significa que em certo estado, equipamento e técnica, 

salários reais e o nível de emprego (e produção) são correlacionados negativamente, ou 

seja, um aumento do emprego só é possível quando de um decréscimo simultâneo dos 

salários reais. Assim, portanto, qualquer meio destinado a aumentar o emprego 

conduzirá, inevitavelmente, a uma diminuição paralela (…) do nível dos salários 

medidos em termos desse produto. Porém, afastado o segundo postulado, prossegue 
                                                 
102 CHICK 1993: 161. 
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Keynes, a aceitação por parte da mão-de-obra de reduções nos salários nominais não é, 

necessariamente, um remédio para o desemprego103.  
 

Mas por volta de 1939, Keynes começou a perceber que aceitara muito 

rapidamente o primeiro postulado clássico (...) junto com a teoria da produtividade 

marginal e a hipótese de que os preços devem aumentar e os salários reais cair quando 

o produto e o emprego aumentam104. Mesmo autores neoclássicos atuais mostram que a 

relação entre as variáveis e o ciclo dos negócios não são tão imediatas. Na descrição de 

LUCAS (1977) os níveis de preços e de emprego são pró-cíclicos – ou seja, aumentam 

quando o produto aumenta – e os salários reais seriam acíclicos105 (não apresenta um 

padrão definido ao longo do ciclo) 106.  

 
Se a tendência baixista nos salários reais nos períodos de aumento da 

demanda é negada (...) seria possível simplificar consideravelmente a 

versão mais complicada da minha explanação fundamental que eu 

expus em minha Teoria Geral - particularmente no Capítulo 2, o qual 

é a parte do meu livro que mais precisa ser revisada. (Keynes C.W. 

VII: 401 apud BROTHWELL. 1997: 3. Tradução livre). 

 

Mas é no segundo postulado – o que fornece a oferta de trabalho por parte dos 

agentes – que Keynes começará suas críticas; 

 
(ii) A utilidade do salário, quando se emprega determinado 

volume de trabalho, é igual à desutilidade marginal desse 

mesmo volume de emprego. Isso significa que o salário real 

de uma pessoa empregada é exatamente suficiente (na 

opinião das próprias pessoas empregadas) para ocasionar o 

volume de mão-de-obra efetivamente ocupado (...) O que se 

entende por desutilidade é qualquer motivo que induza um 

homem ou grupo de homens a recusar trabalho, em vez de 

aceitar um salário que para eles representam uma utilidade 

inferior a certo limite mínimo. (KEYNES, A Teoria Geral, 

1992. Pp. 25. Grifos Nossos). 
                                                 
103 KEYNES, 1992: 33-34. 
104 BROTHWELL, J.F. The Relation of The General Theory to the Classical Theory… in HARCOURT E 
RIACH (1997: 3. Tradução Livre). 
105  Segundo ROMER (2006: 264. Tradução Livre) A conclusão geral dessa literatura é que o salário 
real nos Estados Unidos e em outros países é aproximadamente acíclico ou moderadamente pró-cíclico. 
106 MAGALHÃES, Matheus Albergaria de. Explicando o Ciclo dos Negócios. Pp. 2 e 3. 
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Para os economistas clássicos a decisão de oferta de trabalho por parte dos 

agentes econômicos era determinada a partir do trade-off entre renda (ou a utilidade do 

salário) e lazer (a desutilidade do trabalho). As respostas de um agente representativo 

para a seguinte pergunta hipotética: se o salário real disponível fosse tanto, qual o 

máximo (de horas) que você trabalharia?107 , definiriam a curva de oferta de trabalho.  

A utilidade do salário é um conceito mais imediato (e universal) que o de 

desutilidade do trabalho – um conceito relativamente estranho. Já desutilidade do 

trabalho teria motivações culturais (como, por exemplo, sociedades que vivem para 

trabalhar e as que trabalham para viver – ou seja, os valores sociais e culturais dados 

ao trabalho e ao ócio ou lazer), os benefícios oferecidos para os desempregados, como 

também motivos mais prosaicos (como os inconvenientes ligados ao transporte até o 

local de trabalho, o índice de violência ou insegurança na região do trabalho – motivo 

talvez bastante relevante nas decisões dos brasileiros – ou a vergonha de se dedicar a 

uma atividade abaixo das ambições pessoais do trabalhador, etc). Mas a forma mais 

simples de se entender a desutilidade do trabalho é como sinônimo de salário de 

restrição, ou seja, um nível de salário determinado por fatores objetivos e subjetivos 

que representa o valor mínimo pelo qual o trabalhador está disposto a enfrentar os 

inconvenientes do trabalho. 

 

Assim, a oferta de trabalho é positivamente correlacionada com o nível de 

salários reais. Ou seja, à medida que aumenta o salário real, aumenta o custo do lazer, 

de maneira que o efeito renda supera o efeito substituição. A níveis altos de salário real 

pode acontecer de um aumento na remuneração do trabalhador fazer com que o agente 

passe a trabalhar menos, ou seja, o efeito substituição supera o efeito renda e o gráfico 

da oferta de trabalho volta-se para a origem. 

 

                                                 
107 (CHICK, 1993: 160). 
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Sobre a questão do agente representativo, poderia haver algum problema na 

agregação, mas para Keynes, no entanto: 

 

(...) esta hipótese da homogeneidade na oferta de mão-de-obra não se 

altera pelo fato evidente de grandes diferenças na capacidade 

profissional dos diversos trabalhadores (...) Se a remuneração da 

mão-de-obra é proporcional à sua eficiência, as diferenças são 

levadas em conta ao considerar que os indivíduos contribuem para a 

oferta de trabalho proporcionalmente à sua remuneração.   

(KEYNES. A Teoria Geral. 1992. Pp. 50). 

 

Este segundo postulado, em suma, nos diz que: 

DEDESUTILIDA
P
WfU =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= , ou seja, a utilidade marginal do trabalho 

(medido em bens de consumos acessíveis a partir de uma determinada remuneração) é 

igual à desutilidade marginal do trabalho. Se: (i) a utilidade do salário é menor que a 

desutilidade do emprego, haverá uma redução da oferta de trabalho e mesmo um 

abandono dos postos de trabalho, de modo que as firmas – para manter o nível ótimo 

(sob sua ótica) de emprego – elevarão o salário nominal, mas se; (ii) a utilidade do 

salário é maior que a desutilidade do emprego o que acontecerá? Voltaremos a esta 
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questão mais adiante, quando apresentaremos as críticas de Keynes a este segundo 

postulado. 

 

No modelo clássico, portanto, a união das duas curvas (oferta e demanda por 

trabalho) determinaria o nível de emprego (o pleno emprego), salário real e, 

conseqüentemente, produto agregado da economia (ao projetarmos o nível de emprego 

ótimo, determinado no mercado de trabalho, na função de produção agregada da 

economia). 

 

Este segundo postulado comporta apenas dois tipos de desemprego: o 

desemprego voluntário, que ocorre quando o agente julga a desutilidade do trabalho 

maior que a utilidade do salário real oferecido (ou o salário de reserva é maior que o 

salário real de mercado), e; o desemprego friccional, que ocorre pelo fato de a 

mudança de um emprego para outro não ocorrer sem alguma demora.  

 

A importância do desemprego voluntário para a explicação dos movimentos do 

nível de emprego na economia, pode ser entendida de forma mais refinada a partir do 

modelo de Lucas e Rapping (1969)108. Para estes autores, os trabalhadores têm certa 

noção daquilo que seria seus salários reais médios109, de maneira que a cada instante 

decidem sua oferta de trabalho (quanto tempo será dedicado ao trabalho e quanto ao 

lazer) a partir dos desvios do salário real corrente ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

P
W  em relação a esta noção de seus 

salários reais médios 
m

P
W

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ . Se ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

P
W  estiver maior (menor) que 

m

P
W

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ aumenta 

(diminui) a oferta de horas de trabalho.Ou seja, os agentes realizariam a chamada 

substituição intertemporal de trabalho por lazer, de maneira que os movimentos no 

emprego seriam resultado das escolhas voluntárias dos trabalhadores110.  A novidade é 

que o trade-off entre renda e lazer a partir dos preços correntes (como na análise 

                                                 
108 Na verdade, os autores não buscam ‘refinar’ o conceito de desemprego voluntário, pois isto implicaria 
que aceitam a existência do desemprego involuntário, ou ainda, que julgam válida a distinção entre os 
tipos de desemprego como feita por Keynes, enquanto, na verdade, para os autores todo desemprego é 
voluntário, como veremos adiante no trabalho. No entanto, como forma de explicitar o que os clássicos 
queriam dizer por ‘desemprego voluntário’, julgamos a apresentação deste modelo bastante esclarecedora. 
109 Segundo Lucas e Rapping (1972: 188) as variáveis p* e w* são: weighted averages of past actual 
values.  
110 MODENESI (2005:145). 
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clássica) captura apenas uma face da decisão de ofertar trabalho, igualmente 

importantes serão as escolhas envolvendo a substituição entre bens e lazer futuros e 

bens e lazer correntes111 Essa análise não é irreal, pelo contrário, parece bastante óbvio 

que se o salário corrente está significativamente abaixo do salário médio preterido pelo 

agente, aumentará o desemprego voluntário (ou, melhor ainda, o desemprego por 

desalento), mas afirmar que tal decisão é central na explicação dos movimentos do 

emprego na economia parece-nos forçoso.  

 

Além disso, para os clássicos o desemprego voluntário também abarcava o caso 

dos trabalhadores dispostos a trabalhar pelo salário corrente, mas que, no entanto, não 

encontravam uma ocupação, pois: 

 

(...) Isso se deve a um acordo declarado ou tácito entre os operários de 

não trabalharem por menos, e que, se todos eles admitissem uma 

redução dos salários nominais, maior seria o volume de emprego 

atendido (...) tal desemprego, embora aparentemente involuntário, não 

o seria estritamente falando, devendo incluir-se na categoria do 

desemprego "voluntário", em virtude dos efeitos dos contratos 

coletivos de trabalho.  (KEYNES, A Teoria Geral. 1992. Pp. 26-27) 

 

Sobre o desemprego friccional uma abordagem mais profunda do problema é 

encontrada nos chamados modelos search and matching, nos quais – ao contrário do 

modelo dos clássicos e de Keynes – a heterogeneidade de trabalhadores e das vagas 

oferecidas é ponto crucial. A idéia é que em vez de se encontrarem num mercado 

centralizado (diante do leiloeiro walrasiano, por exemplo) no qual a intersecção das 

curvas de oferta e demanda determinam o nível de emprego e de salários, trabalhadores 

e firmas se encontram num mercado descentralizado (one-to-one fashion) envolvidos 

num processo custoso de tentar combinar preferências idiossincráticas, habilidades e 

necessidades112.  

 

 Ou seja, estes modelos ao tratarem a complexidade do mercado de trabalho 

numa economia como a nossa, na qual, tanto as habilidades dos trabalhadores como as 

                                                 
111 LUCAS e RAPPING (169: 722). Grifos no original. 
112 ROMER, 2006: 472. 
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necessidades das firmas são bastante específicas, o desemprego friccional pode ser 

muito mais relevante do que os clássicos e Keynes o tratavam. O desemprego friccional 

pode ser muito mais que um intervalo de tempo entre um emprego e outro, quer dizer, 

algo rapidamente resolvido, sendo, portanto, relevante na explicação do desemprego 

observado na economia e não apenas algo residual. Mas ainda assim, incapaz de 

explicar o desemprego em sua plenitude. BLANCHARD e KATZ (1996: 1), por 

exemplo, apontam como evidência sobre o mercado de trabalho o fato de que este é um 

mercado com um alto nível de ‘trânsito’, no qual um grande fluxo de trabalhadores que 

ou perderam seus empregos ou estão procurando por outros melhores. O que implica 

que deve haver algum “desemprego friccional”.  

 

No modelo clássico, portanto, o desemprego seria combatido a partir de medidas 

que afetassem as causas "reais" do desemprego voluntário e do friccional. KEYNES 

(1992: 26) as enumera da seguinte maneira: (i) melhoria da organização ou da 

previsão, de maneira que diminua o desemprego "friccional", medida relacionada às 

informações a tecnologia; (ii) redução das desutilidade marginal do trabalho expressa 

pelo salário real, para qual ainda existe mão-de-obra disponível, medida esta 

relacionada às preferências dos agentes; (iii) aumento da produtividade marginal do 

trabalho nas indústrias produtoras de bens de "consumo de assalariados", a 

produtividade é afetada por progresso tecnológico ou melhoria da qualificação dos 

trabalhadores, e/ou; (iv) aumento em relação aos preços dos bens de consumo de não 

assalariados comparativamente aos das outras categorias de bens, juntamente com o 

deslocamento das despesas dos indivíduos não assalariados dos bens salariais para os 

de outras categorias113 , esta última medida parece depender tanto da tecnologia quanto 

das preferências dos agentes. Em suma, o desemprego seria combatido através de 

medidas que afetassem as posições das curvas de oferta e de demanda por trabalho – 

tecnologia e preferências. Variáveis pouco alteráveis num prazo curto.  

 

Podemos completar as soluções clássicas para o desemprego apresentadas por 

Keynes – já que existem barreiras ao livre funcionamento dos mecanismos de mercado. 

Como os acordos declarados ou tácitos entre trabalhadores impediam que os 

desempregados dispostos a trabalhar pelo salário corrente encontrassem emprego, fica 

                                                 
113 (KEYNES. 1992: 26). 
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evidente que alguma redução do poder dos sindicatos – ou seja, sua capacidade de 

produzir tais acordos com remuneração acima da de mercado – seria uma solução, 

também, para o desemprego voluntário. E não só, a retirada de qualquer legislação 

restritiva ao livre funcionamento do mercado de trabalho seria uma solução.  

 

O problema da política salarial é central na análise de Pigou.. Como bem 

resume SWEEZY (1937: 807) a grande implicação da teoria de Pigou é que, exceto por 

obstruções friccionais, o desemprego inexistiria se não fosse pelo fato de os 

trabalhadores estipularem salários acima do nível de equilíbrio. Apesar das críticas de 

Keynes, o fato é que esse entendimento (com alguma sofisticação) do mercado de 

trabalho é o atualmente utilizado pelo mainstream econômico.  

 

É a vingança do Professor Pigou. 

 

 Vamos a critica especifica feita por Keynes a Theory of Unemployment 
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2.1.2 - A Análise de Keynes da Theroy of Unemployment do Professor Pigou. 

 

A crítica feita por Keynes ao modelo de determinação do nível de emprego e 

salários na economia tem como referência a obra Theory of Unemployment de seu 

Professor Pigou, a qual extrai da teoria clássica tudo quanto se pode retirar dela114. A 

análise pormenorizada do texto, no entanto, só nos é apresentada no apêndice ao 

capítulo XIX. Como julgamos ruim essa disposição dos assuntos na Teoria Geral, 

cremos ser procedente apresentar o capítulo II e o apêndice ao capítulo XIX em 

seqüência. 

 

Na obra de Pigou, o volume de emprego depende de dois fatores fundamentais: 

(i) as taxas de salários reais estipuladas pelos trabalhadores; e (ii) a forma da Função 

Demanda Real de Mão-de-obra115. De tal maneira que a determinação das formas 

destas funções ocupa parte central em seu livro. A questão de os trabalhadores 

estipularem um salário nominal ao invés do salário real não é ignorada, no entanto, 

admite-se que esses salários nominais divididos pelos bens de consumo de assalariados, 

servem de boa aproximação para a taxa real que se procura.   

 

KEYNES (1992: 212) apresenta da seguinte maneira o modelo de Pigou: 

 

Existem duas categorias de indústrias na economia: as que produzem os bens de 

consumo salariais para uso no país, bem como os bens exportáveis cuja venda no 

exterior cria direitos sobre bens de consumo salariais no exterior, e as outras 

indústrias. Ou seja, uma indústria de bens de consumo de assalariados e outra de bens 

de não-assalariados116. 

 

                                                 
114 KEYNES. 1992: 203. 
115 Idem. Pp. 212. 
116 SWEEZY (1934: 803) levanta algumas dificuldades sobre essa distinção: “The difficulties are largely 
unconnected with those involved in the definition of wage and non-wage-goods themselves. Wage-goods 
are what laborers buy, but what is a wage-good industry? The things that laborers buy are turned out by a 
long chain of processes (…) Take a concrete example of what everyone would agree upon as a wage-
good- bread. The wheat is sown, reaped, transported, stored, milled, baked, and finally sold to the 
consumer. Is all this one wage-good industry, or three, or four? Or is the process perhaps divisible into 
several industries some of which are wage-good and some non-wage-good?”  
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Sendo x a quantidade de homens empregados na indústria de bens de consumo 

de assalariados, e y os homens empregados nas demais indústrias. Sendo F(x) o valor 

dos bens produzidos pelos trabalhadores na indústria de bens de consumo de 

assalariados e F’(x) a taxa geral de salários desse homem. Isto equivale a supor que o 

custo marginal do salário é igual ao custo primário marginal. Neste ponto Keynes 

apresenta uma longa nota de pé de página que não compreendemos por completo (e por 

isso mesmo achamos apropriado reproduzi-la integralmente), diz ele: 
 

A origem da prática errônea de igualar o custo marginal do salário ao 

custo primário marginal vem, talvez, de uma ambigüidade no sentido 

de custo marginal do salário. Podemos dar-lhe o significado tanto do 

custo de uma unidade adicional de produção, quando não é agravada 

por nenhum outro custo adicional além dos custos dos salários, como 

do custo adicional dos salários, que implica a produção de uma 

unidade adicional de riquezas, quando realizadas nas condições mais 

econômicas, com a ajuda do equipamento existente ou de outros 

fatores não empregados. No primeiro caso não podemos combinar 

com a mão-de-obra adicional a menor intervenção adicional do 

empresário, do capital circulante ou de qualquer coisa diferente do 

trabalho que se acrescentaria ao custo; nem sequer podemos permitir 

a essa mão-de-obra que desgaste o equipamento mais depressa do que 

o faria um menor contingente de trabalho. Visto que excluímos do 

custo primário marginal qualquer elemento de custo alheio ao 

trabalho, segue-se, naturalmente, que o custo marginal dos salários e 

o custo primário marginal são iguais. As conclusões de uma análise 

baseada nesta premissa, porém, quase não têm aplicação, visto que, 

na prática, a hipótese básica raramente se realiza, pois não somos 

bastante insensatos, na prática, para recusar associar ao trabalho 

adicional quantidades apropriadas de outros fatores à medida que se 

encontrem disponíveis, e a hipótese só se aplicará, portanto, se 

supusermos que todos os fatores, excluindo-se o trabalho, já estão 

empregados ao máximo. (KEYNES, A Teoria Geral. 1992. Pp. 212-

213). 

 

Não temos certeza se se trata de uma crítica, ainda que amena, ao primeiro 

postulado clássico, já que o custo marginal do trabalho incluiria fatores outros – como 

o maior desgaste do equipamento com unidades adicionais de trabalho – que o custo do 

salário do trabalhador adicional. De maneira que o primeiro postulado seria algo, na 
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verdade, como: ϕ+=
PMgN

wCMgN , em que φ é toda a espécie de custos adicionais do 

incremento de uma unidade de mão-de-obra no processo produtivo. Talvez por isso, 

quando apresenta o primeiro postulado, Keynes seja explicito ao afirmar que o salário é 

igual ao produto marginal do trabalho, que isso quer dizer que o salário de uma pessoa 

empregada é igual ao valor que se perderia se o emprego fosse reduzido de uma 

unidade (após a dedução de quaisquer outros custos que essa redução evitaria)117. 

Sendo uma crítica ao primeiro postulado, tal como Pigou o apresenta – algo que não 

podemos afirmar com certeza – trata-se de uma crítica não essencial, pois, além de 

surgir apenas no pé de página de um capítulo já adiantado da obra, Keynes ao longo de 

toda sua obra é explicitamente concordante com o primeiro postulado, tal como vimos 

anteriormente.  

 

CHICK (1993:174-176) parece apresentar a resposta para esta questão. Afirma 

haver, por parte de Keynes, certa relutância em apoiar o primeiro Postulado como 

especificado, não por questões de existência de grau de monopólio, pois seria fácil 

restringi-lo a “produto do rendimento marginal do trabalho”, mas sim pelo fato de 

quando a demanda se expande, surge uma divergência entre o custo médio e o custo 

marginal do trabalho sempre que não há mão-de-obra adicional livremente disponível 

pelo salário já recebido pela força de trabalho existente. O que invalidaria o primeiro 

postulado como princípio geral. 

 

Analisando o gráfico de oferta e demanda de trabalho, tal como sugerida pelos 

clássicos, a autora afirma que, não havendo mão-de-obra voluntariamente 

desempregada, quando de um aumento na demanda por trabalhadores por parte das 

firmas, o salário deve aumentar, mas o maior salário necessário para atrair mais mão-

de-obra deve ser pago a todos os trabalhadores, inclusive, é claro, os anteriormente 

empregados. De maneira que se o salário que prevalecia anteriormente era x e o salário 

necessário para atrair unidades adicionais de mão-de-obra é x + h, logo, o custo 

marginal de contratação de um trabalhador adicional é dado por mh + (x + h), em m é a 

força de trabalho existente.  

 

                                                 
117 KEYNES. 1992: 25. Grifos nossos.  
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Este fato sugeriria que se invoque a analise desenvolvida para analisar 

o ‘monopsônio’, que traça uma curva de custo marginal de 

contratação (CMC) acima da curva de oferta. Esta divergência entre 

CMC e a oferta aplica-se, todavia, tanto às empresas “pequenas” 

numa indústria que “alcançou a sua curva de oferta de mão-de-obra” 

quanto numa grande empresa para ter um impacto individual no 

salário. Na análise de “monopsônio”, os lucros são maximizados onde 

a mão-de-obra é contratada até o ponto em que o produto da receita 

marginal do trabalho (RMT) iguala o custo marginal da contratação 

de mão de obra, que fica acima da curva de oferta. A curva da oferta 

indica o salário que deve ser pago. (CHICK, V. Macroeconomia Após 

Keynes: Um Reexame da Teoria Geral. 1993: 175).  

 

  
 

No gráfico temos a oferta de trabalho (Ns), o custo marginal de contratação 

(CMC) e a receita marginal do trabalho (RMT, da origem do gráfico temos RMT zero, 

até RMT quatro). Iniciando-se a análise a partir do ponto A, se as expectativas de 

demanda do produto aumentarem, a curva RMT se deslocará para a direita; o nível de 

emprego cresce até o ponto B; e os salários permanecem constantes (ao nível Wa), a 

partir de então, deslocamentos na demanda por mão-de-obra necessitarão de elevação 

dos salários nominais: então entra em jogo CMC. O nível de emprego e os salários 

permanecem em B até que RMT se desloque para cima e para a direita, de maneira que o 
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volume de maximização do lucro do emprego é dado pela igualdade entre RMT e CMC 

(por exemplo, pontos E, F).  

 
A curva RMT determina as ofertas de emprego para uma empresa 

maximizadora de lucro, porém não o salário, salvo durante uma fase 

de desemprego. O salário, mas não o volume de emprego, é 

determinado pela curva da oferta, uma vez alcançado o pleno 

emprego. Por conseguinte, o primeiro Postulado, de modo geral, não 

se sustenta. Com uma oferta excessiva de mão-de-obra, a curva RMT 

realmente indica o comportamento maximizador de lucro e o 

Postulado vale nesta, mas somente nesta circunstância. (CHICK, V. 

Macroeconomia Após Keynes: Um Reexame da Teoria Geral. 1993: 

175. Grifos no original). 

 

 

Chega de digressões. Adiante. 

 

 Pigou supõe que x + y = Φ (x), isto é, que o número de homens empregados nas 

indústrias de bens de consumo salariais é função do emprego total. Em seguida mosta 

que a elasticidade da demanda real agregada de mão-de-obra – que dá a forma da 

Função da Demanda Real de Mão-de-obra – pode escrever-se118.  
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Para Keynes, tratando-se os bens de consumo de assalariados e os demais bens 

de Pigou, com seus bens de consumo e bens de investimento, respectivamente, não há 

qualquer diferença significativa entre esta e as minhas próprias formas de expressão. 

De maneira que o termo 
)(''
)('

xF
xF  (o valor da produção das indústrias de bens de 

consumo salariais medido em unidades de salário) é o mesmo que o wC  de Keynes (o 

consumo agregado medido em termos de salários). A partir da mesma leitura, a função 

Φ é o multiplicador do emprego (k’) na análise keynesiana.  

 

                                                 
118 KEYNES. 1992: 212. 
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Para determinar o volume de emprego, Pigou combina esta curva com a de 

oferta de trabalho, supondo que ela seja função apenas do salário real. Isso quer dizer 

que n = X(x), onde n é a oferta de mão-de-obra disponível a um salário real F’(x)119. 

Encontra-se, assim, o volume efetivo de emprego por meio das seguintes equações: 
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São duas equações e três incógnitas, mas Pigou contornou esta dificuldade 

considerando que n = x + y, o que significa que a mão-de-obra disponível ao salário 

real existente está toda empregada. Neste caso, x tem o valor que satisfaz a equação: 

 

)()( xx χφ =  

 

E quando achamos assim que o valor de x é igual a (digamos) 1n , y deve ser 

igual a X( 1n ) – n, e o emprego total n é igual a X(n)120.  

 

A única forma de variar o emprego agregado é através da mudança do consumo 

entre as indústrias produtoras de bens de consumo de assalariados e as demais 

indústrias, havendo, por exemplo, um aumento de y [trabalhadores das outras indústrias] 

acompanhado de uma diminuição maior de x [trabalhadores nas indústrias de bens de 

consumo de assalariados].  

 
Quer dizer que se a função da oferta de mão-de-obra se modifica, 

ficando disponível mais trabalho a dado salário real (...) a demanda 

pela produção das indústrias de bens não destinados ao consumo 

salarial será tal que o emprego nessas indústrias haverá de subir 

justamente o necessário para manter.  (KEYNES, A Teoria Geral. 

1992, pp. 215). 

 

Keynes volta a enfatizar que n = x + y significa que a mão-de-obra tem 

condições de determinar seu próprio salário real e que, além disso, a taxa de juros 

sempre se ajusta por si mesma à curva de eficiência marginal do capital de modo que 

                                                 
119 Idem. Pp. 213. 
120 KEYNES, 1992: 214.  
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mantenha o pleno emprego. Que é, como vimos anteriormente, a idéia clássica de que a 

taxa de juros como estabilizadora dos componentes da demanda agregada. O autor 

critica a tentativa de se explicar uma teoria do desemprego sem qualquer referência às 

variações nos investimentos. Chega a dizer ser impróprio o título da obra de Pigou, já 

que não trata do desemprego, nem de como se determina o volume efetivo de emprego, 

e sim sobre qual o volume de emprego, dada a função de oferta de mão de obra, 

quando se acham satisfeitas as condições de pleno emprego.  

 

Keynes repete suas críticas quanto à validade da hipótese de que a função oferta 

de trabalho seja função apenas do salário real. Em primeiro lugar os trabalhadores 

estipulam em regra seus salários em termos nominais – o que Pigou também aceita – de 

maneira que isto servirá de aproximação do salário real a ser efetivado adiante, mas, 

assim, a oferta é também função dos preços dos bens de consumo de assalariados, mas a 

análise omite os fatores que determinam os preços desses produtos, ou seja, não 

incorpora essa outra incógnita. Entra-se, segundo Keynes, num raciocínio circular, pois: 

 
(...) não podemos saber qual será o volume agregado de emprego 

enquanto não conhecermos o preço nominal dos bens de consumo de 

assalariados, e não podemos saber qual será o preço nominal dos bens 

de consumo de assalariados enquanto não conhecermos o volume 

agregado de emprego. (KEYNES, A Teoria Geral. 1992. pp. 225).  

 

Keynes critica a teoria de Pigou por tratar os salários nominais como 

perfeitamente flexíveis, coisa que não existe na realidade. E que sua teoria é mais 

próxima da realidade graças à suposição provisória da rigidez de salários nominais e 

não rigidez de salários reais, pois, afirma, apesar de toda variação nos preços na Grã-

Bretanha entre 1924 e 1934, os salários nominais variaram dentro de um limite de 6%, 

enquanto os salários reais variaram em mais de 20%. Afinal, a hipótese clássica de 

perfeito ajuste dos salários e dos preços leva a conclusão de que qualquer elevação no 

custo de vida, por mais moderada que seja, em relação ao salário nominal, ocasionará 

a retirada do mercado de trabalho de um número de trabalhadores maior que o de 

todos os desempregados existentes121.  

 

                                                 
121 Idem. Pp. 216. 
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Keynes cita então uma passagem em que Pigou resume seu entendimento do 

mercado de trabalho e que é, ainda hoje, o que pensam os economistas neoclássicos 

(mesmo que o raciocínio não seja apresentado de forma tão rudimentar, parafrasenado 

Keynes): 

 
Com uma concorrência perfeitamente livre entre os trabalhadores, e 

a mão-de-obra perfeitamente móvel, a natureza da relação (isto 

é,entre os tipos de salários reais estipulados pela mão-de-obra e a 

função da demanda de trabalho) será das mais simples. Haverá 

sempre uma forte tendência no sentido de que as taxas de salários 

conservem uma relação tal com a demanda que todos estejam 

empregados. Isto significa que o desemprego existente, em 

qualquer momento, se deve unicamente a que as condições da 

demanda variam de maneira contínua e que as resistências 

friccionais impedem a realização imediata dos ajustamentos 

correspondentes aos salários (....) o desemprego se deve, sobretudo, 

a uma política de salários que não consegue adaptar-se 

suficientemente às modificações da demanda real por mão-de-

obra. (PIGOU apud KEYNES. 1992: 216-217). Grifos Nossos. 

 

Concorrência perfeita, perfeita mobilidade (afinal, pode-se sempre colher uvas 

na Califórnia), resistências friccionais, uma política de salários (e demais benefícios) 

que não permite os ajustes... Difícil se conseguir um resumo tão claro e tão completo da 

teoria clássica (e neoclássica) do desemprego. O Professor Pigou (e seus equivalentes 

contemporâneos) acha que, a longo prazo, o desemprego pode ser remediado por meio 

de ajustes salariais122 (e corte de benefícios de seguro desemprego, eliminação de todos 

os empecilhos à contratação e a demissão, redução do poder dos sindicatos, etc.). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
122 KEYNES, 1992: 217. 
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2.1.3 – AS CRÍTICAS DE KEYNES AO SEGUNDO POSTULADO 

Os ataques de Keynes ao segundo postulado clássico (a utilidade do salário é 

igual à desutilidade marginal do trabalho) iniciam-se com considerações ao 

comportamento dos trabalhadores em face dos salários reais e dos salários nominais. 

(Keynes. 1992: 27). O autor apresenta algumas observações do comportamento efetivo 

dos trabalhadores que seriam incompatíveis com este postulado, como, por exemplo, o 

fato de um corte do salário nominal levar alguns trabalhadores empregados a abandonar 

seus empregos não garante a igualdade entre utilidade do salário e desutilidade marginal 

do emprego, pois, se a mesma redução fosse provocada por uma elevação no nível de 

preços, o comportamento dos agentes talvez não fosse o mesmo. Em outras palavras, 

pode acontecer que, dentro de certos limites, as exigências da mão-de-obra tendam a 

um mínimo de salário nominal e não a um mínimo de salário real. (KEYNES, 1992: 

27). Ou ainda, se bem que o trabalhador resista, normalmente, a uma redução do seu 

salário nominal, não costuma abandonar o trabalho ao verificar uma alta de preços 

dos bens de consumo salariais.  

 

Muitas vezes relaciona-se essa passagem de Keynes com os efeitos da ilusão 

monetária, o que não é procedente. O que se argumenta é que os trabalhadores não se 

preocupam apenas com seus salários reais, mas também com seus salários relativos na 

economia. Sendo mais intransigentes – os trabalhadores – a uma redução de salários 

através de um corte no seu valor nominal, pelo fato de isto os empobrecer face às 

demais categorias, do que a uma redução via aumento no nível de preços. Pois, seria 

impraticável opor-se a qualquer redução dos salários reais que resultasse da alteração 

no poder aquisitivo do dinheiro e que afetasse igualmente123 a todos os 

trabalhadores124. Ou seja, além de egoísta o ‘homem econômico’ é relativamente 

invejoso. Trata-se de uma análise curiosa e aparentemente desprezada pela 

Macroeconomia padrão. Seria um exercício relevante para economistas e o sociólogos o 

estudo dessa sugestão de Keynes. 

                                                 
123 Na verdade a inflação não é neutra do ponto de vista distributivo, Keynes mesmo afirma: (...) uma 
variação no valor do dinheiro, isto é, no nível de preços, só é importante para a sociedade na medida em 
que sua incidência seja desigual (...) quando muda o valor da moeda, ele não muda igualmente para 
todas as pessoas e para todas as finalidades. (Keynes:1978: 4).  Para uma descrição pormenorizada e 
aplicada ao caso brasileiro, consultar LOPES (1986) Inflação, Correção Monetária e Controles de 
Preços. 
124 KEYNES. 1982: 31. 
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Outra forma de se justificar esta análise de Keynes sem referência à ilusão 

monetária, está relacionada aos modelos de salário eficiência125; como a remuneração 

dos trabalhadores pode-se encontrar por questões puramente otimizadoras (por parte das 

firmas, obviamente) acima do nível de restrição, uma redução dos salários reais via 

aumento de preços não levará ao abandono dos postos de trabalho (entre outras razões) 

por que os trabalhadores contam com um “intervalo de segurança” entre seus salários 

efetivos e o salário de reserva. Logo, um aumento no nível de preços dentro de certos 

limites (ou seja, de maneira que não faça o salário efetivo torna-se menor que o nível de 

restrição) não leva ao abandono dos postos de trabalho, nem traz desalento aos 

desempregados. Exatamente como Keynes afirma. 

 

E mais, como na economia real – não a dos modelos de inspiração walrasiana – 

os reajustes salariais não se dão num mesmo ponto do tempo para todos os distintos 

trabalhadores da economia, mesmo que os trabalhadores se convencessem de que uma 

redução de seus salários aumentaria o nível geral de emprego (e mais, admitindo que os 

trabalhadores empregados tenham algum interesse na melhora da situação dos 

desempregados) – o que são exigências bastante fortes – cada categoria esperaria que 

uma outra desse o primeiro passo. 

 

Mas a objeção ainda mais fundamental de Keynes ao segundo postulado diz 

respeito à capacidade de os trabalhadores – através de negociações com os empresários 

– definirem os seus salários reais. As negociações se dariam em termos nominais – 

como aproximação do seu valor real, mas os preços, isto é, o valor real do salário de 

alguém, só se forma depois que o contrato para trabalhar e a ser pago, em alguma 

mercadoria ou dinheiro, seja feito126. Ou seja: não há dúvida de que, na verdade, a 

negociação salarial fixa o salário nominal, não o salário real. É impossível fixar o 

salário real127. 

 

Quando apresentamos o segundo postulado, dadas as forças clássicas, isto é, há 

apenas um nível de salários reais e emprego de equilíbrio, de tal modo que todas as 
                                                 
125 Veremos com mais detalhes a questão do salário eficiência na seção Notas Sobre a Rigidez Nominal. 
126 CHICK (1993: 154-155).  
127 Idem. Pg. 154. 



 87

outras observações são temporárias128, levantamos a seguinte questão e não a 

respondemos até o momento: se a utilidade do salário é maior que a desutilidade do 

emprego (ou o salário de reserva) o que acontecerá?  

 

Para Keynes não existe nenhum expediente por meio do qual a mão-de-obra, em 

conjunto, possa reduzir os seus salários reais a uma cifra determinada, revisando as 

cláusulas monetárias dos acordos celebrados com os empregadores129. CHICK (1993: 

157) queixa-se da ausência de maiores explicações por parte do autor para esta 

afirmação, partindo então para uma série de suposições. Vejamos: (i) ela contraria o 

princípio de que as ofertas de trabalhos são feitas pelas empresas e os trabalhadores 

aceitam ou rejeitam, mas para a autora apesar de verdadeira (e importante) esta 

observação não seria suficiente para justificar o abandono do postulado; (ii) se a 

utilidade do salário é maior que a desutilidade do emprego, por que os trabalhadores 

empregados consentiriam com uma redução dos vencimentos, em favor da criação de 

postos para os desempregados? Empregados e desempregados não constituem um 

mesmo grupo, com interesses coincidentes. Significaria romper com o postulado de 

agentes egoístas e maximizadores, acreditar que os trabalhadores empregados seriam 

tão generosos com os desempregados, especialmente no mercado atomístico da teoria 

clássica. Mercado esse que se caracteriza pelo fato de o fornecedor de mão-de-obra 

estar preocupado apenas em buscar as melhores condições para si, não se preocupando 

se sua postura ou estratégia particular poderá provocar indiretamente desemprego para 

outra pessoa. 

 

 A disposição de fornecer mão-de-obra baseia-se também na 

suposição de que o trabalho é disponível em quantidades ilimitadas 

aos indivíduos – ele é "insignificante" no mercado – ou que o 

desemprego é distribuído aleatoriamente, de modo que a 

probabilidade de emprego não sofre influência da estratégia ou das 

táticas individuais, nem as decisões são influenciadas pela 

probabilidade de desemprego. (CHICK. Macroeconomia Após 

Keynes: Um Reexame da Teoria Geral. 1993. pp. 60). 

 

                                                 
128 CHICK. 1993:157. 
129 KEYNES 1982: 30. 
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Além disso, a autora afirma que ofertar trabalho a um nível de salário real menor 

que o corrente não seria um expediente eficiente e apresenta algumas razões para isso: 

(i) primeiro haveria alguma resistência por parte dos próprios desempregados, pois, por 

exemplo, a disposição de trabalhar por menos pode ser considerada pelo empregador 

como indicação da inferioridade desses trabalhadores em particular ou ainda o temor 

de que não será bem visto por seus colegas de trabalho, que o verão como uma ameaça 

aos seus próprios salários; (ii) já no que diz respeito à firma e às instituições do 

mercado de trabalho, a estratégia de oferecer-se para trabalhar por um salário menor 

mesmo que aceita pela firma, violará o princípio de uma taxa uniforme para a função e 

criará intranqüilidade entre os operários existentes130. 

A dicotomia de interesses entre trabalhadores ocupados e desempregados (bem 

como a existência de custos de contratação, demissão e treinamento, por exemplo, por 

parte das firmas) é uma explicação potencial para a rigidez de salários nominais na 

economia e será tratado quando das explicações dos Novos Keynesianos para o 

fenômeno, mais precisamente no modelo insider-outsider.  

Ou seja, para Keynes, mesmo aceitando-se o primeiro postulado – que nos 

fornece a curva de demanda por trabalho por parte das empresas – a negação do 

segundo postulado, ou seja, a indeterminação de uma curva de oferta de trabalho deixa 

em aberto a questão sobre os determinantes do emprego e do nível de salários na 

economia131. Conseqüentemente, não haveria força intrínseca alguma ao sistema de 

mercado, que levasse a economia para o ponto de pleno emprego, após um desvio 

"transitório" deste ponto ótimo.  

Para Keynes, não é, portanto, a desutilidade marginal do trabalho, expressa em 

termos de salários reais, que determina o volume de emprego, exceto no caso em que a 

oferta de mão-de-obra disponível a certo salário real fixe um nível máximo de 

emprego132. 

Como as categorias de desemprego friccional e voluntário (mesmo abarcando o 

caso de imperfeições como os acordos declarados ou tácitos entre os trabalhadores...) 

não seriam capazes de responder a todo o fenômeno do desemprego, Keynes cria uma 
                                                 
130 CHICK (1993: 158-159),. 
131 Keynes rejeitou a teoria do emprego da velha economia clássica. Rejeitou a utilização da tesoura 
marshalliana aplicada ao mercado de trabalho como instrumento útil para a  determinação do nível de 
emprego (...) A rejeição ao segundo postulado conduziu Keynes a negar a existência da curva clássica de 
oferta de trabalho (...). (SICSÚ. 2003: 158-159), 
132 KEYNESs. 1982: 41. 
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terceira categoria de desemprego: o desemprego involuntário, ao qual dedicaremos 

nossa atenção mais adiante. 
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2.1.4 – Notas sobre a rigidez nominal. 

 

Na seção anterior apresentamos a visão de Keynes sobre porque os salários 

podem ser rígidos numa economia, mas existem hoje explicações bem mais 

fundamentadas, desenvolvidas especialmente pelos economistas Novos Keynesianos, os 

quais questionam, por exemplo, as seguintes hipóteses do modelo walrasiano ‘puro’: (i) 

homogeneidade da força de trabalho; (ii) perfeita substituição entre as unidades da força 

de trabalho (ausência de custos de contratação, treinamento e demissão), e; (iii) 

completude das informações. 133. 

 

Para os Novos Keynesianos, grandezas nominais não têm, de fato, grande 

importância para os indivíduos (os agentes se importam com coisas "reais"), mas elas 

não são irrelevantes. Esses autores argumentam que no nível microeconômico a rigidez 

de variáveis nominais pode não ter grande importância, mas pode ter um efeito 

significativo no agregado. (ROMER. 2006: 285). Tais autores também, ao contrário de 

Keynes e dos clássicos, trabalham com uma economia em concorrência imperfeita 

(deste modo, as firmas produzem menos que o montante socialmente ótimo, e o salário 

real é menor que sua produtividade marginal; além das implicações no que diz respeito 

às flutuações, como o produto de equilíbrio é menor que o socialmente ótimo, um 

período de boom leva o produto para um ponto mais próximo do ótimo social, mas por 

outro lado numa recessão o afasta ainda mais deste ponto)134. 

 

Uma das explicações mais triviais para a rigidez dos salários é a abordagem do 

salário eficiência. Tal teoria trabalha com a idéia de que a mão-de-obra não é 

homogênea, não havendo uma perfeita substituição entre as unidades de trabalho. Além 

disso, enfatiza-se a existência de (ao menos) custos de treinamento. A idéia é simples: 

se a firma oferece salários ao nível de equilíbrio competitivo (salário de restrição), o 

trabalhador é, por definição, indiferente entre continuar ou não no emprego135. De 

                                                 
133 CARNEIRO in LIMA e SICSÚ (org.). (1997: 110) 
134 Ver ROMER (2006:288-290). 
135 Segundo ROMER (2006: 439), em um mercado de trabalho Walrasiano, os trabalhadores são 
indiferentes a respeito de perderem seus empregos, desde que empregos idênticos estejam imediatamente 
disponíveis. Portanto, a única maneira de a firma punir trabalhadores pouco esforçados é demitindo-os, 
os trabalhadores nesse tipo de mercado de trabalho não têm incentivos para se esforçarem,  
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maneira que a própria firma pode (por razões puramente otimizadoras) oferecer um 

salário acima do de equilíbrio136 por pelo menos três razões: (i) a produtividade (o 

esforço, a dedicação do trabalhador, etc.) é função direta do seu salário real, de tal modo 

que diante de uma demanda adversa de seus produtos, a redução de salários por parte da 

firma em vez de representar uma economia de recursos pode tornar a crise mais séria, 

por reduzir a produtividade de seus empregados; (ii) um salário maior que o de 

equilíbrio reduz a rotatividade de trabalhadores – reduzindo, portanto, os custos de 

treinamento – além de motivar o trabalhador a não dar brecha a uma eventual demissão, 

esforçando-se sem a necessidade de vigilância (risco moral) – o que reduz os custos de 

monitoramento; (iii) salários reais baixos acabam por provocar a perda dos melhores 

trabalhadores, num caso de seleção adversa137.  

 

Tal análise não se aplica as todas espécies de emprego, mas fornece uma 

explicação outra que as 'imperfeições' ou 'teimosia' dos trabalhadores para a rigidez  ou 

determinação de salários acima do nível de equilíbrio de mercado138. Em suma, esse 

tipo de remuneração impede a queda do salário real que eliminaria o excesso de oferta 

de mão-de-obra, tal como afirmava a teoria do emprego da (velha) economia clássica. 

(Sicsú. 2003: 155). 

 

Uma formalização simples da questão do salário eficiência é apresentada por 

FROYEN (1999). Sendo e o índice de produtividade do trabalhador, de maneira que: 

                                                 
136 O exemplo prático mais famoso dessa estratégia é o de Henry Ford, que em 1914 elevou os salários 
(dia) de U$ 2, 34 para U$ 5,00. A razão não foi a dificuldade em encontrar mão-de-obra. O resultado foi 
uma queda de 370% para 16% na rotatividade dos trabalhadores; de 62% para 0,1% a taxa de demissões. 
Ver BLANCHARD (2001: 124). 
137 SICSÚ, 2003. pp; 155. 
138 A idéia não é nova, Adam Smith já advertia: Do mesmo modo que encoraja a procriação, a 
recompensa liberal do trabalho aumenta o engenho das camadas baixas. Os salários do trabalho 
constituem um encorajamento desse engenho que, como qualquer outra qualidade humana, aumenta 
proporcionalmente ao encorajamento que recebe. Uma subsistência abundante aumenta a força do 
trabalhador, e a esperança confortável de melhorar a sua situação e de terminar talvez os seus dias no 
bem-estar leva-o a desenvolver ao máximo essa sua força. Quando os salários são altos, portanto, 
encontramos sempre trabalhadores mais diligentes, ativos e expeditos do que quando são baixos. 
(SMITH. 1974: 68). ROMER (2006: 440) afirma que especialmente trabalhadores mais qualificados têm 
salário de reserva mais alto, ao oferecer salários maiores aumenta-se a qualidade média dos 
interessados nas vagas, aumentando, portanto, a habilidade média dos trabalhadores que a firma 
contrata. 
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Wee , de tal maneira que a produtividade do trabalhador é função direta de 

seu salário real, podemos, assim, expressar uma função de produção agregada da 

seguinte forma: ⎟⎟
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WeKFy , , deste modo o produto (y) depende – como antes – 

de um dado estoque de capital, como da quantidade de mão-de-obra (N) multiplicada 

pelo índice de produtividade. A firma definirá o salário ótimo no ponto em que a 

elasticidade do índice de eficiência em relação ao salário real seja igual a 1, ou seja, 

1
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Suponhamos que, começando em um nível baixo, um aumento de 1% 

no salário leve a um aumento de 2% na eficiência da mão-de-obra. A 

firma irá beneficiar-se desse aumento, porque com isso cada unidade 

monetária da folha de pagamento passará a comprar mais unidades de 

eficiência de mão de obra (...) No momento em que um aumento de 

1% no salário real produz apenas 1% de aumento na eficiência, a 

firma não achará ótimo aumentar ainda mais o salário real – o salário 

eficiência foi atingido. (FROYEN, Macroeconomia. 1999. Pp. 334). 

 

Uma implicação do salário eficiência é a persistência do desemprego 

involuntário (na definição dos Novos Keynesianos), ou seja; 

 

O modelo mostra como o salário eficiência pode elevar o 

desemprego. Além disso, o modelo implica que os salários reais não 

respondem à mudanças na demanda (...) o modelo provê uma possível 

explicação para o fato de mudanças na demanda por trabalho levarem 

à grandes movimentos no emprego e pequenas mudanças nos salário 

reais. No mais, o fato de os salários reais e o esforço não mudarem 

implica que o custo de uma unidade de trabalho efetivo não muda. 

Como resultado, num modelo de firmas determinadoras de preços, o 

incentivo para ajustar preços é pequeno. (ROMER. Advanced 

Macroeonomics, 2006, pp. 444. Tradução Livre). 

 

Para Stiglitz uma outra razão para as firmas ajustarem a quantidade produzida ao 

invés de alterar preços e salários, se deve ao fato existirem maiores incertezas sobre as 
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conseqüências de ajustamento dessas últimas variáveis, pois elas dependem de respostas 

incertas de firmas competidoras, consumidores e trabalhadores. A firma assume nesse 

caso custos e ricos maiores do que no caso de um ajuste de quantidades (variável, 

comparativamente, com conseqüências sob seu completo domínio)139.  

 

Do mesmo modo que Keynes é enfático ao afirmar que o desemprego é um 

resultado mais comum da economia de mercado, sendo o pleno emprego um limite 

máximo, mas que só ocorre por acidente ou desígnio quando propensão marginal a 

consumir e o incentivo para investir estão associados entrei si numa determinada 

forma140. SHAPIRO e STIGLITZ (1991), a partir da incapacidade de pleno 

monitoramento por parte das firmas, prevêem também o desemprego 'involuntário' 

como resultado ordinário do funcionamento do mercado competitivo. Ou ainda, a 

inabilidade de empregadores observarem o esforço dos trabalhadores no emprego sem 

a existência de custos, pode explicar o desemprego involuntário como um fenômeno de 

equilíbrio141. 

 

Como adiantamos nas questões sobre o salário eficiência, as firmas julgam 

lucrativo pagar um salário acima do de equilíbrio de mercado (salário de restrição), de 

modo a desestimular a falta de empenho por parte dos trabalhadores; 

 

A intuição por detrás deste resultado é simples. Sob o paradigma 

convencional de competição, no qual todos os trabalhadores recebem 

o salário de mercado e não há desemprego, o pior que pode acontecer 

a um trabalhador que não se dedique (shirks) no emprego é ser 

demitido. Desde que ele seja imediatamente contratado, no entanto, 

não há penalidade para seu mau comportamento. Com monitoração 

imperfeita e pleno emprego, portanto, trabalhadores escolhem não se 

dedicar (to shirk). Para induzir os trabalhadores a se dedicarem (not to 

shirk), a firma decide pagar um salário maior que o de equilíbrio; 

assim, se o trabalhador for pego não se dedicando (shirking) e for 

                                                 
139 CANUTO, Otaviano e FERREIRA, Reynaldo Rubem: Assimetrias de Informação e Ciclos 
Econômicos: Stiglitz é Keynesiano? in Macroeconomia do Emprego e da Renda; Keynes e os 
Keynesianismo. 2003. pp. 190 
140 (KEYNES: 1992; 40). 
141 SHAPIRO & STIGLITZ (ver a fonte). 
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demitido, ele então pagará uma penalidade. Se compensar para uma 

firma aumentar os salários, no entanto, compensará a todas as firmas 

aumentar os salários. Quando todas elas aumentarem os salários, o 

incentivo a se dedicar (not to shirk) desaparece novamente. Mas 

como todas as firmas aumentaram seus salário, suas demandas por 

trabalho se reduzem, resultando em desemprego. Com desemprego, 

mesmo que todas as firmas paguem o mesmo salário, o trabalhador 

tem um incentivo a não fazer corpo mole (to shirk). Pois se for 

demitido, não obterá imediatamente um outro trabalho. A taxa de 

desemprego de equilíbrio deve ser suficientemente alta de tal modo 

que incentive os trabalhadores a trabalhar ao invés de correrem o 

risco de serem pegos fazendo corpo mole (shirking).(SHAPIRO & 

STIGLITZ Equilibrium Unemployment as a Worker 

Descipline Device.. 1984. Pp. 436). 

 

Os autores apresentam três implicações do modelo: (i) benefícios de desemprego 

(e outros benefícios sociais) aumentam o desemprego, mas não pelas razões 

trivialmente apresentadas para isto (como, por exemplo, desestimula que o agente 

procure emprego...), mas pelo fato de reduzirem a penalidade associada á demissão, de 

maneira que o salário pago para desestimular a falta de esforço precisa ser maior, o que 

reduz a demanda por trabalho das firmas; (ii) explica por que salários se ajustam 

lentamente a choques agregados, e; (iii) os autores mostram que o equilíbrio de 

mercado resultante não é, em geral, um ótimo de Pareto, levando-se em conta os custos 

de monitoramento, existiriam intervenções no mercado capazes de melhorar a situação 

de todos os agentes142. Para ROMER (2006) o modelo implica na existência de 

equilíbrio com desemprego, mas que, infelizmente, o modelo é tão estilizado que é 

difícil determinar qual o nível de desemprego que ele prediz143. 

 

Outra fonte de rigidez salarial (ou salários acima do de equilíbrio competitivo) é 

conseqüência do fato de trabalhadores empregados e desempregados formarem dois 

grupos distintos com interesses divergentes. Os modelos tipo insider-outsider buscam 

explicar as conseqüências dessa observação.  

                                                 
142 (SHAPIRO e STIGLITZ 1991: 124) 
143 (ROMER 2006: 456). Tradução Nossa. 
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Qualificam-se como insiders trabalhadores experientes e qualificados, 

geralmente membros de sindicatos com grande poder de barganha. Já os outsiders são 

os trabalhadores desempregados (do setor específico em análise), que desejariam 

trabalhar mesmo por um salário menos que o pago aos insiders, mas que ainda assim 

são preteridos. Isso porque os custos de demissão dos insiders (e o custo de treinamento 

do outsider) não são compensados pela menor remuneração que poderia ser paga ao 

outsider.  

 

CHICK (1993) apresenta ainda outras dificuldades em reduzirem-se os salários 

dos trabalhadores presentemente empregados, visando à contratação de outsiders: (i) 

mesmo que a legislação o permita, se o empregador contratar uma unidade de mão-de-

obra adicional por um salário menor do o dos trabalhadores previamente empregados, 

violará o princípio de uma taxa uniforme para a função e criará intranqüilidade entre 

os operários existentes144; (ii) se tentar alinhas o salário de todos os trabalhadores por 

baixo – pelo salário aceito pelo outsider – ao empresário cabem duas alternativas, ou 

corta o salário de todos de modo a se ajustarem (o que dificilmente será aceito em 

condições de normalidade da economia), ou demite todos os funcionários contratando 

outsiders para preencher todas as vagas por um salário menor (neste caso, novamente, a 

existência de custos de admissão, demissão e treinamento, tendem a impossibilitar essa 

estratégia).  

 

Para ROMER (2006: 147) mesmo numa análise realista, em que a validade 

dessa distinção entre insiders e outsiders, só é válida em alguns setores do mercado de 

trabalho, com os restante relativamente competitivos, ainda assim o poder de barganha 

dos insiders é capaz de aumentar o desemprego médio. Pois, quando algum setor 

oferece salários mais altos que os outros, os trabalhadores têm incentivos de tentar um 

emprego nesse setor o que aumenta o tempo médio de desemprego, além do fato de os 

trabalhadores dispensados dos setores de maiores salários também suportarem o 

desemprego por mais tempo, antes de abandonarem suas esperanças de conseguir uma 

posição novamente no setor de salários mais elevados. 

                                                 
144 CHICK 1993: 159.  
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Como bem aponta CHICK (1993: 160) num mercado de trabalho atomístico 

com o da teoria neoclássica, a disposição de fornecer mão-de-obra baseia-se também 

na suposição de que o indivíduo isoladamente é insignificante nos resultados do 

mercado, o desemprego é distribuído aleatoriamente, de modo que a probabilidade de 

emprego não sofre influência da estratégia ou das táticas individuais. 

 

Além de os salários poderem ser rígidos, os preços também o podem. A 

explicação mais trivial para esse fenômeno, dentro das pesquisas dos autores Novos 

Keynesianos, é a abordagem do custo de menu que diz respeito a todos os custos – 

diretos e indiretos – na alteração dos preços por parte das firmas, como, por exemplo, as 

despesas com campanhas para informar os consumidores ou o custo referente ao tempo 

gasto para discutir a própria mudança145. Mas, talvez, a principal questão seja a 

apontada por Baran e Sweezy: 

 

Se um vendedor elevar seus preços, isto não poderá ser interpretado 

com uma medida agressiva. O pior que lhe pode acontecer é que os 

outros se mantenham firmes e ele tenha de cancelar a modificação 

(...) No caso de uma redução de preços, por outro lado, há sempre a 

possibilidade de um intuito agressivo, de que o autor da redução 

esteja procurando aumentar sua parcela do mercado, violando o tabu 

da concorrência de preços. Se os rivais interpretarem o movimento 

inicial dessa forma, poderá resultar então uma guerra de preços, com 

perda para todos. (Baran e Sweezy, 1982: 70). 

 

O custo do menu, segundo Mankiw, é um rigoroso microfundamento para 

explicar por que uma queda de demanda induz a firma a cortar produção em vez de 

reduzir os preços, tal como imaginariam os novos-clássicos. (Sicsú. 2003: 151), 

podendo causar uma considerável queda no bem-estar social, a manutenção dos preços 

por parte das firmas provocaria, segundo Sicsú, externalidade de demanda agregada, 

pois, se os preços se reduzissem, haveria uma queda no nível geral de preços 

ocasionando um aumento do estoque real de moeda, o que via efeito-riqueza, elevaria o 

                                                 
145 SICSÚ. 2003: 151. 
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patamar de gastos da economia, neutralizando o efeito inicial da queda de demanda. 

Contudo, como os preços são rígidos (...) decisões individuais de certo número de 

firmas espalham seus efeitos pelo conjunto da economia e impedem o estoque real de 

moeda crescer. (Sicsú. 2003: 152). 

 

Sicsú apresenta ainda mais uma explicação para a rigidez de preços; as falhas de 

coordenação: 

 

Dentro do contexto teórico dessa versão do keynesianismo, uma 

redução global de preços neutralizaria os efeitos perversos de uma 

queda de demanda. No entanto, uma redução do nível de preços 

resulta de decisões individuais. Se cada empresa imaginar que todas 

as demais não vão reduzir seus preços, também não cortará os seus. 

Tal atitude seria racional, porque uma redução isolada de preços 

provocaria uma mudança de posição relativa no mercado. Assim, os 

preços podem ser rígidos (...) mesmo que tal rigidez seja prejudicial a 

todos. (Sicsú. In Keynes e os Novos-Keynesianos in Macroeconomia 

do Emprego e da Renda: Keynes e o Keynesianismo. 2003, pp. 152-

153). 

 

Uma explicação pouco convencional sobre a rigidez de preços é apresentada 

STIGLITZ (1987), que afirma que uma outra razão para as firmas sejam relutantes em 

reduzir seus preços, quando enfrentam uma redução na demanda, é o fato de que em 

mercados nos quais os consumidores têm informação imperfeita das características dos 

produtos que deseja comprar, o preço pode ser usado como um sinal de qualidade. Ao 

reduzir os preços, as firmas correm o risco de que seus consumidores (ou potenciais 

consumidores) interpretem isso como uma indicação de deterioração da qualidade146. É 

o que Stiglitz chama de Judging quality by price. 

 

ROMER (2006: 300) apresenta algumas evidências microeconômicas a respeito 

do ajuste de preço, diz que as pesquisas levam dois resultados: (i) preços estão muito 

distantes de serem plenamente flexíveis, de maneira que o intervalo médio de ajuste 

                                                 
146 SNOWDON & VANE. 2005. pp. 382-383. Tradução Livre. 
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de preços é de quatro meses a um ano, e; (ii) o ajuste de preços não segue qualquer 

padrão simples, e que o preço de um bem só muda depois de a inflação ter corroído 

seu preço real em aproximadamente 10 por cento, além disso, para alguns setores da 

economia, os custos diretos na alteração de preços não são nem um pouco 

insignificantes. 

 

O ponto central dos modelos de rigidez dos Novos Keynesianos, para nossa 

análise, refere-se ao fato de que, mesmo que a rigidez de preços e salários seja causa 

fundamental do desemprego aparentemente involuntário, pode-se dar uma explicação 

"racional" (no sentido neoclássico, ou seja, compatível com os microfundamentos que 

regem o homem econômico) sobre o porquê dessas variáveis não se ajustarem tão 

perfeitamente, impedindo que a economia opere a pleno emprego. Uma implicação 

imediata destes modelos é que o papel do governo para a retirada das "imperfeições", 

como por exemplo, através de reformas que visem a flexibilização do mercado de 

trabalho (por flexibilização entenda-se, grosso modo, a capacidade de contratar e 

demitir empregados a custos não excessivos), é limitado (ou não é pleno). Pois existem 

forças outras que o poder dos sindicatos ou uma legislação restritiva – surgidas dos 

interesses dos próprios agentes econômicos (firmas e trabalhadores) – que impedem um 

ajustamento perfeito das variáveis.  Além disso, mostra-se que o resultado do livre 

funcionamento do mercado de trabalho pode não ser um ótimo paretiano.  
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2.1.5 – Variações nos Salários Nominais. 
 
 
Como vimos, existem inúmeras explicações (mesmo dentro de uma abordagem 

neoclássica) para a predição de Keynes, isto é, que os salários nominais são rígidos e 

não funcionam, portanto, como a variável de ajuste prevista pelo modelo clássico. E 

mais, existem explicações racionais para as rigidezes e, portanto, de equilíbrio com 

desemprego, sem, necessariamente, tendência de um equilíbrio paretiano a partir dos 

mecanismos de mercado (a menos curto prazo, mas como no longo estaremos todos 

mortos...). 

 

  Mas a argumentação de Keynes não se limitou a isso, afirmava que uma 

política salários flexíveis não só não era solução para o desemprego como poderia ter 

efeitos depressivos sobre a atividade econômica. O autor dedica um capítulo inteiro ao 

tema, o décimo nono de sua Teoria Geral: Variações Nos Salários Nominais.  

 

Segundo OREIROS (2006: 31) o entendimento de que a teoria de Keynes está 

baseada em salários rígidos segundo os autores neoclássicos, se deve ao fato de ser 

impossível demonstrar a existência de equilíbrio com desemprego involuntário quando 

da flexibilidade plena das grandezas nominais. Sendo os salários flexíveis para baixo, o 

desemprego involuntário levará a uma redução dos mesmos, resultando numa redução 

no nível de preços, o que por sua vez ocasionará um aumento no valor real das riquezas 

dos agentes econômicos num contexto em que o estoque de papel moeda em poder do 

público é constante. O aumento do valor real do estoque de riqueza dos agentes, nesta 

situação, levará a um aumento nos gastos do consumo, o que afeta positivamente a 

demanda agregada e, consequentemente, a produção e o emprego. É o que se conhece 

por Efeito Pigou-Patinkin. 

 

Para Keynes a redução dos salários era capaz de estimular o emprego e a 

produção em determinadas circunstâncias, mas as conseqüências de uma alteração nos 

salários nominais são complexas, ou melhor, ambíguas.   

 

O argumento de que uma redução nos salários nominais provocaria o ajuste 

defendido pela teoria clássica, se baseia na idéia de que, reduzindo-se os salários, 

haverá, ceteris paribus, um estímulo na demanda devido a redução do preço dos 
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produtos acabados, aumentando a produção e o emprego até o ponto em que a redução 

que os operários concordaram em aceitar (...) fique compensada justamente pela 

eficiência marginal decrescente do trabalho à media que aumenta a produção (...)147. 

 

Esta análise supõe que a redução dos salários não afetará a demanda. Segundo 

Keynes este raciocínio, em sua forma mais rudimentar, estava baseado na teoria 

quantitativa da moeda, que era a referência clássica para determinação da demanda 

agregada. Como a redução dos salários não afeta nem a quantidade de moeda, nem sua 

velocidade de circulação, a demanda não seria afetada. Ou ainda que uma baixa dos 

salários aumenta necessariamente o lucro148. Outra maneira de se pensar é que mesmo 

tendo algum efeito sobre a demanda agregada, a queda no poder de compra de alguns 

trabalhadores seria compensada pelo estímulo da demanda – devido a redução nos 

preços – de outros fatores cujas rendas nominais não foram reduzidas, ou pelo aumento 

da demanda dos próprios trabalhadores, dado o maior volume de emprego oferecido. 

 

KEYNES (1992: 204-11), como já o dissemos, discorda dessa análise e 

apresenta os efeitos ambíguos da redução de salários na demanda agregada, são eles, 

essencialmente: 

 

(i) A redução dos salários nominais terá algum efeito sobre os preços, 

reduzindo-os, de maneira que ocorrerá uma redistribuição de renda dos assalariados 

para outros fatores que entrem no custo primário marginal e cuja remuneração não 

tenha sido reduzida, e dos empresários para os rentistas. O que em ambos os casos 

tenderá a reduzir a propensão marginal a consumir da sociedade (no caso das 

transferências dos empresários para os rentistas Keynes não afirma categoricamente que 

isto levará a uma redução da propensão a consumir, mas acha que este seria o resultado 

provável). 

 

(ii) Se nos referimos a um sistema não fechado, e se a redução dos salários 

nominais for uma redução relativamente aos salários nominais no estrangeiro (...) a 

mudança será favorável ao investimento, visto tender a melhorar o saldo da balança 

                                                 
147 KEYNES. 1992: 201. 
148 Idem. 
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comercial, desde que a vantagem não seja anulada por variações nas tarifas, por 

exemplo. 

 

(iii) É preciso analisar as expectativas geradas pela redução dos salários 

nominais. Se os empresários entenderem a redução como uma redução relativamente 

aos salários nominais no futuro, a redução será favorável aos investimentos, pois 

aumentará a eficiência marginal do capital, como também poderá ser favorável ao 

consumo no futuro. Mas se os empresários esperam que os salários caiam ainda mais no 

futuro, haverá uma redução da eficiência marginal do capital e um conseqüente 

postergação dos investimentos.  Apesar de ser sugestiva, a relação entre salários e o 

adiamento ou não de um projeto de investimentos, nos parece, não deve ser algo tão 

linear. 

 

(iv) O Efeito Keynes, este é talvez o mais famoso e controverso efeito apontado 

por Keynes de uma redução dos salários nominais (não por acaso recebeu 

posteriormente este nome). Ocorre que uma redução dos salários nominais, mantida a 

oferta monetária inalterada, teria efeitos similares a uma expansão monetária, reduzindo 

as taxas de juros e sendo, portanto, favorável aos investimentos. E as expectativas 

geradas também terão efeitos como no item anterior: se se espera, portanto, mais tarde, 

um novo aumento dos salários e dos preços, a reação favorável será muito menos 

acentuada no caso dos empréstimos a longo do que nos a curto prazo. O autor 

apresenta uma implicação de ordem política interessante, diz que se a redução dos 

salários diminui a confiança no plano político por causa do descontentamento popular, 

o aumento na preferência pela liquidez decorrente desta causa poderá compensar a 

liberação de recursos líquidos da circulação ativa.  

 

(v) Como a redução dos salários é vantajosa para o empresário individualmente, 

uma redução geral dos salários pode criar um clima de otimismo entre eles, o que os 

levaria a romper o círculo-vicioso dos cálculos indevidamente pessimistas sobre a 

eficiência marginal do capital e regular as coisas de modo que estas funcionem sobre 

bases mais normais de expectativa.  
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(vi) A deflação aumento o peso real das dívidas, podendo provocar uma onda 

de insolvências149.  

Vê-se, portanto, que os efeitos de uma política de salários nominais flexíveis 

tem efeitos ambíguos sobre o nível de atividade econômica na visão de Keynes. De 

maneira que as reduções dos salários, como método de assegurar o pleno emprego, 

estão sujeitas às mesmas limitações que o método para aumentar a quantidade de 

moeda150. 

 
Não há, portanto, motivo para crer que uma política flexível de 

salários possa manter um estado permanente de pleno emprego, nem 

como pensar que uma política monetária de mercado aberto possa 

atingir, sozinha, este resultado. Tais meios não são suficientes para 

conferir ao sistema econômico a propriedade de se ajustar por si 

mesmo. (Keynes J.M, A Teoria Geral. 1992: 208). 

 

Keynes volta, então, a enfatizar a importância do tempo e da impossibilidade de 

cortes salariais para todos os grupos de trabalhadores num mesmo ponto do tempo 

“walrasiano” – o que faz com que a defesa do salário relativo ou a aversão aos cortes 

nos salários nominais façam cada vez mais sentido – como nas seguintes passagens 

clássicas: 

 
Exceto numa comunidade socializada onde a política salarial é fixada 

por decreto, não há meio algum de assegurar reduções uniformes de 

salários para todas as categorias de mão-de-obra. O resultado só pode 

ser conseguido por uma série de mudanças graduais, irregulares, que 

nenhum critério de justiça social ou de conveniência econômica 

justifica, e que, provavelmente, só se completam depois de lutas 

desastrosas e nocivas, nas quais os que se acham em posição mais 

fraca para negociar padecem em comparação com os outros (...) 

Apenas em uma sociedade altamente autoritária, capaz de impor 

mudanças súbitas, substanciais e completas, poderia funcionar 

com êxito uma política de salários flexíveis. (KEYNES, J.M. A 

Teoria Geral. 1992. pp. 208-209. Grifos nossos). 

 

                                                 
149 OREIROS. 2006: 33.  
150 KEYNES. 1992: 206. 
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Em suma, para Keynes só prefere uma política de salários flexíveis pessoas que 

sejam injustas (já que o mesmo resultado seria obtido por uma política flexível de 

moeda) e inexperientes (já que o aumento da quantidade de dinheiro via redução de 

salários eleva proporcionalmente a carga dos débitos).  
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2.3. – O Desemprego Involuntário e a Taxa Natural de Desemprego. 
 

                   
Em relação às suas críticas [de Viner] a minha definição e tratamento do desemprego 

involuntário, eu estou pronto para concordar que este parte do meu livro está particularmente aberta às 

críticas.  (Keynes, The General Theory of Unemployment. 1937. pp. 210) 

 

A taxa natural de desemprego, como já havíamos dito, é um refinamento da 

idéia de pleno emprego, comportando, igualmente, apenas os desempregos do tipo 

voluntário e friccional. Friedman, em seu clássico The Role of Monetary Policy, o 

define como: 

 
A taxa natural de desemprego, em outras palavras, é o nível resultante 

de sistema de equações de equilíbrio geral walrasiano, com o cuidado 

que contenha as características estruturais do mercado de trabalho e 

de bens, incluindo as imperfeições do mercado, variações estocásticas 
151nas demandas e ofertas, os custos de obtenção de informações 

sobre as vagas e disponibilidade de trabalho, os custos de mobilidade, 

e assim por diante. (FRIEDMAN, The Role of Monetary Policy. 1969, 

pp. 9). 

 

A taxa natural de desemprego é (...) aquela que equilibra o mercado de 

trabalho, das as suas características estruturais e institucionais e as preferências dos 

agentes152. É um equilíbrio único e estável (um ótimo de Pareto), o que não significa 

que seja imutável. Vários são os fatores que podem afetar o nível da taxa natural 

 

Do ponto de vista quantitativo os economistas não sabem precisar nem os seus 

determinantes seja ao longo do tempo, seja entre países. 

 

A grande importância da taxa natural vem de uma característica; assim como a 

taxa natural de juros de Wicksell, é determinado por fatores reais e a manutenção da 

taxa de desemprego observado abaixo do nível natural só seria possível com a 

                                                 
151 BLANCHARD e KATZ. 1996:2.  
152 MODENESI. 2005: 56.  
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aceleração do processo inflacionário153.  De fato o desemprego é empiricamente um 

método bem-sucedido de realizar predições obre mudanças na taxa de inflação154 . 

 

Afirma-se que o conceito de ‘desemprego involuntário’ fere o princípio da 

racionalidade dos agentes econômicos e é incompatível com o referencial de equilíbrio 

geral walrasiano. O último ponto, de fato é verdadeiro, mas nada na obra de Keynes, 

como vimos ao longo do trabalho, tem qualquer pretensão ‘walrasiana’. Seu método, a 

velocidade de ajuste dos preços, a incompletude das informações, a incerteza, o tempo 

de produção, etc. são totalmente alheios ao ‘walrasianismo’. Mas isto não implica, 

necessariamente, em romper com a racionalidade do agente econômico. Na verdade, 

como já vimos, o conceito de racionalidade é uma construção abstrata, sem qualquer 

relação com o comportamento efetivo dos agentes econômicos. Para Keynes esse 

tratamento dos agentes econômicos era uma falsa racionalização. 
. 
A definição de desemprego involuntário apresentada por Keynes no capítulo II 

da Teoria Geral é pouco claro, diz: 

 
Existem desempregados involuntários quando, no caso de uma ligeira 

elevação dos preços dos bens de consumo assalariados relativamente 

aos salários nominais, tanto a oferta agregada de mão-de-obra 

disposta a trabalhar pelo salário corrente quanto a procura agregada 

da mesma ao dito salário são maiores que o volume de emprego 

existente. (KEYNES. Teoria Geral. 1992: 32).  

 
 

O que se extrai dessa passagem? Ocorre um ‘ligeiro’ aumento no preço dos bens 

de consumo assalariados – ou seja, aqueles que definem o valor real do salário nominal 

– relativamente aos salários nominais. Ou seja, no caso de uma ‘ligeira’ redução dos 

salários reais dos trabalhadores, tanto os dispostos a trabalhar pelo salário corrente 

quanto a demanda por trabalhadores neste nível salarial são maiores que o volume de 

emprego existente. Se no caso de uma ‘ligeira’ redução do salário real há um 

determinado contingente de trabalhadores dispostos a trabalhar pelo novo salário 

corrente, é de se supor que contingente pelo menos igual estava já antes da redução dos 

salários, disposta a trabalhar pelo salário anteriormente corrente. Não bastasse isso, os 

                                                 
153 Trata-se da hipótese aceleracionista. 
154 STIGLITZ (1997: 10). 
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empresários estão desejosos em contratar trabalhadores pelo novo (e menor) salário real 

corrente, mas não o fazem. Somos todos familiarizados com o conceito de melhora de 

Pareto (é difícil se libertar de velhas idéias) se nenhum dos lados da troca está satisfeito 

com o resultado obtido, consequentemente os ganhos das trocas não se exauriram. 

Então o que impede esta melhora? 

 

SNOWDON e VANE (2005: 66) e CHICK (1993:80-83) apresentam a 

interpretação desta confusa passagem de Keynes, a qual faz sentido quando lembramos 

que a curva de oferta de trabalho indica o montante máximo de trabalho ofertado a 

cada nível de salário real. De modo que à esquerda da curva de oferta de trabalho há 

sempre mão-de-obra querendo trabalhar, mesmo que ela preferisse ainda mais 

emprego. Uma alta nos bens de consumo de assalariados leva a uma redução do salário 

real, mas a mão-de-obra que deseja trabalhar pelo salário real (w/P)o, que é obtido em 

A, ainda estaria disposta a trabalhar por um salário real acima de (w/P)i; qualquer 

queda no salário real  é compatível com uma oferta de mão-de-obra maior do que No, o 

volume do emprego real, embora, naturalmente a quantidade máxima de mão-de-obra 

oferecida caia, quando comparada com Ni, o máximo pelo salário. O A se ajusta a 

definição de desemprego involuntário.   
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Ns = oferta de mão-de-obra 

Nd = demanda por mão-de-obra 

N = quantidade de mão-de-obra 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

P
w  = salário real. 

 

HAYES (2006: 474) afirma que a primeira demarcação feita por Keynes entre 

desemprego voluntário e involuntário a partir do segundo postulado clássico é a 

seguinte: o desemprego é involuntário ou voluntário se a desutilidade marginal do 

trabalho (ou salário de reserva) se encontra respectivamente abaixo ou acima do 

salário de mercado para qualquer tipo de trabalho. De modo que como afirma HANN 

(1987: 1) o desemprego involuntário é incompatível com o primeiro teorema do bem-

estar, bem como equilíbrio tipo Arrow-Debreu. Isto era de se esperar. A segunda 

distinção diz respeito ao fato de que o desemprego involuntário em Keynes é um 

fenômeno macroeconômico, ao passo que o ‘desemprego involuntário clássico’ (ou 

desemprego não-voluntário), isto é, o desemprego friccional (como também o 

voluntário) é analisado do ponto de vista microeconômico.  

 

A crítica de Lucas à idéia de distinção entre desemprego voluntário e 

involuntário, é que essa terminologia sugere que a chave da distinção repousa em 

algumas diferenças na maneira como os trabalhadores percebem o desemprego. Para o 

autor o que se deveria buscar não é a distinção entre tipos de desempregos, mas entre 

fontes. Diz haver um componente involuntário em qualquer tipo de desemprego, pois 

ninguém escolhe a má sorte, como também há um componente voluntário, pois por 

piores que sejam as opções correntes de trabalho, pode-se aceitá-las155 (como engraxar 

sapatos, vender maçãs, colher uvas na Califórnia...).  

 

Trata-se de uma argumentação baseada em puro preciosismo lingüístico. 

Concordamos com a crítica de que o termo involuntário utilizado por Keynes não é o 

mais apropriado. Mas é óbvio que Keynes não buscava uma classificação dos tipos de 

desempregos, mas exatamente das fontes. Enquanto o desemprego “voluntário” era 

conseqüência das escolhas dos agentes, e o desemprego “friccional” era conseqüência 

                                                 
155 LUCAS (1978: 354). 
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do ajuste não-instantâneo do mercado de trabalho, o desemprego “involuntário” – 

novamente – independeria das escolhas individuais dos agentes econômicos. É um 

desemprego macroeconômico que, de fato, não é (necessariamente) perceptível do 

ponto de vista individual. E a cura para cada um é distinta. Enquanto o desemprego 

voluntário seria em parte reduzido pela redução de benefícios tipo seguro-desemprego, 

legislação restritiva, poder excessivo dos sindicatos – abstrai-se aqui as considerações 

de possíveis conseqüências na demanda agregada – e o desemprego “friccional” pela 

melhoria das informações (por exemplo), o desemprego “involuntário” seria combatido 

a partir de medidas que criassem um ambiente favorável aos empresários, reduzindo as 

incertezas sobre o futuro (liberando o animal spirits), por exemplo. 

 

Para Lucas, no entanto, o desemprego involuntário é simplesmente uma 

construção teórica que Keynes introduziu na esperança que o ajudasse a descobrir a 

explicação correta para um fenômeno genuíno; flutuações em grande escala no 

desemprego total156. Em um ponto Lucas parece estar com a razão: os economistas não 

sabem definir de modo quantitativo mais ou menos ajustado o que seria o pleno-

emprego, a taxa natural de desemprego e, consequentemente, o desemprego 

involuntário.  

 

Para os neoclássicos, o desemprego deve ser analisado a partir das preferências 

dos agentes, dentro de um instrumental da teoria das trocas. É a transformação do 

desemprego em um mero ato de vagabundagem. A importância do conceito desemprego 

involuntário é chamar a atenção para o fato de trabalhadores estarem desempregados 

independentemente de suas escolhas, ou seja, o desemprego não é explicado pelas suas 

características pessoais, mas pela falta de vagas disponíveis. O que Keynes queria 

mostrar é que mesmo num mercado de trabalho plenamente flexível, sem qualquer 

interferência ao seu livre funcionamento, as expectativas de receitas dos empresários 

determinariam o volume de emprego ofertado, e se essas expectativas se tornassem 

pessimistas, haveria trabalho disponível ao salário real corrente. Mesmo que essa 

pressão da oferta de trabalho reduzisse os salários reais não haveria necessariamente um 

aumento no volume de emprego oferecido, o resultado, na verdade, poderia ser o exato 

oposto, do ponto de vista de uma firma particular haveria uma melhora, mas a partir do 

                                                 
156 Idem. Pp. 355. 
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instante em que todas as firmas reduzissem os salários, menor o consumo da 

comunidade, mais comprimida a demanda agregada, e piores as perspectivas de 

negócios no futuro.  

 

A idéia de desemprego involuntário a partir de uma perspectiva walrasiana, com 

salário e preços plenamente flexíveis é um resultado irracional. Ocorre que o 

instrumental utilizado por Keynes não é o walrasiano – como vimos – de modo que a 

crítica se refere ao método em si da Teoria Geral. Os keynesianos neoclássicos157 

(como os Novos Keynesianos), que compartilham com os neoclássicos a idéia da 

construção da Macroeconomia a partir de uma idéia de equilíbrio geral, buscam 

justificar a existência do ‘desemprego involuntário’ a partir de explicações ‘racionais’ 

(ou seja, com microfundamentos), por isso a busca por modelos que justifiquem o não-

ajuste instantâneo de preços e salários, salários de equilíbrio acima do nível de mercado 

ou incompletude das informações. É uma crítica dentro do instrumental neoclássico, por 

isso mesmo melhor aceita ou tolerada. Com os Pós Keynesianos (ou keynesianos 

ortodoxos), que não compartilham do método neoclássico e não acham procedentes as 

análises derivadas dos exercícios de equilíbrio geral, as críticas e sugestões são 

ignoradas ou ridicularizadas. Para esses autores o desemprego involuntário é um 

resultado macroeconômico, derivado da incerteza e das estratégias de contorná-la numa 

economia monetária, na qual a moeda não é apenas um véu. 

 

Do ponto de vista da análise da obra e das palavras de Keynes, no entanto, 

mesmo que incorreta, mesmo que contendo erros grosseiros, não se pode afirmar que o 

desemprego involuntário se deve a rigidezes de preços. Keynes jamais afirmou coisa 

semelhante e não se deve colocar palavras na boca de um homem. Especialmente um 

homem morto. Não estamos com isso afirmando que os esforços dos Novos 

Keynesianos são inúteis ou incorretos, mas deve-se saber que quando esses autores 

falam em desemprego involuntário, falam num sentido distinto do que Keynes definiu e 

tratou.  

 
                                                 
157 Stiglitz, por exemplo, que não se encaixa perfeitamente no rótulo de ‘neoclássico’, diz que: how can 
we explain unemployment equilibria? The answer, provided both by Keynes and by more recent 
equilibrium analysts, is that there is some rigidity in prices (of factors or commodities) in the economy. It 
is well-known that, if all prices are flexible, all factors (which are not in absolute surplus) will be fully 
employed in equilibrium (NEARY, J. e STIGLITZ, J. Toward a Reconstruction of Keynesian Economics: 
Expectations and Constrained Equilibria, 1983, pp, 199). 
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(...) a teoria clássica tem o costume de basear numa pretensa fluidez 

dos salários nominais a suposta aptidão do sistema econômico para se 

ajustar por si mesmo; e quando há rigidez, de atribuir a essa rigidez a 

responsabilidade pelos desajustamentos. (KEYNES, A Teoria Geral. 

1992: 201). 

 

Ou ainda:  

 
Durante o demorado processo de produção, o mundo empresarial 

realiza despesas em termos monetários – pagando em dinheiro 

salários e outros gastos de produção – na esperança de ressarcir estas 

saídas mediante a troca do produto por dinheiro numa data posterior 

(...) [o que pode levar, em determinadas circunstâncias]  os 

empresários relutarão em entrar em demorados processos produtivos 

que envolvem uma saída de dinheiro muito anterior ao reembolso – 

daí o desemprego. (KEYNES. Inflação e Deflação1978. Pp. 13-14).  

 

Analisar Keynes a partir de uma perspectiva walrasiana pode até gerar 

resultados interessantes, úteis ou mais ajustados a realidade. Mas trata-se de uma 

interpretação criativa. Como afirmamos anteriormente, a obra de Keynes é fecunda, e 

permite tais análises e sua revolução é também teórica, com a negação da utilidade da 

abordagem walrasiana para explicar os movimentos (ou ciclos) da economia.   

 

A explicação de Keynes e do Pós Keynesianos para o desemprego involuntário 

é, mais detalhadamente, a seguinte: à medida que um indivíduo possa empregar sua 

riqueza entesourando ou emprestando dinheiro, a alternativa de adquirir bens reais de 

capital não seria bastante atraente158. Isto, somado às Propriedades Essenciais dos 

Juros e do Dinheiro, apresentadas no capítulo XVII, explicam o porquê do desemprego 

elevado ser o resultado ordinário de uma economia em que se deixa passar e se deixar 

fazer.  As características essenciais da moeda são: (i) possui tanto no curto quanto no 

longo prazo, uma elasticidade de produção igual a zero, ou seja, quando as 

preferências da sociedade se direcionam para a aquisição de moeda, os empresários não 

podem deslocar seu capital e sua mão-de-obra para a produção de moeda, visando 

atender tal demanda; (ii) a moeda tem elasticidade de substituição igual a zero: 

 
                                                 
158 Idem. Pp. 132. Ênfase no original. 



 111

(...) o que significa que, quando o seu valor de troca sobre, não 

aparece nenhuma tendência para substituí-la por algum outro fator 

(...) Isto decorre da particularidade de a moeda ter uma utilidade 

derivada apenas do seu valor de troca, de tal modo que ambos sobrem 

e descem pari passu; quando o seu valor de troca aumenta, não há, 

portanto, como no caso de outros fatores de renda, motivo ou 

tendência para substituí-la por qualquer outro fator. Assim sendo, não 

é apenas impossível empregar mais mão-de-obra na produção de 

moeda quando o seu preço em relação à mão-de-obra sobre, como 

também a moeda constitui um poço sem fundo para o poder de 

compra quando a sua demanda cresce, visto não haver – como no 

caso de outros fatores de renda – um valor acima do qual essa 

demanda é desviada para outras coisas. (Keynes, A Teoria Geral. 

1992: 181). 

 

Em suma, o desemprego aumenta porque as pessoas querem a Lua. Os homens 

não podem conseguir emprego quando o objeto de seus desejos (isto é, o dinheiro) é 

uma coisa que não se produz e cuja demanda não pode ser facilmente contida159.  

 

Em suma (não temendo a repetição), o desemprego é causado pela deficiência da 

demanda efetiva, provocada pela incerteza em relação ao futuro, somada às 

propriedades da moeda numa economia monetária, o que gera mecanismos de proteção, 

como a bolsa de valores e a preferência pela liquidez, que tornam os investimentos 

ainda mais voláteis e direciona o desejo dos homens não para a produção real, mas para 

a moeda, a qual se produz com uma quantidade de mão-de-obra não mais significativa 

que de uma gráfica.  

 

Mas se é pelas preferências dos agentes, pelo receio criado pela incerteza, que se 

desenvolvem as bolsas e a prática de acumular riqueza sob a forma de moeda, o 

desemprego provocado por estas características do capitalismo moderno, como 

denominá-lo de involuntário? Do ponto de vista do trabalhador pode-se dizer 

involuntário160, mas para os outros agentes, tal situação, diz respeito a resultados de 

uma alocação ótima de seus recursos, de combate à incerteza, e o que mais seja.  

 

                                                 
159 KEYNES, 1992: 184.  
160 Na verdade o desemprego involuntário não é distinguível do ponto de vista individual. 
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Portanto, em condições de laissez-faire, talvez seja impossível evitar 

grandes flutuações no emprego sem uma profunda mudança na 

psicologia do mercado de investimentos, mudança essa que não há 

razão para esperar que ocorra. (KEYNES, Teoria Geral, 1992, Pp. 

247-248). 

 

À medida que o setor financeiro se sobrepõe e subjuga a economia real, maior 

seria, portanto, o desemprego involuntário. Para Keynes, deveríamos concentrar nossos 

esforços mais em domar (tamming) o mercado financeiro do que as expectativas de 

inflação. Sobre a plausibilidade desse expediente, marxistas e neoclássicos encontram-

se no mesmo lado: trata-se de pura ingenuidade.  

 

Para Keynes o que determinava o nível de emprego e salários na economia não 

era a interação entre oferta e demanda por trabalho, mas, essencialmente, o nível da 

demanda efetiva.  Ou seja, o volume de emprego é determinado pelo ponto de 

intersecção da função da demanda agregada e da função oferta agregada, pois é neste 

ponto que as expectativas de lucros dos empresários serão maximizadas161. Sendo o 

ponto de intersecção entre as duas curvas o que o autor denomina de demanda efetiva. 

Como conseqüência, a demanda efetiva em vez de ter um único valor de equilíbrio, 

comporta uma série infinita de valores todos igualmente admissíveis e que o volume de 

emprego é indeterminado, salvo à medida que a desutilidade marginal do trabalho lhe 

fixe um limite superior162. 

Resumindo a já bastante conhecida teoria demanda efetiva de Keynes, temos 

que: 

 

(...) quando a renda agregada aumenta, o consumo agregado também 

aumenta, porém não tanto quanto a renda. Em conseqüência os 

empresários sofreriam uma perda se o aumento total do emprego se 

destinasse a satisfazer a maior demanda para consumo imediato. 

Dessa maneira, para justificar qualquer volume de emprego, deve 

existir um volume de investimento suficiente para absorver o excesso 

de produção total sobre o que a comunidade deseja consumir quando 

o emprego se acha a determinado nível (...) Assim sendo, dada a 

                                                 
161 Keynes 1992: 38. 
162 Idem. Pg. 39. 
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propensão a consumir e a taxa do novo investimento, haverá apenas 

um nível compatível com o equilíbrio (...) este nível não pode ser 

maior que o pleno emprego, isto é, o salário real não pode ser menor 

que a desutilidade marginal do trabalho. Mas não há, em geral, razão 

para que ele seja igual ao pleno emprego. A demanda efetiva 

associada ao pleno emprego é um caso especial que só se verifica 

quando a propensão a consumir e o incentivo para investir se 

encontram associados entre si numa determinada forma. (Keynes, A 

Teoria Geral.. 1982. pgs. 39 e 40). 

 

Sobre o consumo, não cabem muitas explicações. O consumo aumenta com a 

renda, mas a uma taxa menor, a propensão marginal a consumir varia inversamente com 

o nível de renda do agente (indivíduos mais pobres têm uma propensão a consumir 

maior que os indivíduos mais ricos), dependendo de fatores objetivos e subjetivos pouco 

alteráveis num prazo curto. Ou seja, tomaremos a questão do consumo como dada, tal 

como Keynes a apresenta. Mas aqui cabe um parênteses. Alguns autores, como por 

exemplo, LILLEY (1977), afirmam que a contra-revolução monetarista, mais 

especificamente as críticas de Friedman, derrubaram os dois pilares essenciais da teoria 

keynesiana da demanda efetiva: os determinantes do consumo e dos investimentos.  

 

Sobre a função consumo apresentada por Keynes, o autor afirma: a função 

consumo de Keynes assume os consumidores como mecânicos e irracionais. Suas 

poupanças são determinadas puramente pela renda corrente, não pela renda futura ou 

poupança acumulada163. De maneira que a hipótese da renda permanente de 

Friedman, por outro lado, não seria nem mecânica nem irracional, derrubando um dos 

alicerces da teoria keynesiana. ROMER (2006) resume essa hipótese da seguinte 

maneira: esta análise implica que o consumo individual em um dado período não é 

determinado pela renda corrente no período, mas pela renda ao longo da vida do 

agente164. A implicação deste modelo é que um ganho de renda transitório não afetará 

significativamente o consumo corrente do indivíduo. Além disso, segundo ROMER 

(2006) a função consumo tradicional estabelece que o consumo é determinado pela 

                                                 
163 LILLEY, PETER: Two Critics of  Keynes: Friedman and Hayek in The End of Keynesian Era: Essays 
on the Disintegration of The Keynesian Political Economy. 1997. The Macmillan Press Ltd. (Printed in 
Great Britain). Tradução Nossa.  
164 ROMER. 2006: 348. Tradução Livre. 
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renda disponível corrente165. Isto levou pesquisadores a estimar a relação entre 

consumo e renda disponível. Ao contrário do que Keynes afirma estes estudos não 

mostraram uma consistente relação estável. Entre famílias num período do tempo, esta 

relação é de fato como Keynes postulou (...) Mas dentro de um país através do tempo, o 

consumo agregado é essencialmente proporcional à renda agregada166. 

 

De fato, a função consumo de Keynes é mecânica, não incorpora expectativas, 

etc. Mas é importante notar que a preocupação de Keynes, neste caso, era uma análise 

de curto prazo do consumo, de maneira que para este fim sua função é uma 

aproximação ainda hoje bastante razoável. Sobre a questão do consumo no longo prazo, 

sobre as diferenciações entre ganhos de renda transitórios e permanentes na renda, a 

suavização do consumo ao longo da vida, nada disto estava no escopo da Teoria Geral. 

Vejamos a seguinte passagem: Se, por exemplo, os salários dos professores forem 

diminuídos, eles provavelmente pouparão menos e sacarão suas poupanças anteriores, 

para manterem o padrão de vida ao qual se acostumaram167. Frase de Keynes, em texto 

escrito em 1931.  

 

A análise feita por Keynes é gritantemente de curto prazo, para o qual é ainda 

uma boa aproximação. Extrapolá-la para séries históricas é forçoso. E cabe lembrar que 

a hipótese da renda permanente e sua irmã a equivalência ricardiana, são apenas 

aproximações da realidade que falham significativamente em termos quantitativos168. 

 

Portanto, o nível de emprego depende da demanda agregada, mas apenas como 

primeira aproximação, pois a estrutura de demanda agregada também afeta a variável. 

O nível de emprego pode variar com uma demanda agregada constante, caso a 

orientação da demanda se modificar em proveito das indústrias com elasticidade 

relativamente baixa de emprego169. Uma das explicações para isto é a mudança que se 

dá na propensão marginal a consumir da sociedade, já que ocorre uma distribuição de 

renda em favor dos empresários.  

 

                                                 
165 ROMER, 2006: 349. 
166 Idem. Pp. 349-351. 
167 Keynes. 1978: 39. 
168 Ver, por exemplo, ROMER (2006) capítulo 11. 
169 KEYNES. 1992: 224. 
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CONCLUSÃO 
 
Enquanto A Riqueza das Nações é, em sua essência, a defesa da liberdade 

econômica, a Teoria Geral é o contraponto ao otimismo excessivo do mecanismo de 

mercados auto-reguláveis, dada sua incapacidade de proporcionar o pleno emprego e a 

sua arbitrária e desigual distribuição de renda. Nem Adam Smith desejava o fim do 

Estado, como Keynes não desejava seu agigantamento excessivo. Não é a propriedade 

dos meios de produção que convém ao Estado assumir, dizia, o Estado deveria ampliar 

seu papel ‘clássico’ para ajustar a propensão a consumir e o incentivo para investir 

como único meio exeqüível de evitar a destruição total das instituições econômicas 

atuais e como condição de um bem-sucedido exercício da iniciativa individual170. Claro 

que a parte de “destruição total” deve ser entendida dentro de seu contexto histórico. 

Mas isso ainda serve como ponto de referência para distinguir os economistas; sua 

crença nos resultados da economia de mercado como ótimos ou não (ou sua crença na 

capacidade de o Estado intervir de modo a melhorar o resultado de mercado).  

 

Uma primeira conclusão que podemos tirar de toda a polêmica apresentada no 

trabalho é que nem Keynes nem o keynesianismo estão mortos. Os keynesianos (das 

mais distintas espécies) dificilmente se tornarão figuras exóticas dentro do debate 

econômico, pelo simples fato de que apesar de toda e qualquer crítica que se possa fazer 

a respeito da Teoria Geral (e dos demais textos de Keynes), trata-se indubitavelmente 

de um livro fecundo (na terminologia de Friedman), ou seja, origina diversas linhas de 

investigação dos mais variados temas da Economia. Prova disso é que restauradores e 

iconoclastas ainda produzem muitos mortos e feridos nas revistas especializadas.  

 

Os excessos derivados de um exercício sem quaisquer pretensões práticas, como 

a teoria do equilíbrio geral, e o conseqüente afastamento das questões históricas, 

sociológicas, psicológicas e institucionais, podem levar a macroeconomia a se tornar 

poesia: bela, mas inútil. A microeconomia ainda é um campo de maiores convergências, 

pois pode se furtar à considerações historicistas ou institucionais. A escassez relativa, a 

utilidade marginal decrescente, e daí em diante, podem ser expressas em termos de 

equações de causa e efeito diretos. A Macroeconomia não. Um exemplo é a regra de 

expansão monetária proposta por Friedman que caiu não por questões teóricas, mas por 

                                                 
170 KEYNES. 1992: 284, 288 E 289. 
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que desenvolvimentos no setor financeiro a derrubaram. Pode-se resumir o atual do 

debate acadêmica a uma única frase: não existe vida fora de Walras. As únicas críticas 

aceitas (na verdade o termo mais apropriado seria ‘toleradas’) são as internas. A 

economia da informação e a crescente preocupação com a relevância das questões 

institucionais mostram um tímido (porém fundamental) progresso. A distância entre os 

métodos (e o hardcore) de neoclássicos e keynesianos “ortodoxos” tornam os debates 

virtualmente estéreis. A primeira vista é bastante razoável a argumentação dos 

neoclássicos: não abandonamos o equilíbrio geral como referencial para a 

Macroeconomia, pois não um que lhe seja superior, mas mostra também as fragilidades 

de nosso campo de estudo. Tudo o que temos é um punhado de equações que não nos 

dizem nada sobre como as coisas funcionam, evoluem ou entram em colapso. Os Novos 

Clássicos parecem gozar de mais influência na academia do que na execução de 

políticas. O que ouvimos de presidentes de Bancos Centrais ou de qualquer policymaker 

é alguma variante da frase: política monetária é 10% boa teoria e 90% arte. Mudam-se 

apenas as porcentagens. Um exemplo recente disso são as medidas adotadas pelo novo 

presidente do FED diante dos sinais cada vez mais assustadores da crise: cortou os juros 

como um açougueiro e convenceu o presidente a enviar cheques para os contribuintes 

para que eles continuem a consumir. Para um Novo Clássico armado de um artigo 

qualquer que verse sobre a equivalência ricardiana, trata-se quase que de pornografia.  

 

A crítica de que Keynes desrespeitou os dois pilares fundamentais da análise 

econômica (agentes egoístas e mercados equilibrados) é quase infantil. Lucas deveria 

dizer “Keynes não respeitou nossa visão de equilíbrio e racionalidade e/ou egoísmo”. 

Sobre o egoísmo dos agentes, como vimos, o único exercício criativo que Keynes faz é 

dizer que os agentes se preocupam também com seus salários relativos. Se o homem 

econômico pode ser egoísta, por que não invejoso? Aliás, a própria competitividade – 

marca fundamental das economias capitalistas – tem sua origem na mais pura inveja. 

Quero ganhar mais que meu vizinho, ou quero ter um carro melhor que do meu amigo... 

E assim caminha a humanidade.  A racionalidade171 imposta por Lucas é um ponto de 

partida para sua análise do mundo e não uma verdade universal, se ela lhe é útil, ótimo, 

mas certamente não é a única definição possível. Sendo assim o homem só passou a ser 
                                                 
171 Parece-nos que o termo racionalidade caminha para se tornar companheira de valor, isto é, entrar na 
classe das palavras empregadas comumente, mas que ninguém sabe qual o significado que cada um lhe 
emprega. 
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racional depois de Muth. O que nos parece um exagero. O equilíbrio que Keynes 

desrespeitou foi o do tipo equilíbrio contínuo dos mercados que Lucas e seus 

simpatizantes utilizam. Keynes não era um imbecil, sabia das virtudes do capitalismo, 

mas achava que a economia tendia a ficar num intervalo acima do colapso, mas abaixo 

do ponto ótimo (“ótimo” de fato e de direito, com a melhor utilização possível dos 

fatores econômicos, inclusive o trabalho).   

 

Sobre o desemprego involuntário, a primeira conclusão diz respeito a sua 

denominação, o termo involuntário gera questionamentos metafísicos cansativos que 

seriam evitados se Keynes o tivesse chamado de desemprego de insuficiência de 

demanda agregada ou coisa semelhante. Perderia parte do encanto, mas ganharia em 

objetividade. Outra conclusão é que a crítica feita por Lucas tem lá sua validade, o 

desempregado pode saber se seu desemprego é voluntário ou friccional, mas não se é 

involuntário (ou por deficiência de demanda agregada), ou seja, não se trata de um 

desemprego ‘microeconômico’, mas sim ‘macroeconômico’. Keynes o sabia, logo, mais 

importante do que dividir o desemprego em variadas nomenclaturas, é conhecer suas 

origens e suas possíveis curas. Coisa implícita (ou será explícita?) no tratamento dado 

por Keynes ao problema: nem todo desemprego se deve às escolhas dos agentes, ou ao 

não ajustamento automático da economia ou a legislação restritiva. Algum desemprego 

é causado pela deficiência da demanda agregada e talvez seja possível minorá-lo. Mas 

para saber o que (ou quanto) é desemprego involuntário seria preciso ter um ponto de 

referência, seja o pleno emprego, seja a taxa natural de desemprego, e nenhum desses 

parâmetros é sólido ou digno de confiança (ao menos em termos quantitativos, isso nem 

os seus defensores podem negar, e em verdade vos digo tampouco o desemprego 

involuntário o é).  

 

É frustrante saber que a Economia pouco tem a dizer sobre o desemprego, além 

de inevitável ou temporário. Não por acaso a racionalidade humana desenvolveu os 

mecanismos de proteção social. Se os economistas (especialmente os neoclássicos) não 

sabem como resolver o desemprego, como condenar os mecanismos de auxílio aos 

desempregados? É uma questão do ovo e da galinha; existem proteções por que existe 

desemprego, ou existe desemprego por que existem proteções?  E de que adianta culpar 

as leis de proteção ao trabalhador ou a existência de sindicatos como causa fundamental 

(senão única) do desemprego? Pouco. Certo que existem leis contraproducentes, e estas 
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devem ser de fato combatidas172, mas existe um ‘buraco’ na teoria neoclássica: os 

trabalhadores não são apenas insumos de um processo produtivo, são cidadãos, que 

votam e têm, entre outras, liberdade de opinião e reunião. Que governante enfrentará 

uma luta desastrosa e nociva para a retirada de direitos dos trabalhadores, tendo como 

base apenas a esperança de que a remoção de tais empecilhos gerará mais empregos? 

 

Claro que a moderação é uma virtude, deve-se evitar tanto o excesso paralisante 

de todas as formas de ‘proteção’ aos trabalhadores, como a flexibilidade draconiana. A 

existência de desigualdade de poder entre empregadores e trabalhadores – que como 

vimos, era óbvio em Adam Smith, continua sendo para o Direito do Trabalho – é um 

fato. E a lei deve proteger o mais fraco das tentações (demasiado humanas) dos mais 

fortes. Democracia sem proteção a minoria é autocracia. Capitalismo sem leis 

trabalhistas é barbárie. A argumentação de Polanyi é irretocável, um mecanismo de 

mercados auto-reguláveis para o trabalho, a natureza e o dinheiro podem significar a 

destruição da humanidade. Os neoclássicos jamais fizeram uma previsão tão ajustada, e 

vejam que o autor não se utilizou do referencial walrasiano... Existem sérias dúvidas de 

se um mercado de trabalho plenamente livre de interferências externas geraria mais 

empregos (ou maior bem-estar para os trabalhadores, já que se prevê que o faria a um 

salário real menor), mas existem sérias certezas (e exemplos) de que este cenário pode 

levar à degradação, à violência e à revoltas.  

 

As propostas de flexibilização do mercado de trabalho não são irrelevantes, mas 

certamente incapazes por si só de levar o desemprego a níveis aceitáveis. Os que assim 

pensam têm em seus inconscientes um modelo ‘clássico’ do mercado de trabalho 

baseado numa abordagem essencialmente walrasiana. Ou que a oferta cria sua própria 

demanda. Pode-se liberar o trabalho escravo, mas desde que o empresário não tenha 

perspectivas de aumento de suas vendas, a senzala permanecerá com uma população 

constante.  

 

O mercado de trabalho não deve ser tratado sob uma ótica walrasiana. O modelo 

de concorrência perfeita e ajustamento automático não servem sequer como referência 
                                                 
172 No Brasil um exemplo de lei “irracional” é a multa sobre o valor do FGTS no caso de demissão sem 
justa causa, que acaba criando uma situação em que o empregado força uma demissão sem justa causa e o 
empregador espera por um pedido de demissão por parte do trabalhador.  Um resultado de equilíbrio nem 
um pouco ótimo. 
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do ideal. É preciso levar em conta, por exemplo: (i) os problemas de informação, 

afinal, a informação sobre a disponibilidade de vagas é custosa e muitas vezes 

inacessível. Além de as firmas não terem conhecimento sobre a disposição e as reais 

capacidades do trabalhador, nem os trabalhadores terem informações sobre as 

necessidades específicas de uma determinada firma; (ii) não existe perfeita mobilidade 

da mão-de-obra, podem existir vagas para catados de uvas na Califórnia, mas os custos 

e os riscos são impeditivos (e reduzir isto a uma questão de escolha é uma forma de 

cretinice teórica); (iii) um prêmio Nobel de economia desempregado pode ‘resolver’ 

não se tornar colhedor de uvas na Califórnia porque seria visto pelos próprios 

empregadores como excessivamente qualificado para o trabalho; (iv) os salários de 

‘equilíbrio’ em muitos setores não são o de equilíbrio da teoria, os modelos de salário-

eficiência mostram isso com clareza, de maneira que é uma opção das firmas e não 

necessariamente dos sindicatos, uma política salarial incompatível com o equilíbrio 

walrasiano. BLANCHARD e KATZ (1996: 1) afirmam que a natureza da relação entre 

firmas e funcionários na determinação dos salários muitas vezes difere substancialmente 

da determinação competitiva; (v) não há um leiloeiro diante de todos os ofertantes de 

mão-de-obra num instante t = 0, de modo que nada garante que a interação entre a 

oferta efetiva e a demanda efetiva por trabalho seja ótima (especialmente se tratarmos 

os trabalhadores, empregados ou não, como um único agente); (vi) como enfatiza 

CHICK (1993) em várias passagens, o salário do trabalhador adicional deve ser o 

mesmo que o de todos os trabalhadores anteriormente empregados, o que 

desestimula a contratação por um salário mais alto (pois todos os outros empregados 

deverão receber um salário mais alto, o mesmo que atraiu essa unidade de mão-de-obra 

adicional), bem como por um salário mais baixo (mesmo que o trabalhador ofereça seus 

serviços, idênticos aos dos trabalhadores já empregados, por uma remuneração menor, é 

impossível que ele entre na firma e seja o único a receber o salário reduzido); (vii) 

existem custos não negligenciáveis de contratação, admissão, treinamento e 

demissão; etc. Isso apenas no campo da teoria econômica ‘amoral’, sem quaisquer 

considerações mais amplas sobre o trabalho e o trabalhador (e seu “maldito” direito ao 

voto).  

 

As dificuldades de tratar o mercado de trabalho a partir do instrumental 

neoclássico são claras, coisa que os autores (com honestidade intelectual) dessa escola 

admitem: 
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(…) the implications of neoclassical theory have also been 

conspicuously falsified in important ways. Most notably, the recurrent 

periods of unemployment which have characterized the history of 

capitalism are scarcely compatible with a neoclassical model of 

market equilibrium (…)The two failures of the neoclassical 

explanatory mechanism reflect on its foundations in quite different 

ways. The existence of unemployment is clearly a direct contradiction 

to the notion of the smoothly clearing market (....). (ARROW, Limited 

Knowledge and Economic Analysis. 1974. PP. 2). 

 
 

A análise clássica do mercado de trabalho talvez fosse uma boa aproximação da 

realidade nos estágios iniciais do capitalismo industrial, quando tudo o que um operário 

precisava saber era ‘apertar parafusos’ – como no filme de Chaplin. Como qualquer um 

era potencialmente um concorrente, os salários eram pelo menos próximos ao nível de 

restrição, os custos de admissão, demissão e treinamento eram irrelevantes (ao menos 

comparados com os de hoje). Mas mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, e o 

mundo não é mais como antes. Talvez pelo excesso de desprezo às análises históricas – 

pode-se concluir o Doutorado em Economia sem jamais folhear Smith, Ricardo ou 

Keynes – nossa mentalidade não se adapte aos fatos e nosso modo de pensar que antes 

era relevante, torna-se obsoleto.  

 

Apesar de todas as críticas apontadas ao modelo neoclássico ao longo do 

trabalho, devemos reconhecer que se trata de uma teoria bem ‘amarrada’. Há vezes em 

que é até excessivamente ‘amarrada’, de maneira que os autores ignoram toda e 

qualquer crítica, o que nunca pode ser bom para o pensamento científico. Keynes 

reconhecia esse ponto positivo da teoria clássica: tratava-se de uma superestrutura 

lógica, vasta e coerente173.  Tratar, porém, a Macroeconomia como um grande modelo 

de equilíbrio geral não nos parece procedente. Creio que apesar de todo respaldo que os 

Novos Clássicos possuem na academia, pode-se dizer que nenhum presidente de Banco 

Central do mundo os levou tão a sério quanto eles nos exigem. É questionável se 

metodologia do as if é o caminho mais promissor para a análise macroeconômica, e 

certamente não é o único. Se qualquer hipótese é válida, desde que o modelo seja 

                                                 
173 KEYNES. 1992: 43. 
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ajustado, o que explica, por fim, o fato de o modelo ser ajustado? Creio que encerrar 

todas as indagações diante de uma regressão ajustada é contentar-se com pouco.  

 

A análise neoclássica gera importantes insights e as análises microeconômicas 

explicam ou ajudam a compreender um sem número de questões de extrema relevância 

para a Economia. Mas a Macroeconomia, nos parece, deve se voltar mais a suas origens 

de “Economia Política”, libertando-se em algum grau (pelo menos) da Microeconomia. 

 

De todos os pontos levantados pelos Pós Keynesianos dois nos parecem 

fundamentais: a questão da incerteza e do tratamento do tempo na análise econômica. 

Como os próprios autores afirmam, a existência de incerteza em relação ao futuro não 

leva a possibilidade da observação de qualquer resultado, mas o fundamental é que face 

à incerteza os agentes desenvolvem comportamentos e instituições visando minimizar 

seus efeitos. O que sugere uma maior interação entre a economia e as questões da 

psicologia, de modo a se entender com maior profundidade o comportamento do 

‘homem econômico’. Não que os autores dados às formalizações precisem dispensar 

suas regras de formação de expectativas (coisa que não farão), mas a compreensão do 

comportamento humano não deve se resumir à construção de uma equação. Outro 

ponto, este já mais aceito entre os economistas neoclássicos, é o estudo cada vez mais 

sistemático das Instituições econômicas. Um economista não será menos útil se dedicar 

algum tempo de sua vida, ou se especializar em questões de junção de nossa ciência 

com a sociologia, antropologia, etc. Diz-se que um homem com um martelo tendo a ver 

tudo como pregos. Se é lugar comum economistas criticarem e mesmo ridicularizarem 

legisladores por criarem leis contra o bom senso econômico, precisamos olhar para o 

nosso mundo e assumir nossa ignorância e mesmo arrogância diante de outras ciências 

sociais mais ou menos aplicadas. Sobre o tratamento do tempo, a crítica vale para a 

excessiva ‘walranização’ da Macroeconomia. Uma pequena “irracionalidade” em uma 

gente pode ser irrelevante do ponto de vista do bem-estar, mas quem sabe o resultado 

agregado de milhões de pequenas “irracionalidades”174? É preciso tratar a economia 

como ela é; um processo dinâmico, que a cada ponto está materializando decisões 

                                                 
174 Talvez valha a referência à seguinte passagem de LOPES (1986: 6); Quando uma determinada 
sociedade convive por longo tempo com a inflação, os agentes econômicos desenvolvem uma tecnologia 
de indexação, ou seja, uma tecnologia para conviver com a inflação defendendo-se de seus efeitos mais 
nocivos. Isto é perfeitamente racional do ponto de vista individual, mas a soma destas racionalidades 
privadas produz um resultado irracional do ponto de vista coletivo (...)”.  
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passadas e construindo resultados futuros. A produção toma tempo e o tempo não é 

ponto e não existe um leiloeiro sincronizando os planos dos agentes econômicos. 

Cremos que estas são críticas bastante moderadas aos modelos neoclássicos.  

 

Esse mal-estar com a abordagem Novo Clássica não é exclusividade de 

‘keynesianos ortodoxos’, ‘cepalinos’, ‘desenvolvimentistas’. GRENWALD e 

STIGLITZ (1993:24) resumem o problema da seguinte forma; Novos Clássicos e 

autores do ciclo reais dos negócios entendem que a macroeconomia deve ser baseada 

em princípios microeconômicos, e que o entendimento do comportamento 

macroeconômico requer a construção de um modelo de equilíbrio geral, essas escolas 

trabalham com modelos com informações completas, mercados competitivos, 

inexistência de custos de transação, mercados completos e, geralmente, agentes 

representativos. Essas hipóteses fortes permitem que o resultado de mercado seja 

eficiente de Pareto;  despite the fact that economies with imperfect information and 

incomplete markets are generally not constrained Pareto efficient (Greenwald and 

Stiglitz, 1986,1988a). Enquanto os Keynesianos (o autor se refere aos ‘velhos’ e aos 

‘novos’ keynesianos) acreditam que essas imperfeições do mundo real são as fontes de 

nossos problemas.   

 

O problema dos Pós Keynesianos é a dificuldade em se apresentar os conceitos 

de incerteza175, tempo, moeda não neutra, etc., dentro de uma perspectiva mais próxima 

à economia padrão. É preciso desenvolver uma estrutura ‘amarrada’, que gere 

explicações ajustadas do passado e predições relevantes sobre o futuro, para que se 

possa apresentar de fato uma alternativa à Macroeconomia neoclássica.   

 

Outra conclusão é que, ao contrário do que dizia Keynes, sua teoria não é geral 

por se basear num menor número de hipóteses restritivas. Antes pelo contrário, o seu 

tratamento da pequena empresa é uma anomalia, com afirma Chick (1993), a não 

                                                 
175 “Since the subject of uncertainty was broached by Keynes and by Knight in the interwar period, the 
response by economists has fallen into two main categories. Those whose major interest has been pushing 
on with the technical analysis have simply ignored it, apparently on operational grounds. For example, a 
remarkably frank modern statement of the position is to be found in Lucas (1981), as quoted by Lawson 
(1985 a, p. 909). On the other hand, those economists who have wished to emphasise uncertainty, notably 
Shackle and the Post Keynesians, have been (rightly or wrongly) accused of 'analytical nihilism' 
(Coddington, 1983, p. 61), and have certainly not yet provided an alternative theoretical framework which 
would be persuasive to the majority of the profession”.  (HAMOUDA e SMITHIN, Some Remarks on 
‘Uncertainty and Economics Analysis.  1988.Pp. 159). 
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neutralidade da moeda, ou as particularidades da moeda numa economia monetária, é 

mais complexa que a hipótese de neutralidade (ao menos no longo prazo), sua ‘regra’ de 

formação de expectativas (especialmente de longo prazo) é bem mais complexa que a 

hipótese das expectativas racionais, etc. Talvez Keynes não tenha sido suficientemente 

cuidadoso no que diz respeito à metodologia, sua intenção era dar respostas 

convincentes a um problema real, a partir de uma análise da economia como ela é, e não 

como ela deveria ser. Sua preocupação era a inversa dos neoclássicos, não é a realidade 

que deve se encaixar no modelo, mas o modelo que deve se encaixar na realidade. 

Keynes não deve ser usado como Bíblia, com cada um citando seu salmo favorito, mas 

a imagem de ‘ombros de gigante’ se ajusta muito bem.  

 

A economia, apesar de ser a ‘rainha das ciências sociais’, ainda é uma ciência 

humana. Pode-se descrever o comportamento de um expert em sinuca a partir de 

modelos matemáticos complexos, mas as possibilidades dentro de uma mesa de sinuca 

(apesar de não serem poucas) são relativamente insignificantes comparadas às do 

mundo real (que inclui todas as mesas de sinuca existentes).   

 

Em suma: a abordagem neoclássica tem sido de dar respostas úteis a uma série 

de problemas econômicos, mas não a todos. O desemprego é um deles. A 

Macroeconomia deveria se livrar da assepsia excessiva dos modelos walrasianos e 

voltar-se mais para a origem de nossa ciência; a Economia Política, sem abandonar o 

instrumental matemático, mas utilizando-o como ferramenta, e não como fonte única da 

verdade. 
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