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0 programa de investigac;ao cientifico de J .M. 
Keynes 

1. Introduc;ao 

"( ... ) a history of opinion is of more value as an 
introduction to a constructive theory than it would be if 
progress had been made by well-defined stages" • . · 

J.M.Keynlll!' 

A investigac;ao realizada centrou-se no pensamento de J.M. Keynes, 

particularmente no que respeita a sua explicac;ao para o fen6meno do desemprego 

involunbirio. 0 autor partindo de uma antevisao construida no contexto da crise 

existencial da sociedade vitoriana e da crise econ6mica que afectava a lnglaterra e o 

mundo da sua epoca, procurou superar as insuficiencias da teoria econ6mica ortodoxa 

no ambito da teoria da produc;ao e do emprego. Na sua perspectiva, uma nova economia 

politica deveria lanc;ar os fundamentos te6rico-econ6micos para a manutenc;ao da 

estabilidade do sistema e permitir a recuperac;ao econ6mica e moral da sociedade 

capitalista. 

Assim, no contexto da filosofia etica, politica e social de J.M. Keynes, e da sua 

actividade como pensador e reformador, discute-se aqui a instabilidade do nivel e 

volume de emprego e as suas implicac;ees no sistema econ6mico, tais como o problema 

da sua capacidade de auto-regulac;ao eo do distribuic;ao da riqueza. 

0 primeiro problema com que uma tese desta natureza se defronta e o de 

resolver que tipo de metodologia utiliza para a interpretac;ao do pensamento de Keynes 

de modo a que venha a luz uma leitura congruente da visao de Keynes sobre urn mundo 

incerto e instavel e as teorias da produc;ao e do emprego que a sustentam. 

A escolha da metodologia adoptada na investigac;ao submeteu-se ao imperativo de 

dar coerencia ao pensamento do autor, verificando o resultado da interacc;ao entre a 

formac;ao da sua antevisao e a experiencia como investigador e observador critico dos 

1 J.M. Keynes, CWJMK, voi.V, p. 179. 
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factos relevantes do mundo circu11dante que o conduzem a urn sistema te6rico 

totalmente novo. 

0 nosso criterio de escolha foi o de que o metodo permitisse reconstruir 

racionalmente o pensamento de Keynes, unindo visoes, sonhos, ideais e a melhor forma 

de os realizar,- sem o canonizar num conglomerado de equaQoes e diagramas, nem o 

confrontar com refutaQoes faceis e de cunho ideol6gico-, salvaguardando urn patrim6nio 

cientifico e humano cuja importancia e significado estao bern patentes no desvendar do 

problema do desemprego involuntario, que foi alias uma das grandes questoes te6ricas a 

que Keynes dedicou a sua actividade como economista. Tomou-se em consideraQao os 

temas econ6micos que dominam essas preocupaQOes, com a consideraQao de que sao 

apenas urn terreno privilegiado, pois eles aparecem em Keynes, em geral, ligados ao 

campo mais universal da felicidade humana, do progresso harmonioso, e da procura da 

paz entre a naQoes e povos. Tendo en vista tal objectivo de investigaQao, a metodologia 

dos programas de investigaQao cintifica de lmre Lakatos revelou-se a mais adequada. 

Com efeito, se partirmos da consideraQao de que tradicionalmente a Hist6ria do 

Pensamento Econ6mico tern sido escrita como uma sequencia linear de autores e teorias, 

uma cronologia hist6rica sucessiva do conhecimento acumulado, e dada a incapacidade 

de explicar o desemprego acentuado dos anos trinta, a teoria neoclassica deveria seguir

se a teoria keynesiana. Considerando a incapacidade de a teoria keynesiana dar conta da 

stagfla9ao e a slumfla9ao, deveria seguir-se o monetarismo neo-liberal nas suas versoes 

de expectativas adaptativas ( Monetarismo I) e expectativas racionais (Monetarismo II). 

Esta e uma visao tipica de falsificacionismo naif, que nao contem nenhuma teoria 

explicita sobre o modo como se processa o crescimento do conhecimento. 0 que a 

aplicaQao da metodologia de I. Lakatos a reconstruQao do pensamento de J.M.Keynes 

procura fazer, e caracterizar urn programa de modo a demonstrar o progresso cientifico, 

sem rejeitar de forma simplista as teorias, na unidade entre antevisao e teoria, mesmo 

quando estas possam encontrar-se num plano regressivo do seu desenvolvimento. 
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A interpretac;ao do pensamento de J.M. Keynes aqui exposta partiu, pois, do 

pressuposto de que e possivel e desejavel a utilizac;ao de urn metodo de reconstruQao da 

racionalidade cientifica que permita compreender uma dupla caracteristica de qualquer 

investigac;ao cientifica: a antevisao do cientista e as teorias que expressam e vitalizam 

essa antevisao. Este pressuposto deriva da intenc;ao de dar expressao metodol6gica a 

afirmac;ao de J. Schumpeter de que a teoria e a complementaridade de dois elementos 

essencialmente distintos: a visao do te6rico e a tecnica instrumental com a qual este 

conceptualiza a sua visao. Pretendeu-se traduzir esta afirmaQao num procedimento que 

conduzisse a uma compreesao o pensamento de J.M.Keynes, i.e., a percepc;ao do 

demorado processo atraves do qual o autor veio conseguir que a sua antevisao fosse 

analiticamente operativa. 

Por essa razao, no processo de escolha do metodo, urn primeiro aspecto que se 

considerou necessario discutir previamente ao trabalho da. tese foi a questao de saber se 

as metodologias em hist6ria das ciencias permitiriam captar o 'weltanschaung' de urn 

autor e o modo como este molda o processo da descoberta cientifica. Urn segundo 

aspecto a que se prestou atenc;ao foi o modo como essas metodologias resolviam a relac;ao 

que se estabelece entre os aspectos hist6ricos e os aspectos analiticos na abordagem dos 

problemas da descoberta cientifica 1 . 

Uma das caracteristicas da investigac;ao em ciencia econ6mica e que os cientistas 

possuem antevisees, que se manifestam em crenc;as e valores, as quais revestem urn 

caracter mais ou menos permanente( pois raramente mudam). As teorias que 

desenvolvem inovam as suas express6es com maior facilidade, fruto da hist6ria e das 

mudanc;as de problematica induzidas pelas suas visees. Na ciencia econ6mica sao os 

acontecimentos hist6ricos que dao Iugar a questionamentos doutrinais e a sanc;oes 

politicas, os quais interpelam a vigencia de uma lei econ6mica. 

1 Ver M. Blaug, "On the Historiography of Economics", p. 1. 
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Observando que a histori~ das descobertas cientificas se processa sobretudo 

privilegiando a analise das teorias, o enquadramento das teorias deveria satisfazer a 

condic;ao de que, mesmo quando a abordagem analitica capta plenamente o seu contexto 

historico, urn estudo sobre problemas da hist6ria do pensamento cientifico deve 

considerar que a analise tern a sua propria historia. A analise deve ser prioritaria para 

descobrir novas teorias e modelos. A percepc;ao aqui subjacente e a de que nas ciencias 

sociais os aspectos historicos sao ainda mais decisivos que nas ciencias naturais para 

explicar viragens que se dao no interior de uma investigac;ao, e que esses aspectos 

externos a propria investigac;ao podem e sao geralmente independentes da racionalidade 

do autor. 

Tal constatac;ao conduziu a procura de urn metodo que respondesse sempre a 

questao de saber de que modo a antevisao condiciona o objecto investigado( dado que 

uma analise surge numa determinada etapa) e, principalmente, que desse conta da 

importancia analitica do pensamento, i.e. o proprio metodo obrigaria a por as questoes 

analiticas e historicas de modo rigoroso. 0 modo como os acontecimentos hist6ricos 

influenciam uma investigac;ao depende do contexto, e portanto tambem dos 

protagonistas e agentes de realizac;ao do programa. Embora exista a urgencia historica 

na descoberta cientifica, nao existe uma necessidade deterministica. 

A determinac;ao do nivel de emprego-objecto da presente investigac;ao- aparece 

como un estudo te6rico sobre a determinac;ao do output numa economia de caracter 

monetario. Embora seja encarado como urn problema econ6mico, ele e tambem urn 

problema etico, social e politico. As caracteristicas do programa de investigac;ao 

keynesiano s6 podem ser explicadas a partir da actividade e pensamento do cientista de 

Cambridge no contexto da realidade economica da epoca, com relevancia para a crise de 

emprego nos anos vinte e a crise geral dos anos trinta. A Teoria Geral resulta, pois, dos 

problemas da epoca encarados por Keynes com a convicc;ao de que a dimensao 

econ6mica se subordinava a dimensao humana. Esta sensibilidade para os problemas 
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politico-eticos e politico-sociais na analise das questoes econ6micas lembra-nos que o 

autor fora aluno de Moore, tal como o facto de se preocupar com as quest5es monetarias 

nos lembra que fora aluno de Marshall. 

Aceitando a metodologia de Lakatos como aquela que melhor se presta para 

estudar o pensamento de J.M. Keynes, procura-se aqui por fim a dicotomia 

aparentemente contradit6ria proposta por Schumpeter, permitindo integrar 

coerentemente a antevisao e o conjunto de teorias que lhe dao expressao. A metodologia 

proposta por I. Lakatos formulou a teoria dos programas de investigaQao cientifica, 

dotando as ciencias de uma abordagem que explicasse nao apenas os seus processos de 

ruptura, como tambem a sua continuidade de forma menos dogmatica e mais 

coadjuvante para uma hist6ria das ciencias, corrigindo os excessos radicais da teoria das 

refutaQoes de Popper, e pondo em relevancia a influencia dos aspectos analiticos que 

eram menos relevantes na teoria das revoluQoes cientificas de T. Kuhn. 

Nao obstante esta metodologia ser desenvolvida sobretudo em aplica((oes na 

hist6ria das ciencias da natureza, a aplica((aO deste metodo a ciencia econ6mica permite 

atestar que urn programa cientifico e levado a cabo em continuidade e ruptura como 

pensamento da sua epoca, certifica a introduQao de soluQoes novas para velhos 

problemas criando uma linguagem e urn metodo diferente e, sobretudo, possibilita 

estudar com formulas novas os novos problemas. 

Procurou-se precisar o surgimento do programa de investigaQao keynesiano na 

relaQao visao da sociedade capitalista nos anos de crise e conjunto de teorias que 

explicam a crise e as suas graves manifesta((oes, nomeadamente o desemprego e a 

incerteza sobre o futuro. Para isso foi necessario equacionar as partes que comp5em o 

programa, de acordo com a metodologia escolhida. 

Deste modo, no processo de construQao do programa de investigaQao cientifica de 

J.M.Keynes a maneira de Lakatos, conseguiu-se assinalar que fora a apropriaQao de uma 

cultura cientifica nos anos de forma((ao academica, a experiencia profissional e politica 
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nos anos de guerra e reconstru~ao p6s-Versailles que levaram Keynes a forma~ao de 

cren~as, valores, metodos e tecnicas- que se configuram como uma antevisao politica, 

social, psicol6gica, etica, cultural e econ6mica- os quais se reflectem posteriormente no 

processo de reflexao sobre a realidade inglesa, europeia e mundial, i.e. urn corpo de 

· ideias metafisicas ·, no sentido de Lakatos. Este nucleo de ideias constitui a base para 

pensar a realidade econ6mica, para teorizar os problemas que preocupavam aos agentes 

politicos e sociais da epoca, introduzindo na investiga~ao temas negligenciados pela 

escola neocla.ssica e reposicionando o pensamento econ6mico numa perspectiva macro

econ6mica. 

A preocupa~ao metodol6gica de Lakatos consiste sobretudo em fornecer criterios 

do progresso cientifico e regras metodol6gicas. Distingue entre uma parte rigida(hard 

core) e uma parte flexivel do programa (envoltive bell): o hard coree irrefutavel por 

decisao metodol6gica dos seus promotores, pois contem as cren~as racionais 

consideradas evidentes ou nao demonstraveis, as cren~as puramente metafisicas; contem 

a heuristica positiva, a qual consiste num conjunto parcialmente articulado de sugestoes 

e indica~oes de como mudar e desenvolver variantes refutaveis de urn programa de 

investiga~ao cientifica, como modificar e sofisticar o anel protector refutavel( as 

hip6teses auxiliares). As influencias metafisicas falseaveis fazem parte do nucleo duro do 

programa e o seu mero falseamento nao implica a recusa de uma hip6tese. Logo, o que 

deve ser apreciado sao conjuntos de teorias interligadas. 

0 metodo de Lakatos introduz tambem elementos de avalia~ao dos programas, 

para apurar se urn programa e regressivo ou progressivo, criterios para aferir se urn 

programa progride ou degenera, regras para saber quando urn programa pode ser 

eliminado. Nesta metodologia, as previs6es de factos novos sao a evidencia em favor de 

urn programa de investiga~ao. 

vi 



Tendo em conta o objectivo desta investiga~ao e a metodologia nela adoptada, 

caracterizou-se o pensamento de Keynes como se este fosse o resultado de urn programa 

de investig~ao cientifica, no qual o autor procura e encontra a fundamenta~ao teorica 

para a explica~ao do desemprego involunbirio. 0 programa keynesiano de investiga~ao 

representa a constitui~ao de uma macroeconomia distinta da macroeconomia 

neoclassica: explica a existencia do desemprego involunta.rio e a tendencia intrinseca da 

economia para a instabilidade em condi~oes de Jaissez-faire. Pretendemos p6r em relevo 

essa visao de Keynes como economista politico, resultante da sua visao da 

politica-derivada em parte da sua analise e teoria do sistema economico e, em parte, do 

tipo de sistema politico e social no qual pensava que as pessoas desejavam viver. 0 que 

se propoe Keynes nao e o fim do capitalismo, mas uma ac~ao colectiva que o aperfei~oe, 

nao negando as motiva~6es motrizes do funcionamento do sistema, mas permitindo que 

elas nao entravem o seu funcionamento. 

Mostrou-se, entao, que o objectivo de Keynes era defender que o capitalismo, se 

sabiamente administrado, era o sistema que melhor se adequaria a urn modo satisfat6rio 

de vida. 0 capitalismo, quando comparado com outros sistemas alternativos, seria mais 

eficiente quando se pretende atingir objectivos econ6micos e mais eficiente como 

organiza~ao social. 

Pretendeu-se provar que Keynes repensou a investiga~ao econ6mica criando urn 

novo sistema te6rico, urn conjunto de teorias operacionais que auxiliam finalmente a 

ideia de que o sistema e instavel e que os mecanismos de correc~ao sao insuficientes para 

atingir o equilibrio. Justamente, uma das questoes fulcrais do pensamento de Keynes 

expressa-se na aten~ao que deu ao problema do nivel dos pre~os e do nivel e volume de 

desemprego como elementos da instabilidade de funcionamento do sistema capitalista, 

como critica ao sistema de laissez-faire que caracterizava as posi~6es doutrinais quer dos 

te6ricos «classicos», quer dos governantes. 
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Com a utilizaQOO do metodo de Lakatos pretende-se precisamente dar coerencia a 

esse conjunto de ideias de ordem te6rica, filos6fica e de politica econ6mica que, de outro 

modo, apareceriam desgarradas do seu contexto, desprovidas do sentido que o 

enquadramento num programa de investiga~ao a maneira de Lakatos possibilitam. A 

interpreta~ao do pensamento de Keynes como urn programa de investiga~ao, da sentido a 

sua doutrina econ6mica em unidade com a sua abordagem metodol6gica, com a sua 

visao etica e social, com os seus anseios politicos, situando-nos no campo especifico da 

actividade de Keynes como praticante da ciencia econ6mica e reformador politico. 0 

proprio sentido hist6rico da sua contribui~ao te6rica ganha urn sentido diferente e a 

projecc;ao da concepc;ao politica urn enriquecimento singular. 

A fim de poder avaliar a possibilidade de dar a coerencia pretendida ao 

pensamento de Keynes, tornou-se necessario precisar em que sentido e possivel analisar 

o seu processo de investiga~ao na linha da metodologia de Lakatos. Se para Lakatos as 
. 

grandes conquistas cientificas sao os programas de investigac;ao cientifica, o nosso 

problema a resolver e o de saber em que consiste especificamente o Programa de 

Investiga~ao Cientifica de J.M.Keynes, e em que medida a capacidade heuristica da teoria 

de Keynes pode continuar a servir de modelo de analise para a realidade capitalista. 

0 melhor modo de estabelecer essa coerencia, e de estabelecer o objecto de 

estudo, e separar metodologicamente as componentes do pensamento keynesiano. Nesse 

sentido, o programa de Keynes foi caracterizado como urn programa conformado pelas 

diferentes componentes lakatosianas: o 'hard core', a heuristica positiva e o anel 

protector das teorias auxiliares que envolvem o nucleo duro. Por fim, foram discutidas 

as interpreta~oes e as criticas desse programa. 

A presente investiga~ao enquadra-se na hist6ria do pensamento econ6mico, 

incidindo, em termos gerais, sobre a form~ao e evoluc;ao do pensamento deste autor 

desde o inicio dos anos vinte ate as negoci~oes com os aliados durante e depois da 

Segunda Grande Guerra. 
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Neste sentido, dividiu-se a tese em quatro capitulos. No primeiro capitulo sao 

expostas as ideias bisicas sobre o modo como Keynes via e interpretava o funcionamento 

da sociedade e as relac;oes sociais. Pos-se em relevo essa visao etica, politica e social, 

como sendo derivada em parte da sua analise do sistema economico e, em parte, do tipo 

de sistema politico, economico e social. 

Resultou clara a contestac;ao de Keynes ao principio do laissez faire, no qual estao 

reunidas e condensadas as ideias que negam qualquer intervenc;ao do Estado na 

economia. Keynes estava desapontado com a incapacidade do sistema capitalista para 

conseguir estabilidade, para realizar uma distribuic;ao justa e equitativa da riqueza e do 

rendimento. De acordo com o seu espirito liberal e em correspondencia com as normas 

aceites de uma sociedade democratica, Keynes defendeu o metodo da persuasao como o 

instrumento adequado a difusao das suas opinioes e como forma de intervenc;ao por 

parte do Estado. Por ultimo, com a analise critica da teoria ortodoxa, apresentou-se uma 

base de justificac;ao para o aparecimento de urn outro sistema teorico substancialmente 

diferente, abandonando o caminho da teoria classica. Este capitulo contempla, assim o 

nucleo duro, utilizando a designac;ao de Lakatos, do programa de investigac;ao de Keynes. 

No segundo capitulo definiu-se aquilo que foi designado por heuristica positiva. 

Seguindo a construc;ao analitica das obras anteriores de Keynes ou de preparac;ao da 

Teoria Geral, determinaram-se as suas ideias essenciais em materia economica. 

Organizou-se a pesquisa em dois grandes conjuntos. 0 primeiro dedica-se aoestudo da 

construc;ao das equac;oes fundamentais e a sua utilizac;ao para explicar os movimentos 

dos prec;os, do juro e do credito. Demonstrou-se que Keynes comec;a a construir urn 

sistema de analise, urn conjunto de instrumentos heuristicos de apreensao da realidade 

capitalista, que nos ajuda a compreender as soluc;oes no plano teorico e no plano da 

politica economica para os problemas das flutuac;oes do output Na sua primeira 

abordagem sobre os problemas da instabilidade, no 'Treatise on Money', Keynes 

pretendeu explicar a dinamica do output e dos prec;os no seu conjunto, estudando os 
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elementos que determinam os pre~os, a saber, os rendimentos dos factores, a poupan<;a e 

o investimento. Isolando cada urn desses elementos, Keynes investiga a rela<;ao que existe 

entre eles e a taxa de juro, o credito, a quantidade de moeda, tomando em conta a 

interac<;ao entre a taxa de juro de mercado e a taxa de juro natural, entre a taxa de juro 

e a oferta e procura da moeda. Desta analise, Keynes depreende que nao seria possivel 

atingir o pleno emprego se a politica monetaria seguisse o laissez-faire monebirio e a 

taxa de juro estivesse subordinada a defesa do equilibrio externo, sacrificando o 

equilibrio interno eo emprego. Keynes constata que a teoria economica classica assume 

o pleno emprego em vez de explica-lo, desconhecendo a fundo os efeitos que o 

mecanismo da taxa de juro provoca sobre o investimento, reservando para a flexibilidade 

dos salarios ou para o desemprego o mecanismo de ajustamento que iguala a poupanQa 

ao investimento. 

0 segundo grande alvo de analise foi a prepara<;ao e o desenvolvimento da Teoria 

Geral, o qual representa a passagem de uma teoria dos prec;os com output constante a 

uma teoria do output e do emprego. Aqui merece especial destaque a acentuaQlio do 

caracter monetario da economia capitalista e o seu encadeamento em concordancia com 

a realidade que se pretende explicar e modificar, em oposiQao ao caracter de troca 

implicita na visao classica. 0 desemprego involuntario como possibilidade aparece 

associado a uma economia de corte empresarial e de maximizac;ao do lucro. 

No terceiro capitulo tratou-se do desenvolvimento de urn conjunto de teorias 

auxiliares ou do modelo geral de funcionamento do sistema capitalista, que designamos 

por anel envolvente do programa. Na Teoria Geral, Keynes repensou a investigac;ao 

economica criando urn novo sistema teorico, urn conjunto de teorias operacionais que 

auxiliam a ideia de que o sistema e instavel e que os mecanismos de correcc;ao sao 

insuficientes para atingir o equilibrio. Nesse sentido, o proprio Keynes nao escondeu o 

proposito de substituir a teoria existente e ganhar os economistas para a sua teoria, como 

afirma numa carta a Bertrand Russel: 

" I believe myself to be writing a book on economic theory that will largely revolutionise .. the 
way the world thinks about economic problem. When my new theory has been duly 
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assimilated and mixed with politics and feelings and passions I can· t predict what the final 
upshot will be in its effect on action and affairs. But there will be a great change"1 . 

Assim, o problema te6rico fundamental nao sena apenas a realizac;ao do 

equilibrio, mas o nivel e o tempo de realizac;ao desse equilibrio, que nao seria 

necessariamente de pleno emprego, o que, somado a ineficacia dos instrumentos 

tecnico-politicos conhecidos para corrigir tal desequilibrio, implicaria a manutenc;ao 

perpetua da depressao econ6mica. 

Para Keynes, a analise de equilibrio parcial da firma torna prescindiveis as 

preocupac;oes com a moeda, mas assim que se analisa o emprego como urn todo, e 

requerida uma teoria sobre uma economia monetaria, porque e urn sistema onde existem 

'changing views' sobre o futuro que influenciam o presente, em que a moeda e o 

vinculo entre o presente e o futuro. Esta reflexao da Iugar a uma abordagem macro-

econ6mica onde a moeda nao e neutral, e na qual as variaveis nominais(moeda e activos 

financeiros) afectam as variaveis reais( investimento, produc;ao e emprego). A finalidade 

e tambem a de discutir 0 significado e a importancia que 0 autor atribui a noc;ao de 

economia monetaria e a moeda como categoria central do seu sistema, bern como as suas 

implicac;oes para a determinac;ao do nivel de emprego. 

Na Teoria Geral, a partir da teoria da procura efectiva, Keynes aborda de urn 

modo novo a problematica da relac;ao poupanc;a-investimento e afronta a teoria classica 

dos «loanable funds» na determinac;ao da taxa de juro desenvolvendo a teoria da 

preferencia pela liquidez. Separa-se o vinculo existente entre a determinac;ao do 

investimento real e a taxa de juro na via classica dos fundos emprestaveis, criando-se urn 

vinculo entre o investimento e a eficiencia marginal do capital. Keynes destaca sobretudo 

a instabilidade do investimento, dada a impossibilidade de conhecer o futuro que 

determina as expectativas de Iongo prazo dos investidores, mostrando posteriormente a 

ineficacia da politica monetaria para corrigir o excesso de procura de moeda. 

1 J.M. Keynes, CWJMK vol., XID, pp. 492-493. 
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Keynes defendia que uma politica de baixas taxas de juro seria uma condiQao 

necessaria para obter o volume desejado de investimento, mas considerava-a 

impraticavel num mundo de /aissez-faire monetario. Daqui deriva a sua politica de 

socializaQao do investimento, perfeitamente compativel com a sua visao de livre 

iniciativa empresarial na Economia. Mas Keynes acreditava numa taxa de juro de Iongo 

prazo suficientemente baixa como politica social de redistribuiQao da riqueza. 

Constatou-se no quarto capitulo que as interpretaQoes sobre a teoria de Keynes 

permitem discutir urn conjunto de questoes que se relacionam com a obra de Keynes, 

embora circunscritas apenas as teorias auxiliares. Dado que e sobre o anel protector que 

normalmente incidem as criticas e as tentativas de colocar a teoria de Keynes num 

terreno regressivo, ha que precisar a interpretaQao das teorias de Keynes. Os diferentes 

autores keynesianos ou neoclassicos acentuam o aspecto que lhes e mais atractivo ou 

favoravel teoricamente. Uma analise das criticas ao programa de Keynes, a politica 

econ6mica de inspiraQao keynesiana ou aos supostos elementos te6ricos do seu anel 

protector,permitem concluir que a visao de que as reconstmQoes racionais apenas sao 

validas se se referem a obra de urn autor em toda a sua dimensao e nao apenas a esta ou 

aquela teoria. 
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2. 0 nucleo duro do Programa de Investigac;ao 
Cientifica de J.M. Keynes 

WJ1te decadent international but individualistic capitalism, in the hand of 
which we found oune1ves after the War, is not a success. It is not 
intelligent, it is not beautiful, it is not just, it is not virtuous-and it dA:le.m't 
deliver the goods. In short we dislike it and we are beginning to despise 
it. But when we wonder what to put in its place, we are extremely 
perplexed". 
J.MKeynes1 

WJ1te modern capitalist is a fair-weather sailor. As soon as a storm rises he 
abaru:lons the duties of navigation and even sinks the boats which might 
cany him to safely by his haste to push his neighbours off and himself" 
J.MI<eynes2 

Propor uma abordagem em termos de programa de investig~ao cientifica para os 

problemas analisados por Keynes a Lakatos, e procurar urn modo de perceber o resultado 

da interacctao entre a fo~ao duma antevisao e o processo te6rico que o conduziu a criar 

urn sistema te6rico inovador, do qual resulta a demonstr~ da existencia do desemprego 

involuntario e de que, provavelmente, esse desemprego sera tenaz e persistente. 

Urn programa de investig~ao de acordo com Lakatos possui urn nucleo duro, 

irrefu.tavel por decisao metodol6gica dos seus promotores, o qual contem crenctas, visaes, 

ideias racionais, tecnicas de analise, uma especie de axiomatica. As crenctas racionais sao 

elementos puramente metafisicos de fo~ao de teorias, pontos de partida necessaries que 

o proprio cientista escolhe e reconhece como o modo de ver o fu.ncionamento do mundo 

circundante, e que adopta e integra de maneira permanente para uma aruilise. 0 nucleo 

duro contem tambem a heuristica negativa, a qual permite especificar o nucleo duro em 

termos de urn outro programa rival, definindo urn novo alinhamento para o programa. Este 

nucleo e convencionalmente aceite pelos seus promotores e o mero falseamento de a1gum 

dos seus aspectos nao implica a sua recusa cientifica. 

0 programa cientifico que atribuimos a Keynes comecta com a conceptua.liza(:ao do 

conjunto de crenctas, ideias e vis6es que definem o nucleo duro, o qual permite poder 

entender o seu pensamento como o produto de urn processo de simbiose entre ideias 
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filos6ficas e doutrina econ6mica, entre cren~as e ideais que resultam da perce~ao do 

funcionamento da sociedade do seu tempo, assim como dos desejos de a modificar do 

melhor modo sem grandes rupturas econ6micas e sociais3• 

Este programa da-nos tambem a possibilidade de entendermos a hist6ria da 

investig~ao keynesiana como a constru~ao da hip6tese de que as cren~as sobre os 

comportamentos humanos, as condutas sociais, os pressupostos econ6micos e as aspir~ees 

intelectuais, reflectem os acontecimentos hist6ricos e problemas econ6micos do inicio do 

seculo, OS quais obrigam a actua~ao da ciencia econ6mica. 

De facto muito poucos economistas te6ricos expressaram como Keynes, de modo tao 

consistente e veemente, cren~as e antevisOes sobre a sociedade e economia do seu tempo. A 

ado~ao de urn corpo de 'ideias metafisicas', uma conste~ao de cren~as, valores e tecnicas 

de analise, sao identificaveis na reflexao te6rica de J. M. Keynes e se expressam numa 

singular e original antevisao politica, social, psicol6gica, etica, cultural e econ6mica do 

capitalismo, associada a valores tais como a procura da felicidade terrenal e humana, a 

procura do progresso harmonioso e a ~ao da paz entre as n~ees e os povos. 

Uma leitura desse conjunto de cren~as e antevisees constitui tambem a possibilidade 

de entender a sua doutrina como uma visao premonit6ria sobre a si~ao do capitalismo 

de entre guerras, no contexto da crise de valores da Inglaterra vitoriana e no contexto da 

crise econ6mica que afectou a economia inglesa depois do regresso ao padrao-ouro e que 

se agudizou com a Grande Depressao. 

As ideias que constituem o nucleo duro da investig~ao resultam da cren~a absoluta 

de que a sociedade democratica e de livre mercado era o melhor dos mundos possiveis, e da 

necessidade de velar pela seguran~a e qualidade desse mundo. Daqui resulta uma antevisao 

sobre o funcionamento da sociedade e da economia que o conduzem a resultados 

1 "National Self-Sufficiency", in CWJMK, vol.xxi, p. 239. 
2 "The Worlds Economic Crisis and The Way of Escape ",in CWJMK, vol.xxi, pp. 52-53 
3 0 tenno vis4o foi fonnulado primeiro por Schumpeter, no celebre artigo sobre a Teoria Geral, em 193 7 e nessa linha, 
Patinkin Cunha 0 tenno de antevisao. As maneiras de olhar 0 mundo n4o sao muitas, se considerannos qual e 0 problema 
que o investigador pretende elucidar. Nesse sentido a n~ de antevisao e muito vaga, pudenda mesmo ser puramente 
ideias preconcebidas. De acordo com Lakatos englobam-se talrlbem tecnicas de aruilise, bases filOficas, metodo. Nesse 
sentido, a antevisao de Keynes era mais do que ideias preconcebidas. 
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transfo~ao e configur~ao da sociedade que emerge da segunda Guerra Mundial. 

0 nucleo duro do programa de Keynes engloba as principais ideias no plano politico, 

social e etico, as quais sujeitam a pratica da inve~ao a uma actividade te6rica 

direccionada aos problemas da produ~ao e do emprego, subordinam a natureza da 

investig~ao e o seu sentido, relembram a existencia de implicitos metodol6gicos que 

condicionam a pesquisa de uma teoria da estabilidade capitalista, revelam que os 

mecanismos de ajustamento de uma economia de mercado sao mecanismos vitais para a 

base material de uma sociedade harmoniosa e que a sua nao- existencia leva a admitir a 

interven~ao permanente de mecanismos colectivos. 0 mecanismo que contribui para 

assegurar que uma agenda de interven~ao seja aceite e nao arbitraria e a politica da 

persuasao, que se coaduna com os ideias politicos, sociais e eticos e nao viola o pressuposto 

de que a sociedade democratica e compativel com urn nivel de emprego de «pleno 

emprego». 

0 principal resultado da investig~ao foi a descoberta das causas para urn 

desemprego de caracter involuntario, acentuado e persistente, auspiciando, de acordo com 

Lakatos, urn caracter progressivo ao programa keynesiano relativamente ao programa 

classico e dando urn caracter renovador ao programa emergente, verificando-se assim uma 

exigencia sobre o caracter cientifico do programa. Foram definidos cinco pontos 

integrantes que asseguram a explic~ao de que o desemprego involuntario e urn fen6meno 

persistente, e descrevem a sua importancia como elemento te6rico central numa teoria do 

equilibrio de subemprego. A descoberta do desemprego involuntario e possivel apenas se 

considerarmos que os elementos integrantes desta visao-cren~a permitem gerar as 

condi~6es para a sua abordagem te6rica e proporcionam o caminho de procura de solu~6es 

para a sua e~ao como problema econ6mico e social. Procuramos deste modo real(:ar 

a manuten(:ao de uma problematica que acaba por reflectir-se nurn programa coerente, 

desde o regresso ao padrao - ouro a Grande Depressao, e que serve de reflexao are aos 

nossos dias. 
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Por Ultimo, a analise das ideias de Keynes envolve o estudo da fo~ao hist6rica 

de um conjunto de ideias que ofereceram legitimidade as novas ideias; explorou novos 

pressupostos e apreendeu outras condutas dos agentes econ6micos e sociais; recolheu 

diferentes aspir~C>es intelectuais; representou uma cosmovisao para o cientista social que 

esteva descontente com a realidade social e desejoso de resolver os angustiantes problemas 

dessa epoca; proporcionou OS fu.ndamentos ideologiCOS que serviram para questionar 0 

velho programa classico, e continha ideias que oferecem uma alternativa ao pensamento 

ortodoxo, as quais marcaram uma diferenc;a na abordagem dos problemas 

contemporaneos. Neste sentido, as ideias que constituem o pensamento de Keynes 

constr6em tambem um hard core irrefutavel. 

0 desenvolvimento do programa de investi~ao de Keynes obriga-nos a 

determinar e precisar OS elementos integrantes desse nucleo duro. lremos separa-los por 

temas a fun de dar a visao constituinte que a metodologia requer. Em primeiro Iugar, 

procurarei expor as suas ideias no plano etico, politico e social, com o simples objectivo de 

perceber as influencias que Keynes aceitou na constituic;ao das suas ideias e a sua 

apreensilo dos problemas num plano que veio a influenciar directamente a teoria 

econ6mica, a politica econ6mica e o entendimento qualitativo sobre acc;ao governativa. Em 

segundo Iugar, debruc;ar-me-ei sobre determinados problemas de ordem filos6fica, que o 

evidenciam como um autor que introduz temas modernos como a incerteza, as 

expectativas, -que o demarcam num plano 16gico da teoria classica- e a diferenciac;ao entre 

as abordagens macro-econ6micas e as micro-econ6micast. Em terceiro Iugar, veremos 

num plano hist6rico a analise das condic;C>es psicossociais do Jaissez-faire e a critica as 

consequencias de reimplantac;ilo do laissez-faire monetario com o regresso ao padrilo-ouro. 

Keynes constatou a falta de um mecanismo de coordenac;ilo perfeito e auto-ajustavel que 

1 Keynes explica do seguinte modo o nome de economistas cbissicos, integrando o que convencionalmente se designa por 
neoc:tassicos: " «The classical economist» was a name invented by Marx to cover Ricardo and James Mill and their 
predecessors, that is to say for the founders of the themy which culminated in the Ricardian economics. I have become 
accustomed, perhaps perpetrating a solecism, to include in «the classical school» the followers of Ricardo, those, that is to 
say, who adopted and perfected the theory of the Ricardian economics, including( for example) J.S.Mill, Marshall, 
Edgeworth and Prof. Pigou". JM. Keynes, The General Themy of Employment, Interest, and Money, A Harvest/HBJ Book, 
New York and London, 1964,p. 3. 
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assegurasse o equih'brio de pleno emprego, e verificou a ausencia de urn sistema de oferta 

monetaria internacional e domestica que permitisse que os objectivos de politica intema 

sejam eficazes na obtencrao do pleno emprego. 

As suas ideias sao objecto de permanente divulgacrao e actividade persuasiva, pelo que 

consideramos que a procura de uma sociedade livre e democratica nao e concretizavel sem 

uma actividade de persuasao permanente. Dai interpretarmos e considerarmos, no quarto 

aspecto do nU.Cleo duro, a persuasao como actividade aut6noma do desenvolvimento das 

ideias e como manifestacrao da razao pratica. A chamada heuristica negativa, que engloba a 

critica te6rica de Keynes a teoria ctassica, fecha o hard core indicando a direccrao em que 

vao ser desenvolvidas as teorias auxiliares. Keynes nao aceita que os comportamentos dos 

agentes assumidos pela teoria cJ.assica sejam va.Iidos e tenham urn caracter geral. Na critica 

ao mercado de trabalho nao aceita o postulado que nega a hip6tese de desemprego 

involuntario e recusa que da decisao de poupar e investir se possa extrair sumo te6rico que 

permita a determinacrao da taxa de juro. Da primeira critica retira a necessidade de uma 

teoria da procura efectiva, da segunda reinventa a teoria do juro reencontrando na 

incerteza do investimento a aplicacrao da sua jovem teoria das probabilidades. 

2.1. 0 pensamento etico, politico e social de J.M. 
Keynes 

"More often individually acting separately to promote their own 
ends are too ignorant or too weak to attain even these"l. 

0 modelo explicitado na Teoria Geral e urn modelo sobre o emprego numa economia 

monetaria. Este reflecte a preocupacrao com o caracter do desemprego massivo? existente 

na epoca, pressupondo que tal fen6meno contem em si a expressao de urn conflito social 

potencial, que anuncia a possibilidade de ebulicrao politica, social e institucional. A 

construcrao de uma teoria sobre o emprego nao era apenas urn exercicio te6rico-academico, 

era uma urgencia. Os graves problemas sociais, a ascensao do comunismo e do fascismo 

1 Idem, p. 287-288. 
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punham a prova a capacidade da socie.dade democratica de gerar consensos e particip~ao 

que respondessem aos graves problemas que a ordem capitalista gerava. E a experiencia do 

p6s-guerra, do regresso ao padrao-ouro, do ressurgir do nacionalismo no solo europeu, 

que levam Keynes a orde~ao de urn conjunto de ideias na categoria de prioritarias. Dai 

que as primeiras sementes para uma teoria monetaria do emprego devam procurar-se num 

conjunto de ideias filos6ficas que alimentaram a capacidade de perce~ao dos fen6menos 

caracteristicos dos anos de crise e depressao que Keynes viveu. 

Nesse sentido, a exposi~ao das ideias etico-morais, politicas e sociais e urn meio de 

entender a Teoria Geral como a defesa te6rica dessas ideias2 • Em primeiro Iugar as 

convic~6es eticas, que o demarcam da visao utilitarista dominante na filosofia inglesa e de 

Cambridge; em segundo Iugar, a filosofia que nutre os valores politicos que permitem urn 

distanciamento face ao laissez fairc reinante, a critica a filosofia do individualismo e as suas 

consequencias sobre a actividade governativa e, em Ultimo Iugar, a filosofia social que 

caracteriza a sua abordagem reformista e moderada. 0 estudo destes pontos conduz, de 

certo modo, a uma epistemologia que influencia a constru~ao de urn modelo econ6mico: 

"( ... )che rese analiticamente efficace una visione economica in cui le abitudini a risparmiare della 
borghesia avevano perso Ia loro funzione sociale; e Ia loro persistenza rendeva effettivamente le cose 
peggiori di quello che dovevano essere"s. 

2.1.1. A filosofia etica de Keynes: as motiva~oes eticas e o 
comportamento pratico 

As preocup~6es de Keynes com os problemas eticos transparecem nurn ensaio 

filos6fico, escrito em 1905, intitulado "Misce.Ianea Etica". Nesta obra Keynes distingue 

1 Idem, p. 28 7-288. 
2 Ver R. Skidelsky "L'EconOmia di Keynes: Alcuni capisaldi Intellettuali", Rasegna Economica, n° 1, Gennaio-Mano de 
1988, queja tinha desenvolvido este tema no livro de 1983, Keynes: Esperanzas Fustradas. Ver tambem 0' Donne! no 
livro da 'History of Economics Socie1y', editado por W. Balber e que eu cito, cujas ideias correspondem a sua tese de 
doutoramento em Cambridge de 1982. A ideia central e de que o entendimento do pensamento politico-econ6mico 
requer necessariamente que se capturem as ideais filos6ficas-eticas.e filos6fico-politicas, porquanto sao estes escritos 
filos6ficos que explicam a origem do pensamento politico-econ6mico de Keynes" and which gives access to the central 
chamber from which all pi~ of the jigsaw can be viewed as a coherent whole". In R. 0' Donell, ''Keynes's political 
philosophy, p. 3, in William Balber(ed.), Perpectives on the History of Economic, VoL VI Themes in Keynesian Criticism 
and Supplementary Modem Topic, Published for the Histoy of Economics Socie1y by Edward Elgar, 1989, pp. 3-28. 
3 Skidelsky R. (1988), "L'Economia di Keynes: Alcuni capisaldi Intellettuali", Rasegna Economica, n° 1, Germaio-Mano, 
p.16. 
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entre Etica Especulativa e Etica Pni.tica. A Etica Especulativa ocupar-se-ia de alguns temas 

16gicos ou quase metafisicos, estabeleceria o uso e significado dos termos fundamenta.is1• 

A Etica Pratica, que e aquela que nos interessa analisar e da qual derivam 

consequencias para a sua filosofia e doutrina econ6mica, investigaria o problema das 

justifiC~OeS provaveis entre OS actos e a conexao entre ' 0 que e provavel' e ' 0 que e 

devido' na conduta humana. Investigaria as rrui.ximas gerais existentes, tendo em conta a 

sua estrita. relatividade face as circunstancias particulares. Tambem indagaria os meios de 

produzir bons sentimentos e objectos adequad.os, procuraria resolver problemas tais como, 

a rel~ao entre o que e publico e o que e privado, a natureza e o valor da virtude, a teoria e 

os metodos da educ~ao, a oportunidade pratica e os limites do egoismo, a teoria e os 

metodos da politica ' as excep¢es as regras, etc. 

Keynes discute a re~ entre o que e publico e o que e privado, confrontando-se 

nesse dominio como seu reconhecido mestre de filosofia GMoore2• Para Moore, existia urn 

vinculo possivel entre os estados de satisf~ e os vinculos afectivos na existencia de 

objectos materiais (coisas belas) e objectos menta.is (qualidades intelectuais) que sao de 

contempl~ao agradavel, num quadro que distingue claramente objectivos e meios. 

Contrariamente, para Keynes, a existencia de tais objectos nao podia fazer parte do 

bern etico, pois o bern etico consiste exclusivamente em estados mentais valiosos. Keynes 

prop0e como alternativa uma tese baseada na distin~ entre o bern como atributo dos 

estados menta.is e a funcionalidade como atributo dos objectos3: 

"apenas os estados mentais sao valiosos; os objectos que inspiram directamente bons sentimentos 
sao funcionais. Por cada born sentimento, existe urn objecto adequado e podemos dizer que urn 
objecto apropriado e aquele cuja contempla¢o deve suscitar o estado mental que e mais valioso. 
Mas o processo de especificactio nio pode inverter-se; nem todos os sentimentos relativos aos 
objectos sao Bons ( embora possam ser adequados). Os sentimentos adequados sempre devem ser os 
melhores possiveis, dadas as circunstancias, mas nio sao, por necessidade, absolutamente bons"4. 

1 Como ponto de partida da sua aruilise efico-especuiativa Keynes propOe uma ~ dan~ de 'Bern'. Com este 
conceito pretende-se elaborar os 'proleg6menos de qualquer efica futura que aspire a ser cientffica', urn cabilogo 
razoavel de objectos valiosos e senfimentos honestos entre os quais se incluiriam: a natureza da beleza, da tragedia, do 
amor; a afitude que deve ter o homem perante a verdade. 
2 A sua doutrina efica encontra-se condensada na ideia das unidades org&nicas. 
3 Quanto a mim a ideia de Keynes e mais correcta. Urn objecto nao pode ser born. "Born" e a minha ~. o que 
dependera do meu estado mental. Esse mesmo objecto pode ser mau para urn outro ~eito. A afectividade mooreniana 
apenas se pode referir ao prOprio ~eito. o desemprego nao e mau, todo depende do cristal do economista 
4 J.M Keynes, ''MisceJJanea Efica", July-September 1905, Keynes Papers, King's College, cambridge, citado por 
Skidelsky, p. 155 e seg. 
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Segundo a concepc;ao keynesiana, urn enunciado probabilistico faz sempre 

referencia a evidencia disponivel e nao pode ser refutado ou confirmado pelos 

acontecimentos subsequentes. Como os enunciados probabilisticos sao enunciados sobre a 

relevancia relativamente as conclusOeS e nao sao previsOeS sobre OS resultados I, eles devem 

constituir cren~as ou juizos. 

0 argumento etico de Keynes representa a ~ao de urn pensamento, no sentido 

em que urn individuo faz livremente o bern, seja o proprio ou o universal, mesmo sem ter 

conhecimento certo das consequencias provaveis e mesmo sendo a sua ac~ao racional. 

Oeste modo, limitou a possibilidade de atingir urn determinado conhecimento certo, 

aurnentando aquilo que designou por juizos intuitivos. Tais juizos, obviamente, podem ser 

ampliados a outras esferas que nao apenas a etica, e sao importantissimos na formul~ao 

das leis psicol6gicas da Teoria Geral. 

Keynes nao acreditava que os objectivos sociais, politicos e administrativos fossem 

bons em si proprios, nem que fossem necessariamente bons como meios, nem que, 

inclusivamente, sendo bons como meios, fosse obrigat6rio persegui -los mesmo pelo 

proprio bern. Mas acreditava que tinham urn valor, em re~ao ao qual o individuo tinha 

uma responsabilidade real e talvez prioritaria em determinadas circunstancias. As 

responsabilidades publicas eram responsabilidades do individuo, como cidadao, logo,eram 

responsabilidades em rel~ao ao universoZ. 

Nurn ensaio retrospectivo de 1938 intitulado "My Early Belief", Keynes explica as 

raizes condicionantes das suas primeiras convic~6es eticas, e relembra o relevo e a 

importancia das cren~as autenticas que, ao serem descobertas, permitem racionalizar a 

I 0 'Donne! escreve: " Not that Keynes treated rules with disdain. The situation was that there was an inversion of 
priorities. The domain of individual judgment which had taken a secondary position in Moore's account was elevated by 
Keynes to the main philosophical tribunal Rules were still respected as socially useful and necessary, but their validity in 
given circumstances was always open to revision by this higher tribunal", in R. O'Donell, ''Keynes's political philosophy, 
p. 8, in William Balber(Ed.), Perspectives on the History of Economic, VoL VI Themes in Keynesian Criticism and 
Supplementary Modem Topic, Published for the History of Economics Society by Edward Elgar, 1989. 
2 Ibidem, p. 160. Por exemplo veja-5e Harrod R., The Life , op. cit, p. 252, carta de J.M. Keynes a Mrs. Keynes, do 
1.6.1919. VerTambemM Keynes, CWJMK, vol IX,p.288. 
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conexao entre cren~as e actos, explicando intelectualmente os actos numa perspectiva 

compativel com essas cren~as1 • 

Keynes rememora com nostalgia a filosofia de Moore por esta fornecer os 

rudimentos de uma teoria etica verdadeira, isto e, dos valores que deixassem urn grau de 

liberdade, de modo a que as obrig~ees morais nao fossem fins estimados uteis pela 

sociedade, sem que o fossem antes e principalmente pelos individuos. Uma adesao a estes 

fundamentos implicou, na pratica, questionar a moral vitoriana que tinha dominado e 

orientado as ger~ees anteriores. Segundo Keynes, Moore nao tinha resolvido o problema 

de como relacionar os fins com os aspectos da vida pratica, ou, dito de outro modo, a 

maneira de harmonizar as esferas publicas e privadas, embora Keynes tivesse assimilado a 

filosofia etica de Moore, como afirma: 

"We accepted Moore's religion, so to speak, and discarded his moral. Indeed, in our opinion, one of 
the greatest advantages of his religion, was that it made morals unnecessary - meaning by 'religion' 
one's attitude toward oneself and the ultimate and by 'morals' one's attitude toward the outside 
world and the intermediate"2. 

0 problema da atitude moral seria, entao, o de explicar a re~ com o mundo 

exterior3. Keynes critica Bentham como sendo o corolario da nao- acei~ao da moral 

proposta por Moore, pois esta resultava de urn compromisso entre o que ele denominava 

ca.Iculo benthamita e as regras gerais da conduta correcta. Essa moralidade continha urn 

duplo erro, baseava-se no calculo probabilistico e em regras. 

1 Este ensaio de Keynes e uma re-exposi~ dos ~Principia Ethica» e do impacto que este Iivro produzira no seu circulo 
de amigos. 0 ponto de referencia de Keynes resulta principalmente das suas discussaes nos circulos de cambridge dos 
Principia Ethica do professor G.E. Moore, numa epoca de procura das respostas que~ de uma certa orfandade, de 
urn cepticismo pessimista sobre as cren~ predominantes e imperantes nos meios sociais e academicos. Os Principia 
Ethica de Moore eram o produto de uma epoca, de urn Iugar e de uma personalidade. Moore herdou os problemas que 
tinham originado o projecto de Sidgwick e procurou reparar os fracassos deste; os problemas de urn universo sem Deus 
caminhando para o caos, ou a~ do Utilitarismo Hedonista, ou a procura insatisfeita de uma filosofia em que 
se atenua o peso da moralidade convencional. Esse ensaio foi publicado postumamente pelo seu amigo David Garnett e 
esti incluido nas CWJMK, vol. X. 
2 J.M Keynes (1938), My Early Beliefs, in CWJMK, The Mac Millan Press Ltd, London vol.X, p.436. 
3 Keynes aceita a religiio de Moore e segue os seus principios fundamentais: " Nothing mattered except states of mind, 
our own and other people's of course, but chiefly our own. These states of mind were not associated with action or 
achievement or with consequences. They consisted in timeless, passionate state of contemplation and communion, largely 
unattached to 'before' and' after'. Their value depended, in accordance with the principle of organic unity, on the state of 
affairs as a whole which could not be usefully analysed into part ...• "Our religion closely followed the English puritan 
tradition of being chiefly concerned with the salvation of our own souls. The divine resided within a closed circle. There 
was not a very intimate connection between 'being good' and ·doing good'; and we had a feeling that there was some risk 
that in practice the latter might interfere with the former. But religion proper, as distinct from modern 'social service' 
pseudo-reli.gions, have always been of that character; and perhaps it was sufficient offset that our religion was altogether 
unworldly- with wealth, power, popularity or success it had no concern whatever, they were thoroughly despised. J.M. 
Keynes (1938), My Early Belief!, in CWJMK, The Mac Millan Press Ltd, London vol.X, p.436. 
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Keynes descobre, no acto de recusar o ca.lculo benthamita, a forma mediante a qual 

escapou a uma das causas do desmoronar da civiliza<;ao moderna que foi responsavel pela 

sua decadencia moral, e uma forma de repudiar a sobreestim~ao do criterio econ6mico. 

0 cristianismo representa a tradi<;ao, a conven<;ao que era vista por Keynes como um 

adversario filos6fico. Mas a rejei<;ao de Bentham teve, segundo Keynes, uma subsequente 

qualidade: foi uma vacina contra outros tipos de benthamismo, nomeadamente o 

marxismo, pois isso levou -os a enveredar pelo caminho critico, embora reconhe<;a que: 

"We have completely failed, indeed, to provide a substitute for these economic bogus-faiths capable 
of protecting or satisfying our successors" I. 

Mas essa jovem irreverencia condicionou a ruptura constante com a tradiQao, as 

conven<;5es e a sabedoria escolastica: 

"We repudiate entirely customary morals, conventions and traditional wisdom. We were, that is to 
say, in the strict sense of the term, immoralist. The consequences of being found out had, of course, 
to be considered for what they were worth. But we recognised no moral obligation on us, no inner 
sanction, to conform or to obey. Before heaven we claimed to be our own judge in our own case"2. 

0 que estava em causa para Keynes eram, justamente, os valores fundados numa 

etica baseada no rational self-interest, que explicitava a visao de que a natureza humana e 

razoavel. 0 self-interest era absolutamente racional de tal modo que os sistemas egoisticos e 

altruistas poderiam contribuir para os mesmos prop6sitos3. Keynes afirma: 

"In short, we repudiate all versions of the doctrine of original sin, of there being insane and irra
tional springs of wickedness in most men. We were not aware that civilisation was a thin and 
precarious crust erected by personality and the will of a very few, and only maintained by rules and 
conventions skillfully put across and guilefully preserved. We had not respect for traditional 
wisdom or the restraints of custom. We lacked reverence .. "4. 

Assim, Keynes observa que essa pseudoracionalidade na visao do ser humano 

conduz a superficialidade, nao apenas da capacidade de juizo, como tambem nos sentimen

tos. Excluem-se todas as categorias que podem ser definidas como valuable emotion. Por 

isso a atribui<;ao de racionalidade ao ser humano, em vez de o enriquecer, acabou por 

empobrece-lo: 

1 Idem, p.445. 
2Idem 
3 Essa etica tinha a sua expres.s8o universal em Bentham e Kant, visando o objectivo do Bem Geral; Idem, p.44 7 
41bidem 
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"( ... ) it ignored certain powerful and valuable spring of feeling. Some of the spontaneus, iiTational 
outbursts of human nature can have a sort of value from which our schematism was cut off" 1 • 

0 distanciamento face a moral, que implicava renunciar a obedecer a regras 

estipuladas fora da propria acei~ao e julgar cada caso pelos seus meritos, permite 

estipular o principio da liberdade de consciencia por urn lado, e, por outro, reformular o 

utilitarismo cJ.assico num utilitarismo ideal, o que se concretiza na n~ao de Keynes de ter 

sempre a possibilidade de ser a exce~ao a regra, e, portanto, de nao obedecer a ela, sendo 

as consequencias dos actos juJgadas pelos proprios: 

" ( ... ) we were .. who believed in a continuing moral progress"2. 

Keynes referenda, como decisiva para a sua consagra(:ao ao estudo da teoria das 

probabilidades, esta preocupa(:ao com os problemas eticos, os quais viriam a conferir uma 

chave ao problema teorico do ca.Iculo dos actos de conduta humana, a questao colocada 

por Moore e incompreensivelmente deixada sem sol~!o3. 

"The large part played by considerations of justification of probability in his theocy of right conduct 
was, indeed, an important contributocy cause of my spending all the leisure of many years on the 
study of that subject" 4. 

A discussao que Keynes voltou a propor em 1938, embora com uma estatura 

intelectual diferente da dos seus tempos de cambridge, foi: 

" ( ... ) an a priori view of what human nature is like"S. 

A posi(:ao de Keynes pretendia ser a posi(:ao dos Ultimos utopistas: 

" ( ... ) or meliorist as they are sometimes called, who believe in a continuing moral progress by virtue 
of which the human race already exists of reliable, rational, decent people, influenced by truth and 
objective standard, who can be safely released from the outward restraints of convention and 
traditional standards and inflexible rules of conduct, and left, from now onwards, to their own 
sensible devices, pure motives and reliable intuitions of the good" G. 

Sem duvida que a contribui(:ao de Moore e uma referencia para a forma(:ao de 

Keynes no plano etico. Mas, na constru(:ao do seu pensamento etico, Keynes procura 

1 Ibidem, p. 44 7 
Zlbidem 
3 Veja-se Skidelsky, op. cit, p.163 e 164. Vera obra 'Treatise on Probability", publicada em 1912. Naturalmente que 
Keynes reconheceu que nos anos de cambridge a sua prOpria vis8o da natureza hwnana era ainda superficial, pois 
faltava-lhe urn prOprio diagnOstico sabre a natureza humana. 
4 Idem,pp. 445. 
5 Idem, p.446. 
6 Idem, p. 44 7-448 
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emancipar-se de Moore mediante a critica, sobretudo a critica a ineficacia da sol~ao 

mooriana do problema do relacionamento entre as esferas privada e publica. A exigencia 

de urn comportamento provavel baseado nurn conhecimento calculavel dos motivos 

humanos, Keynes ope;e a possibilidade de elaborar juizos intuitivos baseados em crencras e 

nao numa probabilidade experimentada, o que significava sobretudo realcrar a liberdade do 

individuo e a possibilidade de estender as regras a uma area que colidia com a moral 

estabelecida. 

Para Keynes o recurso a credos tinha a virtude de estabelecer principios e valores 

arraigados na tradicrao e no costume que contribuissem para o ideal etico. Conseguir bons 

estados mentais e procurar conseguir uma sociedade feliz era urn objectivo do individuo, 

mas Keynes era cauto na expectativa de conseguir esses bons estados mentais em grande 

escala, assim como era audacioso na sua estimativa da magnitude e utilidade ou felicidade 

que urn govemo pode conseguir. Oeste modo, Keynes reforcra a importancia conferida as 

crencras autenticas como atributo do seu valor etico. 

Na pesquisa dos fundamentos eticos da conduta humana, Keynes rejeitou o ca.Iculo 

benthamita. Por urn lado, procurou acautelar-se contra uma sobrevaloriza(:ao do criterio 

econ6mico, e por outro , procurou fundamentar a conviccrao de que nao era correcto 

considera-lo como o Unico crirerio de valorlza(:ao das consequencias dos actos humanos. 

Nesse sentido, reconheceu a falta de uma proposta altemativa ao benthamismo do ponto de 

vistate6rico~econ6mico. 

Como consequencia das suas ideias no dominio etico, Keynes estuda uma base para 

o ca.Iculo provavel da conduta humana. A teoria das probabilidades fomece a Keynes uma 

16gica da accrao, que capacita a decidir qual dos objectivos possiveis dos nossos actos 

resultam mais adequados nas circunstancias existentes. Isto e sumamente relevante para o 

seu ponto de vista sobre a conexao que existe entre os fins eticos e nao-eticos. 

Podemos dizer que a existencia do ideal etico pressupunha para Keynes que o 

individuo existe antes da sociedade, sendo o Unico modo de garantir a sua liberdade e a 

capacidade critica face a influencia das normas e das virtudes na sua vigencia institucional 
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e temporal. 0 ideal etico keynesiano procurava o bern intrinseco como expressao da 

igualdade das oportunidades para os individuos, e nao a deleg~ao do bern num espirito 

universal que dilui o prop<)sito de melhorar a vida humana, apenas e preferencialmente 

atingiveis pelos individuos, para os individuos. Keynes acreditava no progresso moral 

continuo dos individuos como parte integrante do crescimento da civil~ao humana, mas 

acreditava nao impondo prop6sitos finais para a sociedade, mas procurando os me1os 

adequados a fun de que cada individuo melhorasse a sua propria existencia. 

2.1.2. A filosofia e o pensamento politico liberal: a equac;ao 
individualismo e sociedade 

1. Keynes sugere, num plano abstracto, que na etica pratica ou filosofia da razao 

pratica englobar-se-iam a teoria e metodos da politica. A teoria politica nao poderia 

estabelecer verdades sobre os fins Ultimos, pelo que a politica proporcionaria apenas 

verdades sobre os meios. Por isso para Keynes nao existiriam fins politicos, nem formas 

ideais de governo, nem principios politicos va.Iidos ou verdades abstractas universais 

independentemente das circunstanciasl. 

1 A~ de direito natural era negada por Keynes. Como escreve O'Donnel: "''he qualities such right sought to protect 
might be good in an instrumental sense, but the right could be legitimacy infringed if they interfered with the attainment 
of greater intrinsic good. Compare-se Skidelsky, p.l61, para quem a liberdade individual e a segur~ eram duas pre
condicaes para a pro~ do bern intrinseco, dai que os direitos geralmente advogados eram de os defender ate ao 
limite extremo. 0 problema e como permitir que as precondicaes para a existencia do Bern actuem de modo a 
maximizar a quantidade de Bern provlivel no mtmdo, nas circunst4ncias de incerteza sobre o futuro. Entre essas pre
condicOes existent principios gerais compartilhados por Keynes, tais como "anything which hinders (persons) from 
devoting their energy to the attainment of positive goods seems painly bad as means". R. O'DoneB, "Keynes's political 
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A politica e a aplic~ao da teoria etica as questOes da pratica, urn branch da razao 

pratica, prestando aten~ao as dete~Oes do curso das ac~ees mais racionais em dadas 

circunstancias.· Segundo Keynes a aten~ao principal vai para a previsao das razees da 

ac~ao, e nao para a analise do poder, nem para os conflitos das classes sociais, nem para as 

estruturas politicas e institucionais. Assim, Keynes apela constantemente a razao, como a 

for~a mais importante da politica no Iongo prazo, que tern como corohirio a ac~ao 

persuasiva, seja do individuo relativamente ao poder e as ideias do poder' seja dos 

governos relativamente aos agentes politicos, sociais e econ6micos. 

Keynes entende a politica como ciencia e arte do governo, no sentido em que estes sao 

meios. Uma caracteristica fundamental da abordagem keynesiana as questees politicas e a 
estrutur~ao do discurso te6rico-analitico e 0 facto de considerar 0 etico e 0 econ6mico 

como dois vectores que organizam esse discurso, representando a re~ao fim-meio. 0 

vector econ6mico discutido em termos de tecnica, presta aten~ao as questOes da eficiencia 

em conseguir determinados objectives econ6micos, enquanto que o vector etico discute, em 

termos de moralidade, psicologia, religiao ou credo, os valores e o bern intrinseco. 

Mas, do mesmo modo que Moore foi uma referencia no terreno etico, Keynes teve no 

terreno da politica urn pensador favorito para o estudo dos problemas da ciencia politica. 

Nurn ensaio da sua epoca universitaria, Keynes escreveu urn opl:tsculo intitulado " As 

Doutrinas Politicas de Edmund Burke". Este e urn dos seus estudos mais profundos sobre 

ciencia politica, onde Burke surge como urn dos maiores pensadores dos problemas da 

teoria e dos metodos da politica, 0 Uni.co ao qual reconheceu tal merito. 

Burke nao acreditava demasiado nos objectives bons em si mesmos. 0 seu objective 

era a felicidade do povo e a ciencia politica s6 tinha valor na medida em que ajudava a 
prossecu~ desse fim. A ciencia politica era uma doutrina dos meios atraves dos quais se 

procurava atingir o fim Unico e Ultimo do Governo, entendido de varias formas: como a 

felicidade geral, uma extensa disse~ao do bem-estar, a prom~ao geral e a equidade, 

philosophy, in William Balber(ed.), Perpectives on the History of Economic, VoL VI Themes in Keynesian Criticism and 
Supplementary Modem Topic, Published for the Histoy of Economics Society by Edward Elgar, 1989, p. 6. 
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etc. A opiniao de Keynes sobre a tt".oria politica de Burke sintetiza-se nesta passagem 

elucidativa: 

" Os gostos e emo¢es, os bons sentimentos e os juizos com:ctos, sio coisas que os govemos 
dificilmente podem estimular e desenvolver directamente sobre a base de qualquer esquema ou 
teoria. 0 bem-estar fisico e material e a liberdade intelectual estio entre os meios essenciais para 
conseguir aquelas coisas e sio tambem meios para conseguir a felicidade; o govemo que se fixa 
como objectivo a felicidade dos govemados serviri um bom prop6sito, seja qual for a teoria etica 
que the sirva de~" 2. 

Keynes admirava em Burke a posi~tao flexivel relativamente ao laissez-faire, as 

funct6es do govemo, e sobretudo, a sua posi~tao no que se refere ao facto de o governo dever 

integrar pessoas de competencia e caracter, que assegurariam a eficacia da nuiquina 

estatal, com capacidade e integridade, na base de hierarquias e desenvolvimentos 

organicos. Aceitava deste que os individuos nao devem autogovemar-se, embora nao 

acreditasse na nQctao elitista de classe representativa, categoria defendida por Burke que 

indicava a necessidade da gove~ ser constituida por representantes escolhidos por 

merito e nao em elei~tOeS. Keynes defendia OS beneficios da democracia. 

A opiniao de Keynes sobre a democracia, embora reflectindo a epoca em que vivia, 

superava a nQctao elitista de Burke, constituindo urn referendal importante para o 

desenvolvimento dos conceitos de politica economica defendida posteriormente, sobretudo 

quanto ao papel do govemo em materia de ac~tao correctora dos desequilibrios e de justi~ta 

social. 

Segundo Keynes, para que a democracia possa ser perduravel e eficaz, 'o poder da 

riqueza · deveria ser corrigido pelo interesse mais geral da civinzaetao, e urn novo equilibrio 

social das classes deveria ter Iugar, embora nao negue a necessidade da eficacia do 

govemo, nem a necessidade de exigir caracter e integridade aos politicos. Keynes eleva a 

eficacia como a contribui~tao politica mais importante em oposi~ aos direitos abstractos, 

indistintamente reivindicados por revolucionarios ou contra-revolucionarios: 

"A democracia espera ainda o seu juizo, mas ate agora nio merece con~; e verdade que ainda 
nio operou com todo o seu vigor, e isso por duas razaes: uma de efeitos mais o menos permanentes, 

2 Ver Skidelsky, op. cit., p. 161-165. 
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e outra de natureza transit6ria. Em primeiro Iugar, e qualquer que seja a representa¢o numerica da 
riqueza, o seu poder e sempre muii:o maior; segundo, a deficiente organiza¢o das classes em 
ascensao politica, que tern impedido qualquer modifica¢o importante do equilibria de poderes 
existente" 1• 

Urn Ultimo aspecto da filosofia politica de Burke que chamou a aten~ao de Keynes foi 

o caracter gradualista e a defesa do presente nas suas proposi~ees. Urn corohirio desta 

atitude residia na recusa em aceitar o presente negativo em troca de beneficios futuros 

promissores2
= 

" Burke nao pensa que a ~ humana avance a sangue e fogo, em direc¢o a um fim eminente e 
glorioso a conseguir num futuro longinquo; para ele, nao existe urn milenio politico que espera e 
que se deva promover com o esfo~ e o sacrificio presente"3 .... "0 nosso poder de previsao e tao 
diminuto, que poucas vezes resulta prudente em razio de uma vantagem futura duradoura" .... 
"poucas vezes sera correcto sacrificar o bem-estar de urn povo durante uma gera~ao, levar a 
infelicidade a uma comunidade inteira ou destruir uma institui¢o benefica4, em razio de urn 
pressuposto mirifico a desfrutar num futuro comparativarnente remoto. Nunca poderemos ter 
conhecimentos de tal modo suficientes que valha a pena assumir esse risco; ou que, o facto de em 
algumas situ.a¢es passadas, os cataclismos terem sido prelUdios de situ.a¢es favoraveis prolongadas 
niio constitui urn argumento geral a favor dos cataclismos. 0 dever essencial dos govemos e dos 
politicos e garantir o bern estar presente da comunidade e nao aceitar riscos em raziio dos beneficios 
futuros"5• 

2. A evolu~ao das ideias liberais de J.M. Keynes manifesta-se em continuidade e em 

ruptura com certas cren~as e pressupostos doutrinais da teoria chissica liberal, embora o 

proprio se declarasse como liberal. Nessa qualidade,·distinguiu entre urn liberal verdadeiro 

e urn liberal realt. 

Keynes demonstrara na sua colabor~ao politica com Uoyd George que as suas 

ideias liberais nao eram ortodoxas. A essencia do seu liberalismo estaria em adequar-se as 

1 Ver Skidelsky, op. cit,p. 163. 
2 Ibidem, p. 162. 
3 "Mas se as grandes ideias que tern inspirado OS homens no passado sao loucuras OU ilusOes, OU se nio sao, 0 facto e que 
tern fornecido motiv~ mais poderosas que aquila que Burke oferece. Embora a sua paixao e a sua aratOria, sejam o 
do academico e do fi16sofo quem preanuncia esses preceitos cautos e qualificados. Os politicos devem adquirir sabedoria 
na obra de Burke, mas se desejam utilizli-la com aJgum prop6sito importante e dificultoso teriio que aprender os 
rudimentos de lideranca num outro Iugar". Ibidem. 
4 Keynes partilha a opiniiio de Burke de que o governo nio deveria introduzir " present evil for the sake of future bene
fits". A obserVIincia deste principia permitia a Keynes criticar 'a verdade inquestioruiver para os governos da epoca - de 
que para diminuir os custos nominais face a uma diminui~ dos ~.a sol~ era o aumento do desemprego a fim 
de disciplinar os trabalhadores. 0 mesmo poderia ser dito sobre a ~. com o que Keynes estava de acordo: o 
problema da epoca era a de~ e nio a~. Keynes escreve: "Our power of prediction is so slight, our knowledge 
of remote consequences so uncertain, that it is seldom wise to sacrifice a present benefit for a doubtful advantage in the 
future. Burke ever held, and held rightly, that it can seldom be right to sacrifice the well-being of a nation for a 
generation, to plunge whole communities in distress, or to destroy a beneficent institution for the sake of a supposed 
millennium in the comparatively remote future. We can never know enough to make the chance worth taking and the 
fact that a cataclysms in the past have some times inaugurated lasting benefits is no argument for cataclysm in general. 
These fellows, say Burke, have gloried in making a Revolution, as if Revolutions were good things in themselves". J.M. 
Keynes, citado por 0' Donnel, inR. O'Donell, ''Keynes's political philosophy, p. 9, in William Blllber(ed.), Perpectives on 
the History of Economic, Vol. VI Themes in Keynesian Criticism and Supplementary Modern Topic, Published for the 
Histoy of Economics Society by Edward Elgar, 1989. 
5 "Para alem do risco implicado em qualquer forma violenta de progresso, existe uma ~ adicional, na qual 
frequentemente nio se insiste como deveria: nio basta que a si~ que desejamos promover seja melhor que a 
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circunstancias cambiantes, adaptando o seu programa ao mundo real a fim de superar o 

desastroso problema da instabilidade e do desemprego. Keynes julgava-se representativo 

dessa categoria de liberal real, por presumir ter encontrado a resposta ao problema que 

afligia o capitalismo, nao apenas por nao p6r em questao o postulado da iniciativa privada, 

como por ser o Unico modo de continuar a acreditar e defender urn sistema que 

representava o ideal de liberdade. 

A ame~a do sistema, obrigaria a algumas reconsider~ees nas "old theorieS', 

impondo uma reflexao sobre as tarefas do govemo e a rel~ao estado-individualismo 

humano. Assim escreve Keynes, justamente revelando a mudanc;a face a outras opiniees 

anteriores: 

"Whilst, therefore, the enlargement of the functions of government, involved in the task of adjusting 
to one another the propensity to consume and the inducement to invest, would seem to a 
nineteenth-century publicist or to a contemporary American financier to be a terrific encroachment 
on individualism, I defend it, on the contrary, both as the only practicable means of avoiding the 
destruction of the existing economic forms in their entirety and as the condition of the successsful 
fu.ntioning of individual initiative"Z. 

A visao doutriruiria de Keynes, pondo enfase na necessidade de uma · politica 

interventora ·, nao era tomada de animo leve relativamente ao dano que uma excessiva 

intervenc;ao do estado provocaria na economia e na sociedade civil em geral. Em 1944, 

escreve a Hayek: 

"You will not expect me to accept quite all the economic dicta in it. But morally and philosophically 
I find myself in agreement with virtually the whole of it; and not only in agreement with it, but in a 
deeply moved agreement". 3 

Keynes expressa o seu "deeply moved agreement' com Hayek, na base das ideias 

filos6fico-politicas comunst, discutindo o Iugar onde deveria ser tr~ada a separ~ entre 

precedente. Deve ser melhor num grau suficiente, a fun de compensar os danos da tr~", Ibidem, citado por 
Skide1sky, op. cit, pp. 162-163. 
1 Ver J.M. Keynes, in CWJMK, voL IX, p. 295-311. 
2 J.M. Keynes, in CWJMK, voL Vii, p. 378 
3 Keynes alude ao Iivro de Hayek escrito em 1944 The Road to Serldom. ''The voyage has given me the chance to read 
your book properly. In my opinion it is a grand book. We all have the greatest reason to be grateful to you for saying so 
well what needs so much to be said". J.M. Keynes, To Professor F .A. Hayek, 28 June 1944, in CWJMK, voL xxvn, pp. 385 
e seg ... " It is true that you and I would probably draw it in different places. I should guess that accorcting to my ideas you 
greatly under-estimate the practicability of the middle course. But as soon as you admit that the extreme is not possible, 
and that a line has to be drawn, you are, on your own ~ent, done for, since you are trying to persuade us that so 
soon as one moves an inch in the planned direction you are necessary launched on the slippery path which will lead you 
in the course over the precipice" ... "I accuse you of perhaps confusing a little bit the moral and the material issues. 
Dllll8erous act can be done safely in a community which thinks and feels rightly, which would be the way to the hell if 
they were executed by those who think and feel wrongly". 
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Agenda e nao-Agenda do Estado, como deveria ser estabelecida a re~ao Estado-individuo, 

como deveriam ser garantidos os direitos e deveres do cidadao. Keynes distancia-se de 

Hayek pelas mesmas razees que nos anos Vinte criticou o Tesouro e a ortodoxia: 

"The line of ~ent you yourself take depends on the very doubtful assumption that planning is 
not more efficient. Quite likely from the purely economic point of view it is efficient. That is why I 
say that even if the extreme planners can claim their technique to be the more efficient, nevertheless 
technical advancement even in a less planned community is so considerable that we do not today 
require the superfluous sacrifice of liberties which they themselves would admit to have some 
value . .I come finally to what is really my only serious criticism of the book. You admit here and 
there that is a question of knowing where to draw the line. You agree that the line has to be drawn 
somewhere, and the logical extreme is not possible. But you give us no guidance whatever as to 
where to draw it. In a sense this is shirking the practical issues"2. 

A utopia do individualismo doutriruirio tern por base o processo hist6rico da 

procura de fundamentos para entender a conduta humana de urn modo mais tolerante. 

Essa doutrina fomece urn fundamento intelectual satisfat6rio para legitimar os direitos de 

· propriedade e a liberdade, mas vacila face a necessidade de seguran(:a colectiva e de 

reequilibrio social. Keynes nao acreditava em determinados preceitos dessa filosofia liberal 

ortodoxa, como atesta esta passagem elucidativa: 

"( ... ) it is not true that individuals possess a prescriptive 'natural liberty' in their economic 
activities ... The world is not governed from above that private and social interest always coincide. It 
is not so managed here below that in practice they coincide. It is not a correct deduction from 
principles of economics that enlightened self-interest always operates in public interest. Nor is true 
that self-interest is generally enlightened; Experience does show that individuals, when they make 
up social unit, are always less clear-sighted than when they act separately" I. 

Keynes prop<)e, seguindo Burke, basear-se em fundamentos concretos, e nao supor 

como Bentham, que a interferencia e 'geralmente desnecessaria' ou ' perniciosa ·. Keynes 

pensa numa primeira fase que o Estado deveria intervir para elevar a probabilidade do 

conhecimento, diminuindo a incerteza sobre o futuro, aurnentando o estado da confian(:a 

face aos calculos sobre o futuro. 0 fun Ultimo da interven(:ao do Estado deveria ser 

1 A grande diferenca entre Keynes e Hayek presumivelmente esta nas possibilidades morais do seu tempo. Isto retlecte-se 
nas categoria de investimento e poupanca e, portanto, da sua re~ com a dete~ da taxa de juro e intluencia 
que esta tern sobre o ciclo do credi.to. Hayek vivia no Iongo prazo, onde o crescimento econ6mico era assegurado pe1a 
poupanca e a renimcia ao consumo, recriminando Keynes pelo uso indevido de instrumentos de curto prazo, a politica 
do desesperado. A categoria poupanca era uma categoria moralmente aceite por Hayek se ela significasse precisamente 
investimento para o futuro; quaiquer forma de poupanca forcada, ou de investimento financiado deficitariamente, ou 
por maiores impastos, era moralmente condenada por Hayek. Isto implica que apenas os individuos sao moralmente 
capazes de tomar decisOes correctas sem prejudicar o bern comum. A obra posterior de· Hayek vern demonstrar a 
absoluta descrenca deste em quaiquer obra colectiva, porquanto moralmente inferior. Veja-se AntOnio Argandoiia 
Ramiz, "La polemica entre Keynes y Hayek: aJgunas consideraciones de interes para Ia& debates de los afios ochenta", in 
Rafael Rubio de Urquia(ed.) La herencia de Keynes, Alianza Universidad, 1988, pp. 235-267. 
2 J.M Keynes, To Professor F .A. Hayek, 28 June 1944, in CWJMK, vol. xxvn, pp. 385 e seg. 
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melhorar a info~ao para uma meLltor iniciativa dos empresarios, aumentar a racionali-

dade do investimento, regular o investimento atraves dos corpos para-estata.is, eliminar o 

desemprego e a fo~ao de expectativas decepcionantes. Keynes proclama a necessidade 

de os economistas distinguirem entre Agenda e nao- Agenda do governo, com a tarefa 

politica complementar de imaginar, no quadro de uma democracia, as formas de governo 

que permitam realizar a AgendaZ. Dai que Keynes tivesse proposto curar a doen~a mortal 

do individualismo, propondo: 

"But, above all, individualism, if it can be purged of its defects and its abuses is the best safeguard of 
personal liberty in the sense that, compared with any other system, it greatly widens the field for the 
exercise of personal choice, and the loss of which is the greatest of all losses of the homogeneous or 
totalitarian state. For this variety preserves the traditions which embody the most secure and 
successful choices of former generations; it colours the present with the diversification of its fancy; 
and, being the handmaid of experiment as well as of tradition and of fancy, it is the most powerful 
instrument to better the future"S. 

Keynes prope;e distinguir a Agenda da nao-Agenda, e nao supor que a interferencia 

e 'geralmente desnecessaria' ou 'geralmente perniciosa'. A Agenda do Estado deve 

incorporar aquelas actividades que OS individuos nAo realizam, aquelas decis5es que 

ninguem adopta se o Estado nao actuar4. Propae por isso a cri~ao de corpos semi-

aut6nomos entre o Estado e os individuos cujo criterio de ac~ao seja o bern publico, 

excluindo as vantagens pessoais como motivo de ac~ao. Esses corpos aut6nomos no interior 

do Estado5devem estar sujeitos ao controlo do ParlamentoG. Entre estes corpos, Keynes 

inclui o Banco de Inglaterra, a Administr~ao dos Portos, grandes sociedades an6nimas ou 

1 J.M. Keynes, in CWJMK, vol. IX, p. 287-288. 
2 Ver Skidelsky, op. cit p. 162 
3 J.M. Keynes, · op. cit., p. 380. 
4 Em verdade a tenninologia de Agenda ( onde o Estado deve actuar ou fenarnenos desenvolvidos pe1a sociedade de 
forma natural) e non-Agenda( onde o estado nao pode intervir) tambem foi utilizada por Bentham. Esta divisao dependia 
de cada pais e das circunstiincias de cada comunidade politica. 0 pr6prio Stuart Mill ufilizava essa tenninologia com urn 
realismo maior que Bentham: " En las circunstancias concretas de una epoca o un pais determinados, casi no hay nada 
verdaderamente importante para el interes general que no resulte deseable o incluso necesario que el Estado no acometa 
por si msimo; no porque Ia iniciativa privada individual sea incapaz de hacerlo sino porque en Ia practica no lo harli. En 
a1gunas epocas y lugares no habra caminos, diques, puertos, canales, obras de riego, hospitales, escuelas, universidades, 
imprentas, si no los realiza el Estado, al ser Ia poblaci6n demasiado pobre para allegar los recursos necesarios, o no lo 
bastante avanzada intelectualment para apreciar los fines, o no lo suficientemente entrenada en Ia acci6n colectiva de 
reunir los medios",J. Stuart Mill, Principles, p. 978, citado por 0' Brien in op. cit, p. 378. 
5 A preferencia de Keynes vai muito mais para estas formas de ~ e controle que as centralmente organizadas e 
na dependencia de uma tutela ministerial. Na critica ao · socialismo dout:rinlirio · Keynes partilha o engagement peio 
altruismo social, as experiencias ousadas, a luta contra os milionlirios e a critica ao laissez faire; critica sobretudo a sua 
falta de~ sobre os fenamenos, de terem ficado na realidade do secuio anterior. 
6 Deve resultar claro que Keynes partilha a vis8o de que OS individuos perseguem fins pr6prios; o que contest& e que dai 
advenham sempre beneficios colectivos. A- sua proposta vai no sentido de uma m~ evolutiva da moral, permitindo 
a existencia e realiza~ilo de fins motivado3 peio interesse prOprio. 
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de utilidade publicat. Keynes prope;e separar os servi~os que sao tecnicamente sociais dos 

que sao tecnicamente individuais. Keynes recorre justamente a Burke para afirmar que: 

"( ... ) one of the finest problems in legislation, namely to determinate what the State ought to take 
upon itself to direct .... , and what it ought to leave, with as little interference as possible, to individual 
exertion"2• 

Keynes pretendia uma utopia caracterizada pelo aumento do bern intrinseco. Esse 

objectivo Ultimo, onde a politica e a economia eram meios para atingir tal fim, era a 

fortna(:ao de uma sociedade racionalmente etica: 

"( ... ) the human race would consist of reliable, rational, decent people, influenced by tru.th and 
objective standard, who can be safely released from the outward restraints of convention and 
traditional standard and inflexible rules of conduct, and left, from now onwards, to their own 
sensible devices, pure motives and reliable intuitions of the good"3. 

Keynes nao escreveu nenhuma 'Utopia·, embora a sua sociedade ideal fosse aquela 

onde a beleza e o amor existiriam de forma variada; a pintura, a escultura, a mwica, as 

artes em geral deveriam florescer, as n~Oes deveriam viver em paz e em coopera~ao; a 

moeda deveria perder a qualidade de meio de entesouramento que transformava as pessoas 

em money lovers e especuladores4: 

"At any rate to me it seem clearer every day that the moral problem of our age is concerned with the 
love of money, with the habitual appeal to the money motive in nine-tenths of the activities of life, 
with the universal striving after individual economic security as the prime object endeavour, with 
the social approbation of money as the measure of constructive success, and with the social appeal 
to the hoarding instinct as the foundation of the necessity provision for the family and for the 
future" I. 

De urn ponto de vista econ6mico as precondi~Oes do bern implicariam uma 

dissemi~ao do conforto material e da seguran~a econ6mica, assim como do lazer. 0 

amor e a beleza apenas poderiam ser gozados por aqueles que estivessem libertos da 

inseguran~a material. A ger~ao das precondi~Oes requer a eficiencia da prod~ao, das 

1 Com a f~ das grandes companhias, surge a separ~ entre a propriedade e a administr~, pelo que as 
~Oes das empresas seguem fins onde a~ do lucro adquire caracter secundlirio, interessando sobretudo o 
prestigio, repu~ e estabilidade. 
ZJ.M. Keynes, CWJMK, vol. IX, p. 288 
3 J.M. Keynes, "My Early Belief', in CWJMK, vol. X, p. 44 7. 
4 Quando Keynes sustenta que a taxa de juro de Iongo prazo e urn fen6meno convencional, pe1o que o governo deveria 
manter uma taxa de juro que modifique a conven~ esbijustamente apontando para uma alter~ de Iongo prazo, que 
sirva no curto prazo para incentivar o investimento, mas tambem para que, mediante a~ da riqueza o ttmel 
seja acessivel a outros membros da sociedade. 0 obst8culo para tal politica deriva mas das condi¢es psicoJ.Ogicas e 
morais dos rentier que de uma clara teoria monetaria do juro. Freud ~ uma in~ cientifica sobre as 
raizes do amor ao dinheiro, afirmando que o amor ao dinheiro nao fazia parte da natureza humana, mais que conslituia 
uma doen~ que poderia ser eliminada atraves de aJgum ideal. Keynes sustenta de maneira sistematica que aquele era 
urn obst8culo a actividade empresarial produtiva e a acum~ de capital, chegando a propor na Teoria Geral a 
eutaruisia do rentier, atacando o excesso de entesouramento, os rendimentos provenientes de actividades que nAo 
constituiam autentico sacrificio. 
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pra.ticas institucionais, o crescimento sustentavel da pop~ao com uma tecnologia 

adequada, abunda.ncia de tempo e output, beleza natural, etc. Determinados valores seriam 

tolerados apenas como urn meio para atingir o bern: 

"Avarice and usury and precaution must be our gods for a little longer still. For only they can lead 
us out of the tunnel of economic necessity into daylight"2. 

Pelo que a transfo~ao da sociedade supunha uma reforma das condutas dos 

individuos na sociedade: 

"I think with dread of the readjustment of the habits and instincts of the ordinary man, bred into 
him for countless generations, which he may be asked to discard within a few decades .. must we not 
expect a general 'nei'V'OUS breakdown' .• there is no country and no people, I think, who can look 
forward to the age of leisure and abundance without a dread. For we have been trained too long to 
strive and not to enjoy"3. 

Embora para tal fosse necessario que o Estado, o bern comum, tivesse os seus 

deveres bern definidos. Nada disto resultaria do acaso, reservando a teoria e a pratica 

economica urn papel, ciente de que 0 problema economico era 0 instrumento para 

objectivos superiores da civiliza~ao humana. No prefacio ao ·Essay in Persuasion· Keynes 

escreve: 

"( ... ) the day is not far off when the economic problem will take the back seat where it belongs, and 
that the arena of heart and head will be occupied, or reoccupied, by our real problems-the problems 
of life and of human relations, of creation and behaviour and religion" 4. 

Para Keynes a politica e ciencia e arte. Enquanto ciencia ela e a aplic~ao da teoria 

etica as questOes da pratica, e uma parte da razao pratica. Enquanto arte ela e a experiencia 

e sapiencia dos homens justos. Esta distin~ao permite, sobretudo, uma perce~ao mais 

apurada das suas ideias de etica pra.tica, aplicada a transfo~ao da politica numa 

doutrina dos meios da razao e nunca destinada a substituir a etica ou doutrina dos fins, 

para a qual os politicos nao sao os veiculos mais apropriados. 

0 seu pensamento politico concedeu prioridade aos objectivos imediatos sobre os 

futuros, que irao ter tanta influencia na sua teoria do output de curto prazo, atitude 

1 J.M. Keynes, in CWJMK, vol. IX, p. 268-269 
2J.M. Keynes, in CWJMK, Vol IX,p. 331. 
3 J.M.Keynes, in CWJMK, Vol :xxvn, p. 260-261. 
4 J.M.Keynes, in CWJMK, Vol IX, p. xviii 
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refol'(:ada pelo seu estudo sobre as probabilidades, onde a incerteza decorre da 

precariedade dos conhecimentos futuros, pelo que as ac~ees racionais eram mais 

adequadas, atendendo as circunstancias. 

Burke contribui para que Keynes estabele~a uma clara linha de demarc~ao entre 

esfera privada e esfera publica, assim como da interac~ao dessas duas esferas prestando 

aten~ao as dete~6es do cutso das ac~6es mais racionais em dadas circunstancias. 

Oeste, aprende que, como o poder de previsao e tao diminuto, poucas vezes sera prudente, 

face a uma vantagem futura duradoura, sacrificar o bem-estar de urn povo durante uma 

ger~ao, levar a infelicidade a uma comunidade inteira ou destruir uma institui~ao 

benefica em razao de urn pressuposto mirifico a desfrutar, nurn futuro comparativamente 

remoto. Nunca poderemos ter conhecimentos suficientes ao ponto de valer a pena assumir 

esse risco. 

Para Keynes, o dever essencial dos govemos e dos politicos e garantir o bem estar 

presente da comunidade e nao aceitar riscos em fun~ao dos beneficios futuros. Para alem 

do risco implicado em qualquer forma violenta de progresso, existe uma consider~ao 

adicional : nao basta que a si~ao que desejamos promover seja melhor que a 

precedente, ela deve ser melhor nurn grau suficiente a fim de compensar os danos da 

transi~ao, pelo que se recomenda a gradualidade nas mudan~as. 0 dever do Estado era o 

alcance da felicidade no presente e nao a prom~ao de urn objectivo Ultimo, embora o 

segundo possa ser consequencia indirecta do primeiro, tendo privilegiado os ajustamentos 

com o auxilio do Estado e nao a espera de automatismos difusos e temporalmente extensos. 

0 regime de liberdade era a forma que melhor encarnava a con~ao do bern 

publico, fomentando a seguran~a e a utiliza~ adequada dos meios. Keynes considerava-se 

urn liberal do tipo real, pertencente ao futuro, embora pretendesse ser reconhecido como o 

Ultimo dos utopistas, aspirando a urn tipo de sociedade ideal onde imperassem a harmonia, 

a beleza, a paz. Qualquer cidadao que olhasse o mundo real e nao apenas a Sagrada 

Escritura,. saberia que nao havia correspondencia entre os desejos de liberdade e o mundo 

em desagreg~ao politica e depressao econ6mica. 
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0 conhecimento sobre as mctiv~5es que levaram este pensador a colocar como 

objectivo prioritario a estabilidade do capitalismo e o pleno emprego, assenta na 

necessidade de preserv~ao de uma cultura que se encontrava abalada pela incapacidade 

de dar novos saltos civilizacionais, pela corru~ao dos seus valores eticos e pela ineficacia 

na abordagem tradicional dos problemas politicos; por isso Keynes estava convencido de 

que o tempo era de mudan~a, mas riao acreditava nurn regresso a ortodoxia doutrirui.ria 

defendida pelos conservadores e pelos liberais como Hayek. A insistencia nos velhos 

metodos da politica conservava a pureza dos valores liberais, mas nao assegurava no tempo 

a liberdade e a seguran~a que as pessoas procuravam, era tempo de flectir rumo, de 

redefinir os comportamentos, as fun¢es das institui~5es e dos individuos. 

Os crirerios da razao pratica levam Keynes a afastar-se de urn doutrinarismo 

individualista, acima da sociedade e dos seus problemas. 0 melhor caminho era o que 

debelava a razao, are porque a democracia o exigia. Surgia uma Agenda para o Estado, que 

os cidadaos deviam vigiar mas nao impedir. 

2.1.3. 0 pensamento social: a desigualdade na distribuiQao. 

"'ndeed the transformation of society, Which I preferably 
envisage, may require a reduction in the rate of interest 
towards vanishing point within the next thirty yeadl. 

A sua doutrina social geral, que e sistematizada e apresentada no Ultimo capitulo da 

sua obra magna, representa urn plano de fundamen~ de uma politica econ6mica e 

social a seguir pelos govemos em oposi~ao aos argumentos e conclU80es da teoria classicaz: 

"( ... ) upon which I was brougt and which dominates the economic thought, both practical and 
theoretical, of the governing and the academic classes of this generation, as it has for a hundred 
years past"S. 

Keynes esclarece que a sua contribui~ao te6rica permitiria uma melhor 

compreensao de urn dos fen6menos que envilecem a sociedade capitalista, a saber o 

1 J. M Keynes, "National Self-Sufficiency", in CWJMK, voL XXI, p. 240. 
2 Veja-se R.O'Donell, ''Keynes's political philosophy, p.ll, in William Balber(ed.), Perpectives on the History of 
Economic, VoL VI Themes in Keynesian Criticism and SUpplementary Modern Topic, Published for the Histoy of 
Economics Society by Edward Elgar, 1989. 
3 J.M.Keynes, CWJMK, Vol VII, p. 3. 
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problema do desemprego, embora seJa adiada uma explic~ao para urn segundo problema 

ou vicio do mundo economico: a reparti~ao da riqueza e dos rendimentos. 

Enquanto persistir a ideia de que o crescimento do capital depende da for~a de 

motiva~ao do aforrador individual e, de que esse crescimento e comandado em grande 

medida pela poupan~a da classe rica, a qual despojando-se do superfluo eta Iugar a urn 

circulo virtuoso de desenvolvimento que permite avan~ar mais rapidamente, a distribui~ao 

da riqueza sera desiguall. 

Keynes, pelo contrario, entende que o crescimento da riqueza, Ionge de depender 

da abstinencia dos mais ricos, como se admitia em geral, e estorvado por ela, 

desaparecendo assim urn dos argumentos tradicionalmente usados como justifica~ao social 

das grandes desigualdades de riqueza. 

Embora reconh~ que, em termos sociais, uma certa desigualdade seria benefica, 

pois as propensaes humanas perigosas canalizar-se-iam para actividades inofensivas como 

ganhar dinheiro e gerar fortunas, o que exige a motiv~ do lucro no quadro da 

propriedade privada, em vez da crueldade e da ambi~ao desenfreada do poder pessoal2• 

Mas o aspecto essencial para o futuro das desigualdades relaciona-se com a taxa de 

juro. Keynes acreditava que uma politica de baixas taxas de juro era uma condi~ao 

necessaria para obter o volume desejado de investimento. 

Mas, ao mesmo tempo, encarava-a como politica social de redistribui~ao da riqueza 

visando no Iongo prazo a eutanasia do rentieJI>. A existencia do rentista e, portanto, 

segundo Keynes, uma fase transit6ria, tendente a desaparecer, embora gradualmente, nao 

necessitando para tal fim de par em movimento uma revolu~ao: 

" I see, therefore, the rentier aspect of capitalism as a transitional phase which will disappear when 
it has done its work" 4. 

IAdmitindo os avancos feitos pela via fiscal para diminuir as grandes desigualdades de riqueza e rendimentos, para 
Keynes existiam ideias estreitas sobre como 1evar esse processo rnais para frente. 
2 Mais vale que o homem ex~ o seu despotismo sobre uma conta bancaria que sobre os seus cidadios, diz Keynes. 
Sem, todavia, deixar de apontar que, frequentemente, este seja urn meio para atingir outros objectivos. 
3 Resulta para Keynes que a legitimidade de tal facto encontra suporte na aceita.cao de urn corpo te6rico herdeiro da 
tr~ ricardiana, como escreve: " That could explain much social injustice and apparent cruelty as an inevitable 
incident in the scheme of progress, and the attempt to change such things as likely on the whole to do more harm than 
good, commended it to authority", in General Theory, p. 33. 
4 Idem,p. 374. 
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Keynes expressa claramente a convic~ao de que taxas mais baixas seriam muito 

mais eficazes, a partir do momento em que os jogadores perniciosos existentes no sistema 

fossem habituados gradualmente a respeitar os interesses sociais do pleno emprego1 • Por 

urn lado, justifica-se doutrinariamente a existencia de uma taxa de juro mais baixa que a 

reinante nurn determinado momento e, por outro, esse estado de coisas seria perfeitamente 

compativel com «urn certo grau de individualismo»2. 

"( ... ) in the ideal commonwealth men may have been taught or inspired or bred to take no interest 
in the stakes, it may still be wise and prudent statesmanship to allow the game to be played, subject 
to rules and limitations, so long as the average man, or even a significant section of the community, 
is in the fact strongly addicted to the money-making passion" I. 

t possivel vislurnbrar que, ao obter urn aurnento paulatino no volume do capital, 

este deixe de ser escasso a partir de urn determinado momento hist6rico, de modo a que os 

investidores nao recebam nenhum tributo da comunidade. Assim, poder-se-a elaborar urn 

plano de tribu~ao directa que deixe a inteligencia, a determin~ao e a habilidade 

executiva do financeiro e do empresario, servir activamente a comunidade em condi~6es 

razoaveis de remuner~ao. 

A ineficacia do sistema pre-keyenesiano nao estava na direc~ao da afec~ao dos 

recursos, mas na incapacidade de conseguir utilizar todos eles, para a dete~ do 

volume de emprego efectivo. De resto, aponta Keynes, o sistema de Manchester, a fim de 

realizar ao maximo as potencialidades da prod~ao, precisa de ser orientado, pois o livre 

jogo das for~as econ6micas, a iniciativa individual, nao conduz ao 6ptimo econ6mico e 

social. 

Os sistemas de controlo centralizados, destinados a estabelecer o volume de 

prod~ao correspondente ao pleno emprego, invalidam a teoria classica do laissez-fake e 

1 E necesslirio distinguir, recomenda-nos Keynes, entre a transf~ da natureza humana e o govemo dessa 
natureza, as quais sao duas tarefas diferentes, que e preciso nio confundir.J.M Keynes, General Theory, p. 3. 
2 Para Keynes nio se justifica a remuner~ ao juro, como nio se justifica a rem~ em termos de renda do solo, 
pais nio constitui nenhwn tributo a qualquer sacrificio. A dif~ e que se pode explicar a raridade da terra, mas os 
argwnentos sao poucos para justificar a escassez do capital. A razilo, alliis Unica, segundo Keynes, para o pagamento de 
juros reside na ainda baixa propensio a consumir que implica que a poup~ liquida, em~ de plena emprego, 
se e:xaure antes que o capital seja relativa e suficientemente abundante. Por isso seria provavelmente preferivel que a 
poupanca colectiva pudesse ser mantida atraves da interven~ do estado a wn nivel que permitisse o crescimento do 
capital, ate este dei:xar de ser escasso. 
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dos mecanismos correctivos autorruiticos, mas, uma vez estabelecidos esses objectives, nao 

existem objecc;res para pensar que o interesse pessoal determinani o que se produz, em 

que proporc;res se combinarao os factores de produc;ao, e como se distribuira o produto 

final entre os participantes na produc;ao do valor do produto final2• A func;ao do Estado 

cessa logo que esteja determinado o montante global dos recursos destinados a aumentar 

os meios de produc;ao, assim como a taxa basica de remunerac;ao. 

Keynes defende, assim, uma economia de mercado descentralizada, mas sujeita a 

objectivos trac;ados pela interacc;ao entre a vontade politica do Estado e a iniciativa 

individual. 0 Estado deveria, entao, definir o caracter da sua intervenc;ao, mas permitindo 

ainda o exercicio da iniciativa e da responsabilidade individual3. 0 6ptimo seria, eficacia e 

liberdade, livres das doenc;as ocasionadas pela falta de escolha no presente e, da vontade de 

melhorar o futuro. 

A doutrina social de Keynes poderia chaniar-se o papel do governo de modo a obter 

o equilibrio de pleno emprego. Nesse sentido, reclama a descida da taxa de juro, que 

significa no Iongo prazo a eutanasia do rentier, e por consequencia, a desaparic;ao 

progressiva do poder opressivo adicional que tern o capitalista de explorar o valor 

conferido ao capital pela sua raridade, o que e urn objectivo social de Iongo prazo. Keynes 

costumava dizer nos anos Vinte que era mais grave ocasionar o desemprego que defraudar 

o rentier. 

Esta e uma visao de Iongo prazo, resultado de urn processo em que se vao colocando 

em duvida os atributos do sistema capitalista e a sua interpretac;ao te6rica, baseado numa 

filosofia social que defende a iniciativa individual mas evidencia a insatisfac;ao quanto ao 

1 Idem, p.376. 
2Idem. 
3 Nos trabalhos de prepar~ da Teoria Geral, Keynes escreveu " A large part of the established body of economic 
doctrine I cannot but accept as broadly COITeCt. I do not doubt it. For me, therefore, it is impo&mlle to get satisfied until I 
can put my finger on the flaw in that part of the orthodox reasoning which leads to the conclusions which for various 
reasons seem to me to be unacceptable. I believe I am on my way to do so. There is, i am convinced, a fatal flaw in that 
part of the orthodoxy reasoning which deals with the theory of what determines the level of effective demand and the 
volume of aggregate employmenf',J.M Keynes, in CW]MK, voL xm, p. 489. 
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dominio que o capital finan~eiro assume no desenvolvimento do capitalismo 

contemporaneot. 

As ideias sociais de Keynes nao representam um desgarrado semi-compilado de 

assever~6es com pouco sentido, sao o resultado da observ~ao dos factos e de crenctas 

doutrimirias que redundam numa teoria do output e do emprego numa economia 

monetaria. As suas ideias sobre a avareza, a usura e o apelo a etica medieval de 

conde~ao das taxas de juros exageradas, procuram estabelecer regras e limitact6es a essa 

practica e tradicta.o etica. 

Keynes procura alcanctar o seu objectivo de modo gradual, respeitando o governo 

dos assuntos humanos, o tempo das muta.ctOes necessarias da conduta. Keynes pensa o social 

numa sociedade livre e individualista mas nao desprovida do concurso das ferramentas de 

transfo~ao colectiva. 

2.2. 0 conhecimento, a incerteza e a motiva<;ao 
humana: 

"Between two sets of propositions, therefore, there exists a 
relation, in virtue of which, if we know the first, we can 
attach to the latter some degree of rational degree. This 
relation is the subject matter of the logic of probability"2. 

A instabilidade econ6mica e social e atribuida a incerteza, a insegurancta, as 
dificuldades de indole monetaria e financeira onde se desenvolvem a actividade 

especulativa e o entesouramento, actividades que constituem um entrave ao processo 

econ6mico equilibrado. Veremos seguidamente alguns dos alicerces que influenciam, a 

partir do campo l6gico-epistemol6gico, a fo~ao das teoria auxiliares contidas na Teoria 

Geral. 

Em primeiro Iugar, poremos em evidencia o modo como Keynes sintetiza, atraves da 

sua nectao de probabilidade, um metodo em que privilegia a analise indutiva sem 

descurar a importancia da analise dedutiva. Em segundo Iugar, investigaremos em Keynes 

a re~ao entre a l6gica e a probabilidade, cuja importancia ira ser decisiva na sua nectAo 

1 Ver J.M. Keynes, General Theory, p. 383. 
2J.M. Keynes, CWJMK, vol vm,p. 6-7. 
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de incerteza. Em terceiro Iugar, examinaremos a distin~ao entre o que e atomistico eo que 

e organico, da qual deriva uma abordagem que distingue entre 0 plano micro e 0 plano 

macro dos problemas econ6micos. 

2.2.1. Os problemas do metodo cientifico: a noQaO de 
probabilidade 

J.M. Keynes evitou durante a sua vida recorrer aos metodos dedutivos e indutivos nas 

suas formas extremasl. Keynes rejeitou a visao extrema e altamente abstracta do metodo 

dedutivo para a teoria econ6mica, afirmando que a ciencia econ6mica nao pode ser nem 

deve ser equiparada as ciencias naturaisZ; 

"Economics is essencially a moral science and not a natural science ... to convert a model into a 
quantitative formula is to destroy its usefulness as an instrument of thought"3. "( ... ) is a method 
rather than a doctrine, an apparatus of the mind, a technique of thinking, which helps its possesor 
to draw correct conclusions"4 ...• "Economics is essencially a moral science and not a natural 
science . .It employs introspection and judgements of value •. It deals with motives, expectations and 
psycological uncertainties"5. 

1 J. Neville Keynes e Alfred Marshall foram os inspiradores dos conhecimentos primordiais em materia metodol6gica que 
Keynes sustentou durante a sua actividade como cientista e economista. ].Neville Keynes, seu pai, era da opiniao de que 
diferentes metodos poderiamser adequados, embora estivesse convencido de que o estudo deveria com~ e concluir 
com a obse~: o metodo dedutivo deveria ser apoiado no metodo indutivo" according to the materials available, the 
state of investigation reached and the object in view . .,. Neville Keynes, Scope and Method of Political Economy, p. 6, in 
op cit. p. 99. 
Para Marshall, que concordava com Neville Keynes, havia Iugar para todos os metodos na teoria. Nesse sentido podemos 
entender a frase de Marshall:" A ciencia econ6mica nio e mais do que o funcionamento do sentido comum ajudado por 
apli~Cies de aruilise organizada e de raciocinio geral, os quais facilitam a tarefa de recolher, arrumar e tr~ 
inferencias dos factos particulares" ( Principios, p. 32). Sendo sempre urn problema de escolha do metodo adequado em 
concordancia com a si~. Marshall considerava-se urn representante do 'dull mean' entre os dois metodos, embora 
como Marshall refere em outro escrito: "o que e importante e interrogar os factos de forma a apreender a maneira como 
actuam as causas isoladas e combinadas, aplicando este conhecimento na ~ do corpo, organon, da teoria 
econ6mica, para entao, com ajuda de tal corpo lidar-se com o Iado econ6mico dos problemas sociais. 0 trabalho e feito 
a luz dos factos, mas a luz nio ilumina directamente, tern que ser retlectida e concentrada pela ciencia"( Marshall, The 
present position of economics ). Relativamente ao Iugar atribuidos a ind~ e a~ ele sustentava que: "it is 
necessary, first, to determinate what are the principal forces in operation, and the laws in accordance with they operate. 
Next comes the purely deductive stage, in which are inferred the consequences that they ensue from the operation of 
these forces under given conditions. Lastly, by comparison of what has been inferred with what can be directly observed 
to occur, an opportunity is afforded for testing to correctness and practical adequacy of the two preceding steps, and the 
suggestion of necessary qualifications". Idem, pp. 212 e 213. Procurar a objectividade na in~ cientifi.ca, sem o 
recurso a u~ de hip6teses preliminares ou preconcebidas concementes ao fen6meno em investig~, extraindo 
unicamente regularidades e rela¢es causais baseadas na recolha de factos e a sua eventual repeti~. J. Maynard Keynes 
pensava que Marshall estava mais inclinado para a ~. Ver J.M. Keynes, in CWJMK, vol. X, pp. 188 e 189 e voL 
XIV, p. 296 respectivamente. 
2 Quando Hume, Hutcheson e tambem Smith afirmavam que a Economia era uma ciencia moral, pretendiam 
demonstrar que a moral tal como as outras disciplinas filos6ficas, seguia leis naturais. Neste sentido, a ~ de 
Keynes deve ser entendida de modo diferente, como ciencia etica e, portanto, sometida a intluencia de normas, valores, 
cren,.as, conven~, luilii.tos e juizos de valor. 
3 J.M. Keynes, in CWJMK, voL XIV, pp. 297, 299 e 300. 
4 J.M. Keynes, cambridge Economics Handbooks, Introduction, citado por Johannes J. Klunt, op. cit, p. 81. in H. 
Pesaram e T. Lawson (ed.), in Keynes's Economics Methodological Issues,", Croom Helm, London & Sydney, 1985. 
5 J.M. Keynes, in CWJMK, voL XIV, pp. 297, 299 e 300. 
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Keynes era partidario de uma combin~ao destas metodologias, uma vez afastadas 

as vis6es inconvenientes de ambas. Como afirmou no "Treatise on Probability": 

"If a theoey is first proposed and is then confirmed by the examination of statistics, we are inclined 
to attach more weight to it than a theoey which is constructed in order to suit the statistics. But the 
fact that the theoey which precedes the statistics is more likely than the other to be supported by 
general considerations-for it has not- presumably, been adopted for not reason at all- constih.ttes the 
only valid ground for this preferences" I. 

Este elemento metodol6gico revela-se frequentemente atraves da abordagem 

utilizada na sol~ de problemas do tipo 'problem-dependent nature' 2, i.e a ideia de que 

a comb~ao dos metodos dedutivo e indutivo deve servir o fim Ultimo de interpretar os 

problemas e propor os remedios. Ideia que esta patente numa carta a R. Harrod: 

" It seems to me that economics is a branch of logic, a way of thinking ... One can make some quite 
worth while progress merely by using your axioms and maxims. But one cannot get veey far except 
by devising, new and improved models. This requires, as you say, a vigilant observation of the actual 
working of our system"3. 

Isto implica que o problema do metodo exige necessariamente uma visao integrativa 

de ambos os metodos dependendo da tarefa concreta com que se defronta, embora tendo 

consciencia dos problemas que ambos metodo colocam ao investigador. A procura da 

comb~ao optima destes metodos e uma arte singularmente dificil4• 

1 J.M. Keynes, in CWJMK, vol. vm, p. 338. Keynes parecia ser mais marshalliano que Marshall quanto ao 'dull mean' 
dos metodos. Na biografia de Thomas Robert Malthus, Keynes escreve: " But Ricardo, in the course of simplifying the 
many successive stages of his highly abstract argument, departed, necessary and more than he himself was aware, away 
from the actual facts; whereas Malthus, by taking up the tale much nearer its conclusion, had a firmer hold on what may 
be expected to happen in the real world", vol. X p. 88. 
2 Austin Robinson escreve " He loved argument, he could occasionally be carried away by his own argument into 
preposterous conclusions and laugh them off. He was delighted when we developed our own argument He let us talk 
and intervened only at the very end. If he dominated us, it was in quite a ctifferent way. We gradually came to see things 
very much as he would see them, to accept his valuations of what were priorities, and to accept his conclusion for action 
because he had led us to make them our conclusions. But his mind was always the quickest His thinlcing was more 
radical and less circumscribed by unconscious limitations of political or institutional assumptions. And not infrequently 
we were discussing something about, Keynes was still developing ideas that he would be publishing in a week or two, 
and we had the excitement of feeling ourselves on the fringes of policy-making", "A personal View", p. 10, in Milo 
Keynes, Essays on John Maynard Keynes, cambridge University Press, 1975, pp. 9-23. 
3 J.M. Keynes, in CWJMK. vol. XIV, p. 296. 
4ParaJohannesJ. Klunt, op. cit p 103, o balanco entre os metodos, a preocupacao de Keynes, tern sido superada pelo 
Instrumentalismo ou pelas modemas metodologias de Kuhn e Ulkatos, que evitam uma detalhada considerac4o sobre 
este balanco. Nao sou muito dessa opiniao, pelo menos no que refere a Lakatos. Este confere muita importancia ao indu
tivismo na ~ do hard core e na critica a cruzada anti-indutivista de Popper. Mas sem dUvida que o problema 
sobre o adequado Iugar a dar ao trabalho te6rico e ao trabalho empirico e a sua integr~, esta Ionge de ser resolvido 
pelos economistas. Keynes considerou que o trabalho te6rico expresso na Teoria Gera1 era do tipo 16gico-deductivo, sem 
exigir investig~ estatistica, mas foi construindo o seu modelo explicativo com base em leis psicol6gicas de base 
empirica, que expressam a in~ de juizos empiricos, intuicOO e aeneas racionais sobre a conduta dos agentes 
econ6micos. 
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Os problemas de metodo sao abordados no 'Treatise on Probability' 1• Esta obra de 

juventude permite a Keynes, com base nas observ~aes que acreditava serem significativas, 

extrair indutivamente conclusaes l6gicas em sintonia com essa realidade2: 

"I have described probability as comprising that part of logic which deals with ai&Wflent which are 
rational but not conclusive" .. " .. almost all empirical science rest of these. And the decisions dictated 
by experience in the ordinary conduct of life generally depend on them" ... " In the majority of case 
we are content with that other kind of induction which leads up to laws upon which we can 
generally depend, but which does not claim, however adequately established, to assert a law of more 
than probable connection. This second type may be termed inductive correlation"3. 

Keynes escreve no 'Treatise': 

" Between two set of propositions, therefore, there exist a relation, in virtue of which, if we know 
the first, we can attach to the latter some degree of rational degree. This relation is the subject matter 
of the logic of probability"4• 

0 grau de cren~a racional que podemos garantir para esse tipo de conclusaes, i.e. a 

sua probabilidade, nada tern que ver com os acontecimentos actuais. Os conhecimentos 

nos quais se baseiam a conduta, a ciencia ou a metafisica e, a partir dos quais formamos a 

maior parte dos nossos argumentos sobre as nossas cren~as racionais, sao inconclusivos em 

menor ou maior grau. 

Os termos 'certeza' ou 'probabilidade' descrevem os varios graus da cren~a racional 

sobre cujas proposi~aes as diferentes quantidades de conhecimentos nos permitem 

especular. A probabilidade permite o estudo filos6fico desses tipos de conhecimentos. 

Keynes estabelece quais as cren~as racionais que podem ser derivadas de urn conjunto de 

factos adquiridos directamente, e afirma: 

"As a consequence the object of the theory of probability6 is that knowledge which can be obtained 
by ~ent from direct adquaintance with fact. The choise of the facts or propositions used to 

1 Utilizando a autoridade de R.B. Braithwaite, podemos dizer que se trata de urna contribui~ original de Keynes a 
teoria das probabilidades: " The originality of Keynes· s approach lay in his insistence that probability, in its fundamental 
sense, is a logical relation holding between propositions which is similar to, although weaker than, that of logical 
consequence .. the Treatise contains the first publication of the view that a partial belief is to be justified by knowledge of a 
logical probability relationship, and these logical relationships fonn the subject matter of probability theory", R. B. 
Braithwaite, Keynes as a Philosopher, in Milo Keynes, inF3says]ohn Maynard Keynes, Cambridge University Press, 1975, 
pp. 237-246. A ci~ e da p. 238. 
2 SUblinhando a necessidade de com~ com urna probabilidade apriori finita relativamente ao contelido de verdade de 
qualquer gener~, o que significa que deve existir algurnjuizoou crenca com wn valor de verdade aceitavel 
3 JM. Keynes, op. cit, p. 241 e 244. 
4 JM. Keynes, CWJMK, vol vm, p. 6-7. 
5 Todas as proposi¢es sao falsas ou verdadeiras; o conhecimento que temos delas depende das nossas circunstancias, e 
como frequentemente e conveniente falar de proposir,;aes como certas ou provaveis, isso expressa estritamente a relar,;ao 
em que elas estao relativamente ao corpo do conhecimento actual ou hipotCtico. A teoria da probabilidade e 16gica, 
porque diz respeito com o grau de cren~ a que e racional especular em detemrinadas circunstancias, e n4o porque as 
crenr,;as sejam de individuos particulares. A probabilidade nesse sentido nio e capricho hwnano e sobretudo 16gica 
humana;. Comparar com Keynes, op. cit, pp. 3,.8. _ 
6 A sua concepr,;ao das probabilidades esta mais proxima da LOgica que das Matenuiticas. Vicarelli e da opini4o de que a 
con~ de probabilidade de Keynes e mais ampla que a utilizada na frequencia estatistica de urn fen6meno .. "Keynes, 
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adquire knowledge by argument is ,aturally subjective, but the relation, in which other proposi
tions stand to these, and which entitle us to probable belief, are objective and logical" I. 

Esta teoria das probabilidades, e urn caminho metodol6gico ao qual Keynes recorre 

sistematicamente no seu trabalho te6rico e que adquire na Teoria Geral uma relevancia que 

convem ter presente. Fausto Vicarelli escreve a prop6sito: 

"Most of Keynes· s interpreters have never questioned his extraordinary ability to face up to the 
complex and at times dramatic problems of his time. On many occasions however the analysis 
proposed in the General Theory has been considered as having no relation to the vision of the 
capitalism which emerges from his earlier, fundamental works. This has created considerable and, 
in some instances, insuperable difficulties, both in understanding Keynes's message ( the theory) 
and in the analysis of the functioning of the economic system ( the method)"2. 

Assim, a tentativa de utilizar o conceito de equilibrio no sentido mais amplo, com 

raizes profundas na tradicao do equilibria geral, logo, nurn quadro metodol6gico 

exclusivamente dedutivo, permite aproximar Keynes de Walras, dando Iugar a 

interpretacres na linha de Hicks ou de Patinkin-Clower-Leijonhuvfud, onde o desemprego 

e explicado pela situacao de rigidez no sistema de precos e sa.Iarios, por restricres 

quantitativas e institucionais. 

Mas a aplicacao do conceito de probabilidade a Teoria Geral poderia contribuir 

para uma interpretacao diferente da seguida pela sintese neoclassica, seja pelo seu metodo 

seja pelo seu contefuiot. 0 aspecto metodol6gico relaciona-se com o processo 16gico de 

determinacao do equilibrio de subemprego, as questOes de conteUdo referem-se ao Iugar 

das expectativas e ao modo como elas representam a visao de Keynes sobre o capitalismo de 

urn ponto de vista te6rico. 

recalling the evolution of philosophical and mathematical thought on probability, emphasises how the dominance of 
frequency-based theoey has restricted the application of probabilistic theoey to repeatable events, identifying probability 
with its quantitative measure. There can be no doubt that economist are familiar precisely with this frequency-based 
approach and that they nearly always reason in term of probability distributions attaching economic significance to 
means, variance, etc. The Treatise on Probability call for a broadening of conceptual horizons, inviting economist to 
reason in term of the logical relationship between direct and indirect knowledge". Ver Vicarelli, op. cit, p. 174, nota n° 
9. 
1 Idem, p. 4. Braithwaite adverte para o facto deque mesmo os seguidores da abordagem de Keynes fariam diferente: " 
But most present-day logicians would be chary of using such vetb as 'perceive' to describe knowledge of logical
consequences relationship: many would instead describe such knowledge in term of the structure and use of language 
system", in op. cit, p. 240. 
2 Fausto Vicarelli," From Equilibrium to Probability'': a Reinterpretation of the Method of the General Theory'', p.155 in 
Fausto Vicarelli(ed.), Keynes's Relevance Today, MacMillan, 1985, pp.155-177. Ver do mesmo autor, Keynes: The 
Instability of Capitalism, MacMillan Press, 1984. A nio consider~ desta ~ conduz, segundo Vicarelli, a 
u~ do conceito de equilibria neocl8ssico nas interpreta¢es da Teoria Geral, formalizando as principais 
proposi¢es nesse sentido. 

33 



34 

A habilidade analitica da Teort..a. Geral reside no facto de explicar, ao nivel mais alto 

de abstrac.;ao, as for.;as que determinam os niveis do rendimento e emprego num 

determinado periodo do tempo, enfatizando a coexistencia, a cada nivel de tempo, das 

decis6es baseadas nas expectativas de curto e Iongo prazo. 

A Teoria Geral mostra a incompatibilidade entre o equilibrio walrasiano, e portanto 

do pleno emprego dos factores, e a visao keynesiana do equilibrio com subemprego2• Num 

esclarecimento te6rico que veio a lume urn ano ap6s a publica.;ao daquela obra, Keynes 

deixa pouca margem para duvidas sobre a utiliza.;ao da abordagem probabilistica e afirma: 

"The expected .results are not on a par with the realised results in a theory of employment. The 
realised results are only relevant in so far as they influence the ensuing expectations in the next 
production period. Income on the other hand is realised result ... Time relationship between effective 
demand and income is incapable of being made precise.. No definitive relationship between 
aggregate effective demand at one time and aggregate income at some later time. This does not 
matter"3. 

A teoria keynesiana da procura afectiva em diferentes situa.;res de equilibrio e mais 

convincente que o equilibrio neoclassico e prova que a teoria e construida fora do quadro 

analitico do equilibrio geral4. Pode-se entender a teoria de Keynes sem olhar para a 

linguagem marshalliana da sua exposi.;ao, e portanto considerando que se procura 

capturar as for.;as que determinam o outpute o emprego1• 

Para Keynes, a teoria econ6mica era essencialmente uma ciencia moral e nao uma 

ciencia natural. A teoria utiliza juizos de valor e introspec.;ao, tern a ver com motivos, 

expectativas e incertezas psicol6gicas, pelo que nao se pode converter num modelo, cuja 

formula quantitativa destr6i a sua utilidade como instrumento do pensamento. A ciencia 

econ6mica era principalmente uma ciencia moral, pois utiliza opinires, aprecia.;res eticas 

1 Alliis o prOprio Keynes alude ao 'Treatise· na Teoria Geral. No roda pe da pligina 148 da Teoria Geral, Keynes convida 
a olhar para o capitulo VI do Treatise sobre o peso( weight) dos argumentos. 0 tenno 'weighf significa para Keynes 
conhecimento relevante. 
2 Na sua re~ com o plano subjacente a Teoria Geral, as compara¢es entre valores ex-ante e ex-post, que e possivel 
evitar no interior da abordagem do equilibria, baseiam-se em niveis de aruilise completamente diferentes. 
3 J.M. Keynes, CW]MK, voL XIV, pp. 179-180. 
4 Alliis Keynes contrapae a nocao de equilibria estacioruirio a sua nocao de equilibria m6vel ( Ver Teoria Geral, capitulo 
21, especialmente p. 292-294). Como seve, a ufiljza~ao do tenno equilibria e apenas tun problema de metodo e 
Iinguagem, porque o equilibria m6vel e nao-equilibrio no sentido marshalliano; considerando que o termo equilibrio, 
emprestado da fisica, nos indica aJgum ponto de repouso, e por sua vez tun metoda de aruilise baseado na ~ 
intertem~al de f~ econ6micas, a sua utiliza~ao de certo modo abusiva, i.e., ntun outro sentido, gera apenas 
confusio. E Claro que e esta ufiljz.a~ao por Keynes da nocao de equilibrio, tuna das confusOe& frequentemente referida 
pelos economistas interpretes do seu pensamento. 0 problema, porem, nao deve ficar na ~ das- confusae&, 
mas si no procurar entender o que Keynes pensava. 
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e introspeccao, ela tern a ver com as mo+.ivacees, expectativas e incertezas psicol6gicas das 

pessoas como agentes econ6micos e sociais, pelo que a teoria econ6mica era por si 

considerada, mais um metodo que uma doutrina, um modo e uma tecnica de obter 

conclusees rigorosas. Mas era necessario fundamentar esta visao num metodo, o qual 

Keynes propee no 'Treatise on Probability'. Este metodo e uma abordagem que representa a 

tentativa de sintetizar os metodos indutivos e dedutivos. 0 conhecimento que obtemos 

atraves da nossa observacao pode ser certo ou provavel. t sobre o conhecimento provavel 

que se discute, porquanto o primeiro apenas sera possivel nas ciencias naturais. 

Keynes parte de uma nocao em que o conhecimento de uma certa proposicao ofere

cida pela evidencia e usada para derivar conhecimentos pelo argumento de proposicees 

nao observaveis, com base numa relacao 16gica existente entre a primeira e a segunda. Se a 

primeira proposicao e indutiva, a segunda derivada pode ser dedutiva, pelo que 0 

conhecimento verdadeiro depende do valor da crenca racional atribuida e associada as 

primeiras premissas. A aplicacao deste metodo da sentido e valor a teoria econ6mica de 

Keynes. Descobrimos o poder heuristico do metodo de Keynes quando comparado com o 

metodo dedutivo do equilibrio2. Assim, podemos concluir que 0 modelo 16gico-

1 Alliis Keynes fala de 'neutral equilibrium'. Esta interpre~ do equilibria nurn determinado momento de tempo e 
compartilhada por V. Chick em" Macroeconomy after Keynes" e S. Weinraub, em" Sequential Equilibrium". 
2 Dado que os empresarios decidem os niveis de~ na base das suas procuras e das expectativas sobre ~s, sio 
as fo~ da procura somadas na propensio ao consurno e na eficiencia marginal do capital que influenciam o nivel de 
prod~, e esta proposi~ de Keynes e independente do equilibria. Sea urn determinado momento de tempo, a procura 
agregada esta em excesso relativamente a~. este sera urn momento de revisio das expectativas e dos pianos de 
producao. Se tomamos aten~ as propo~ fundamentais contidas no capitulo 3 a luz da sua n~ de probabilidade, 
onde Keynes resume as proposicOes posterionnente desenvolvidas na sua obra magna, nomeadamente que o desemprego 
involuntario e causado pela insuficiencia da procura efectiva, 0 desemprego involuntario com:sponde a realidade 
obsetvada, da qual temos conhecimento directo. A procura agregada e uma proposi~ conhecida pelo argurnento. A 
expli~ das f~ econ6micas em ~ e a re~ 16gica entre obse~ e conclusio. Por outras palavras, urn 
incremento no investimento conduz a urn incremento no rendimento. Aqui o ·incremento no investimento · constitui a 
evidencia na qual baseamos o nosso argurnento, enquanto que urn incremento no rendimento e uma conclusio induzida 
com uma probabilidade determinada pelo grau de crenca racional que pode ser atribuida a essa conclusio. Repare-se 
que isto e Vlilido dentro do conjunto de proposicaes, entre as quais que Y=F(N) onde N e N=F(D), considerando o estado 
da tecnologia conhecida, as preferencias dos consumidores, etc., pelo que uma outra fun~ N= x(D), sendo x uma 
fun~ decrescente( o caso ricardiano da introducao das nuiquinas que diminuem o emprego eo rendimento), pode 
conduzir a uma outra conclusio e, portanto, logicamente a urn outro grau de crenca racional. Essa probabilidade, 
todavia, nao tern nada aver com o resultado efectivo obtido em termos de nivel de rendimento. A interpre~ da Teoria 
Geral como urn analise de forcas, as quais nurn determinado momento de tempo determinam o rendimento e o emprego, 
pennite clarificar urn importante momento de conteUdo do modelo 16gico de Keynes, a saber, o significado e 
consequencias da coexistencia entre 'short-and-long-period expectations'. As decisOes de producio dos empresarios 
dependem das expectativas de curto prazo relativamente ao retorno das vendas; as decisOes relativamente a amp~ da 
~ dependem das expectativas de longo prazo relativamente ao retorno dos investimento. 0 sistema capitalista 
caracteriza-se pelo facto de que ambas as decisOes terem lugar nurn instante de tempo, intluenciando simultaneamente 
ambas as f~ em accao. De aqui podemos retirar a iJacjo de que 0 metoda de Keynes tern em considerac4o OS 

fen6menos nurn horizonte de tempo e nilo, como Marshall, em que os fen6menos acontecem em tempos de natureza e 
comprimento diferentes. Fma abordagem coloca a analise nurn grau e nivel de gener~ e ab~ muito alto, em 
que e possivel tomar em considerac4o o significado de urn COI\iunto amplo de fenOmenos. Por isso podemos falar de uma 
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probabilistico se baseia no metodo indutivo suportado dedutivamente1, o que significa que 

Keynes se am para em juizos provaveis para construir teorias. 

2.2.2. A probabilidade do conhecimento e a incerteza 

Keynes distinguiu entre 16gica formal e 16gica humana, entendendo a primeira 

como urn conjunto de regras para o raciocinio correcto, e a segunda como a analise de 

certos Mbitos mentais uteis atraves dos quais a mente humana usa a info~ao oferecida 

pela perce~ao; distingue entre graus de cren.;:a e cren.;:as em geral, admitindo que estes 

conceitos sao proficuos para a teoria das probabilidades: 

"Thus the calculus of probabilities belongs to fonnallogic. But the basis of our degrees of belief- or 
the a priori probabilities, as they used to be called- is part of our human outfit, perhaps given us 
merely by natural selection, analogous to our perceptions and our memories rather than formal 
logic"2. 

A abordagem probabilistica das expectativas, no sentido do ''Treatise"3, ganha 

maior importancia pelo modo como Keynes discute a incerteza na Teoria Geral, o que e de 

suma importancia porquanto permite ter urn ponto de vista diferente face ao papel das 

aruilise realizada em tempo real, nao no sentido em que a aruilise visa detenninar o que acontece com a passagem de 
tempo, mas no sentido em que nenhurn fen6meno de relevante ~ e ignorado nurn determinado momento do tempo. 
Na sintese neociassica, os modelos estao determinados, mas, deve ser dito, a dete~ dos modelos sacrifica 
precisamente o aspecto da realidade capitalista em que Keynes baseia a sua interpre~ das f~ em ~iio num 
determinado momento de tempo. Como Keynes demonstra esta consiste na coexistencia de tres processos de tomada de 
decisiio diferentes. Dois destes silo decisOes de curto prazo: decisOes dos empresarios que planeiam a ~ dos 
factores no horizonte de curto prazo, as decisOes dos detentores de riqueza acerca dos activos a deter. A terceira e uma 
decisiio de lOlJ8o prazo: a decisiio dos empreslirios de criar procura para os novos bens de capital, na base das suas 
expectativas de curto prazo. As decisOes podem ser correctas ou errada.s. A Teoria Geral nao diz como tomar decisOes 
correctas, pois da inter~ de milhaes de agentes resultaram obviamente decisOes contraditOrias, mas diz-nos que, se 
silo errada.s, o erro influenciara a f~ das expectativas em aJgum ponto futuro do tempo. Se silo correctas, nao 
significa que elas seriio repetidas, ie., que a taxa de investimento ou a taxa normal de acum~ ou a u~ das 
capacidades as quais as expectativas de IOlJ8o prazo tenderiio a realizar-se. Argumentar que no decurso do tempo a taxa 
de juro e o investimento tendem a certos valores normais, gracas ao facto de que as f~ que impedem essa tendencia 
tendem no tempo a ser neutralizadas, implica a defini~ de postulados a partir dos quais se deduz quais as forcas que 
silo temporli.ria:s e quais as pennanentes. Embora como demostra Lakatos ate urn processo dedutivo eleva com~ com 
elementos indutivos, i.e., a partir da realidade observada. No caso das teorias do equilibrio, partem da ~ de 
que existem individuos racionais, que comportando-se de urn determinado modo, dio Iugar a uma sene de actos 
encadeados dos quais resulta urn Optimo. 1sto pressup0e a e:xisrencia de urn 6rgao de ~. a milo invisivel de 
Smith, o comisseur-priseur de Walras, o auccioner de Edgeworth, o horse-trade de BOhm-Bawerk, nas teorias mais 
coerentes. Ate que ponto a milo invisivel foi urn recurso smithiano contra a milo interventora do estado mercantilista e 
uma questiio que tern sido discutida pelos historiadores do pensamento econOmico. Creio que a teoria de Keynes pCie em 
causa a e:xisrencia dos mecanismos de ~ perfeitos, enquanto que as teorias que contestam o pensamento 
keynesiano retomam, pela via do pensamento dedutivo, elementos indutivos que bern podem ser figuras ideologizadas 
dos comportamentos; como alili.s Keynes sublinha na Teoria Geral, e dos comportamentos que se trata, e e aqui a base do 
porno da disc6rdia. 
1 De urn outro ponto de vista poderia afirmar-se que a ~ dessas f~ pode ser formalizada nurn modelo 
matematico, cuja de~ confirma a natureza 16gica do processo indutivo. A sol~ desse modelo pode chamar
se equilibrio, mas e claro que aquilo a que chamamos equilibrio e urn equilibrio virtual, no qual todas as r:nagnitudes sao 
dadas ex-ante e as expectativas dos agentes silo determinadas exogenamente. 
2 J.M. Keynes, in CWJMK, voL vm, p. 8 
3 A f~ das expectativas dependera dos elementos que consideramos pertinentes e relevantes na aruilise da 
si~. Keynes presta a~ nao aos elementos que formam a expectativa mas ao estado de confian~ que lhes 
atribuimos quando nao possuimos nenhurn mecanismo para o seu clilculo exacto, podendo exclusivamente singir-mos 
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Por exemplo, essa abordagem encontra aplic~ao no capitulo 12 da Teoria Geral, 

dedicado as expectativas de Iongo prazo, onde Keynes afirma que o estado das 'long-term 

expectations' depende nao apenas das previs6es mais provaveis mas tambem da confian~a 

associada a elas. As decis6es econ6micas sao tomadas nao num contexto de risco, como no 

caso de ensaios que se repetem e cujas probabilidades sao calculadas com base em 

frequencias, mas sim nurn contexto de incerteza, caracterizada pela escassez de 

info~ao1 • Mas justamente, uma interpre~ao das expectativas a luz do conceito 

keynesiano de probabilidade, permite ver, por exemplo, a fo~ao das expectativas de 

Iongo prazo e a sua utiliza~ no cilculo da eficiencia marginal do capital. Keynes assume 

que os empresarios com~ pela observ~ de uma serie de info~6es que o 

mercado oferece de urn modo regular. A partir dessas, derivam uma serie de elementos que 

podem ser usados na av~ do retorno dos investimentos. Desse av~ao, baseada num 

grau de conhecimento determinado ou numa probabilidade, resultam expectativas que 

incentivam ou travam o investimento. 

Esta conce:P(:ao de expectativa permite perceber o modo como os argumentos sao 

elaborados com base na maior info~ao objectiva possivel, nomeadamente, a realidade 

observada. Se existe urn factor subjectivo na dete~ao da expectativa, ele reside na 

ao graus de cren~ racional que elas content. Se a expectativa e uma proposi,.ao no nosso modelo, qualquer que seja, ela 
podera ser verdadeira ou falsa, de acordo com as circunstincias. 
1 Idem, p. 332-333. Jeffreys, na sua Theory of Probability explica: "El problema fundamental del progreso cientifico, y 
uno fundamental en Ia vida cfuiria, es el aprender de Ia experiencia. El conocimiento que se obtiene de esta manera es, en 
parte, ineramente descripci6n de lo que ya hemos observado, pero em parte consiste en hacer inferencias de Ia 
experiencia pasada para predecir Ia experiencia futura. Esta parte puede llamarse generalizaci6n o inducci6n .. EI. 
processo es tan habitual que escasamente nos damos cuenta de el. y dificilmente podemos existir por un minuto sin que 
lo llevemos a cabo. En las raras ocasiones en que alguien lo menciona, se le llama sentido comtin y nada mas .. .La parte 
comun se observa que s6lo lo es a grupos homogeneos, lo qual indica que Ia informaci6n que se basa el sentido comtin es 
realmente comtin a los miembros do grupo y que, ademas, el proceso para procesar Ia informaci6n es tambien 
compartido por todos sus miembros.. La l6gica tradicioal ou deductiva admite s6lo tres actitudes ante qualquer 
proposici6n: Prueba, refutaci6n o total ignorancia. Pero ningUn nlimero de instancias previas de una regia proporcionan 
una prueba deductiva de que Ia regra se cumplira en Ia proxima ocasi6n.Devemos sei\alar que Ia inducci6n es mas 
general que Ia deducci6n. CUalquier inferencia inductiva incorpora en su propia naturaleza Ia possibilidad de que Ia 
alternativa elegida como Ia nuis verosimil pueda de hecho ser err6nea..Devido a esta mayor generalidad, Ia inducci6n 
debe incorporar postulados que no se incluyen en Ia deducci6n .. Estos postulados no pueden ser probados por lOgica 
deductiva..tampoco son generalizaciones empiricas. De hecho, hemos de distinguir las resias generales de Ia teoria de su 
contenido empirico. Las resias son proposiciones a priori, aceptadas con independencia de Ia experiencia, y que no 
afirman nada sabre Ia experiencia. La inducci6n es Ia aplicaci6n de estas resias a los datos observacionales", citado por 
Gallastegui Zulaica, ''Keynes y Ia probabilidad subjectiva", p. 508-510 in Rafael Rubio de Urquia y otros, La herencia de 
Keynes, Alianza Universidad, pp. 503-521. 
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escolha dos aspectos da realidade tomados como ponto de referencia, o que nada tern que 

ver com a natureza arbitraria das conclus6es, mas antes constitui o ponto - chave da 

teoria1• 

A 16gica humana pode ajudar a entender o mecanismo que leva a determinar o 

estado de confian~a, i.e., o complexo de condi~aes as quais OS agentes conferem 

importancia decisiva na tomada de decis0es2• Justamente no rodape da pagina 148 do 

capitulo 12 da Teoria Geral, Keynes afirma que " vezy uncertain should not be taken to 

mean vezy improbable', com referencia ao capitulo VI do ''Treatise", Iugar onde discute o 

peso dos argumentos (weights of ar;gumen~ cuja probabilidade deve ser indagada. 0 

termo "peso" e utilizado como sin6nimo de conhecimento relevante, claramente diferente 

de probabilidade. 0 facto de que a evidencia relevante e disponivel incrementa a magni

tude da probabilidade de um argumento, pode acrescenta.-la ou diminui-la consoante o 

novo conhecimento fortal~a a evidencia favoravel ou desfavoravelmente: 

"( •.. ) but something seems to have increased in either case- we have a more substantial basis upon 
which to rest our conclusion. I express this by saying that an accession of new evidence increases 
the weight of an argument, but it will always increase its weight"3. 

A Unica base para um maior conhecimento em si~aes de incerteza e uma maior 

info~, um grau maior de confian~a relativamente a essa info~ao4. Na Teoria 

Geral a incerteza domina as expectativas, que na Iinguagem do ''Treatise" significa escassez 

de info~ao, e e a pior base para inferir proposi~OeS sobre 0 futuro. 

1 A probabilidade nao e capricho humano, referida sobretudo a 16gica. A teoria da probabilidade e 16gica, porque diz 
respeito ao grau de cren~ com que e racional divagar em determinadas circunst4ncias, e nao porque as cren~ sejam 
de individuos particulares. As proposi¢es particulares que seleccionamos como premissas dos nossos argumentos 
dependem dos factores subjectivos particulares e pecuiiares a nos pr6prios, mas as ~. nas quais outras proposi¢es 
se encontram sobre estas, e que intitulamos de~ proVIiveis, sao objectivas e 16gicas. Ver JM. Keynes, in CWJMK. 
voL vm, p. 4. Fausto Vicarelli traduz esta ideia a f~ das expectativas pelos agentes na seguinte passagem " It is 
unquestionably of the key significance that for Keynes it is the intensity of effective demand, the existing quantity of 
capital goods and trends on the stock market- rather than sun spots or whether- which entrepreneurs take as reference 
point in reality when formu1ating their expectations", op. cit, p. 162. 
2 E importante sublinhar que a probabilidade tern car8cter objectivo porquanto dli Iugar a graus de ~ numa 
proposicao baseados na 16gica, distinta da probabilidade de graus subjectivo-psicol6gicos de cren~ que podem ser 
quantificados por aJgum metodo, como exemplo o metodo 'of betting' de Ramsey. Veja-se ltM. O'Donnel," Continuity 
in Keynes's Conception of Probability'', in D. Moggriclge(ed.), Perspectives on the History of Economic Thought, voL 4, 
Keynes Macroeconomics and Method, History of Economics Society, 1990, p. 54. 
3 JM. Keynes, in CWJMK. voL vm, p. 77. 
4 Zellner escreve en An Introduction to Bayesian Inference in Economics: " Por supuesto, el grado de creencia razonable 
que tenemos de una proposici6n depende de nuestra informaciOn actual. Por tanto, una probabilidad que representa un 
grado de creencia razonable sobre una proposici6n es siempre una probabilidade condicionada ai estado de Ia 
informaciOn. En tanto en cuanto Ia informaci6n relativa a una proposici6n concreta cambia, revisamos su probabilidade 
y nuestra creencia sobre ella. Este proceso de revisiOn de probabilidades asociadas con proposiciones, a Ia vista de nueva 
informaci6n, es Ia esencia del aprendizlge por experiencia", citado por Gallastegui Zu1aica, in op. cit, p. 508. 
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A incerteza dos elementos que tormam as expecta.tivas reduzem a confiant;;a, mas 

exercem urn efeito neutral sobre a probabilidade bern como no grau de crent;;a racional 

que e possivel associar aos acontecimentos futuros, na base da sua relat;;ao com os 

acontecimentos actualmente observados, e nesse sentido a escolha dos empresarios e uma 

decisao provavel. 

Hicks, na formalizat;;ao da Teoria Geral, captura a importancia estrategica 1 que 

Keynes da as expecta.tivas mas enfatiza as limi~aes e perigos dessa abordagem. 0 perigo 

reside no risco de que a efectividade analitica do metodo das expecta.tivas pode desaparecer 

nas aplicat;;aes de Iongo prazo. Na sua visao, essas limi~aes esta.vam implicitas na hip6tese 

da invariancia das expecta.tivas relativamente aos acontecimentos ocorridos, na linguagem 

de Hicks, within the period considered em analiseZ. Como comenta. Vicarelli: 

"The neoclassical synthesis of Keynesian thought has not paid much attention to expectations, 
relegating these to the position of exogenous elements capable merely of shifting functional 
relationships which in all other respects are considered to be stable. The development of 
macroeconomic theory along so-called neo-classical lines, has led on the other hand, via the 
rational expectations paradigm, to the incorporation of this aspect of the Keynesian anomaly within 
the orthodoxy of Walrasian equilibrium"3. 

A debilidade da teoria keynesiana baseada nas expecta.tivas, segundo os seus 

criticos, consiste na falta. de vinculo com elementos objectivos e, por consequencia, numa 

detel'Itlinat;;ao arbitraria da natureza das consequencias das conclus6es. Qualquer tenta.tiva 

de explicar o funcionamento do sistema capita.lista. sem identificar primeiro leis objectivas e 

precisas que mostrem a tendencia das suas fort;;as na direct;;ao de condit;;aes objectivas, de 

acordo com esta. visao, e esfort;;o inutil. Nesse sentido, para alem da questao do metod.o, o 

recurso as expecta.tivas, alegadamente, mina o conteUdo heuristico da Teoria Geral. 

Sem duvida que uma das caracteristicas mais originais da visao do capitalismo de 

Keynes e a de que as expecta.tivas motivam decisaes economicas reais e financeiras4 0 Esta 

1 Ver J.R.Hicks," Mr Keynes's Theoxy of Employment, in Collected Essays, p. 34. 
2 Ver J.A. Kregel," Microfundations and Hick&ian Monetary Theory", in The Economist, VoL 20, n° 4, 1982, citado por 
Vicarelli, op. cit p.161. 
3 Op. cit p. 161 Aqui Vicarelli refere-se a Garegnani & Eatwell. A posi~ destes representantes de Cambridge pode ser 
seguida em J. Eatwee1 eM Milgate(ed.), Keynes's and the Theoxy of Value and Distribution, em especial os artigos de 
Garegnani na parte I " Notes on Comsuption, Investment and Effective Demand" e de Eatwell, " Unemployment and the 
Market Mechanism". 
4 A abordagem neoctassica, na medida em que e necesslirio considerar as expectativas num mundo de incerteza, e 
obrigada a introduzir hip6teses ad hoc no conceito de equilibria temporal. E o que pode ser observado nas sucessivas 

39 



40 

expecta.tiva, indicada anteriormente , poderia no enta.nto ser derivada com o maior grau 

possivel de probabilidade e, mesmo assim, nao corresponder a realidade factual, a que e 
influenciada por urn vasto leque de circunsta.ncias1• A compara~ao entre as conclus6es 

logicas e a realidade factual e ilegitima e nao pode constituir urn elemento decisive na 

avali~ao da teoria. Urn argumento ilogico poderia conduzir a conclus6es coerentes com a 

realidade; o que nao basta.ria, todavia, para garantirmos a sua respeita.bilidade cientifica2. 

A teoria das probabilidades e uma contribui~ao muito importa.nte, nao apenas para 

a teoria economica, como para a compreensao da propria teoria de Keynes. Esta. conce~ao 

de probabilidade de Keynes considera o argumento baseado na maior info~ao objectiva 

possivel. 0 factor subjectivo escolhe os aspectos da realidade tornados como ponto de 

referenda, e nada tern que ver com a natureza arbitraria das conclus6es, antes constitui 

o ponto - chave da teoria completa. . 

A incerteza reduz a confian~a, mas exerce urn efeito neutral sobre a probabilidade 

bern como no grau de cren~a racional que e possivel atribuir aos acontecimentos futuros 

tomando como base a sua re~ao com os acontecimentos actualmente observados. A Unica 

base para urn maior conhecimento em si~ees de incerteza e uma maior info~ao, urn 

grau maior de confian~a relativamente a essa info~ao. 0 que implica dizer que a 

expli~Cies a abordagem IS-1M por J. Hicks. Ver por exemplo J. Hicks, "'S-LM: an Explanation", in Money, Interest and 
Wages, Collected Essays, vol II, Oxford: Basil Blackwell, 1982. 
1 0 prOprio Keynes escreve na Teoria Geral" We are assuming in effect that the existing market valuation, however 
arrived at, is uniquely correct in relation to our existing knowledge of the fact which will influence the yield of the 
investment, and that it will only clumge in proportion to clumges in this knowledge: though philosophically speaking, it 
cannot provide a sufficient basis for a calculated mathematical expectation", General Theory, p. 152. 
2 Afuis, a teoria das probabilidades como uma forma IOgica deve questionar-se sobre onde deve com~ com a 
informacao, mesmo quando ela existe de modo escassa, ou n4o se sabe nada. Este e provavelmente o aspecto mais 
controverso da hip6tese das expectativas racionais que introduz hip6teses mesmo quando n4o existe ou existe pouco 
conhecimento. Assurne-se que uma hip6tese tern uma probabilidade igual a outra, visto que n4o existem regras para 
determinar qual hip6tese e melhor que a outra. Em caso de se pensar que uma e melhor que outra esta-se a introduzir 
elementos valorativos. A norma vlilida e entiio de que as hip6teses tern todas uma probabilidade igual, que e o modo de 
expressar a ignorancia. A inferencia estatistica deveria gerar distribuicoes que expressassem o principio do 
conhecimento insuficiente. Acaba-se por utilizar distribui¢es chamadas a priori vagas ou difusas. Compare-se 
Gallastegui Zulaica, in op. cit., p. 512. 0 prOprio Keynes sublinha no 'Treatise' que as provas do principio de irlduc8o 
baseadas no argumento da probabilidade inversa estiio viciadas por hip6teses injustific.iveis relacionadas com a magni
tude da probabilidade a priori. Keynes parte da ideia de que a~ pode ser util apenas se considerar a probabilidacle 
a priori finita. No capitulo sobre a indiferencia pOe de manifesto as condicOes que devem existir nurn conjunto de 
alternativas para que possa explicar-se o principio de indiferen~ i.e., para que possa afirmar-se, que na ausencia de 
informacao sobre as alternativas, estas possam considerar-se todas iguais. A ~ mais relevante e aque1a que exige a 
n4o existencia de inf~ relevante sobre uma alternativa que n4o seja partilhada por outra, e em segundo Iugar, n4o 
e aplic.ivel a urn conjunto de alternativas quando se sabe que aJguma delas pode ser dividida de novo nurn par de 
alternativas possiveis mais incompativeis, porque se as alternativas originais compreendem,. cada uma, urn nlimero de 
alternativas indivisiveis e indiferentes, poderno5 calcular as suas probabilidades. Nos problemas que se referent a 
magnitudes infinitas, pode aplicar-se o principio da indif~ apenas no caso em que elas tendam para o limite. Veja
se J.M. Keynes, CWJMK, VoL VIIl, pp. 58 e seguintes. 
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probabilidade aurnenta quando aumenta o grau de cren~a racional, ou seja quando 

derivamos argumentos que contem a maior info~ao possivel. Assim, Keynes retoma urn 

certo optimismo metodol6gico, permitindo uma interpre~ao da incerteza em termos de 

probabilidade e, desse modo, a sua teoria das expectativas distancia-se de qualquer 

interpre~ao irracional, no sentido da impossibilidade de conhecer as coisas e os 

fen6menos. 

2.2.3. A visao atomistica e organica na metodologia 
' . econom1ca 

No "Treatise on Money'' Keynes analisa as fo~as que conduzem a expansao ou contrac~ao 

da produ~ao e nao procura explicar o nivel do output nurn determinado momentot. 

Keynes pretendia explicar a dinamica do output no seu conjunto e o ciclo do credito2. A 

dificuldade de Keynes estava na incapacidade de poder explicar as vari~6es do nivel do 

output e do emprego no quadro da estrutura metodol6gica neochlssica utilizada no 

''Treatise on Money'': a teoria quantitativa para abordar os problemas macro-econ6micos, e 

a teoria do valor e da distribui~ao para abordar os problemas micro-econ6micos. Keynes 

explicita esta dificuldade nos seguintes termos: 

"The division of Economics between the Theory of Value and Distribution on the one hand and the 
Theory of money on the other is, I think, a false division. The right dichotomy is, I suggest, between 
the theory of the Individual Industry or Finn and the rewards and the distribution between different 
uses of a given quantity of resources on the one hand, and the theory of OUtput and Employment as 
a whole on the other hand"3. 

A certeza de uma abordagem diferente da consensual na epoca, da Iugar a urn ensaio 

em que as variaveis nominais (moeda e activos financeiros) afectam as variaveis reais 

1 Se tomarrnos as teorias em separado, teremos a falsa conclusao de que pouco foi reahnente novidade na Teoria Geral. 
Existe urn consenso convencional de que a teoria da procura efectiva e o elemento autenticamente revolucioruirio no 
discurso teOrico de Keynes, porquanto introduz o ajustamento quantitativa. Veja-se os pontos de vista de Patinkin, 
I.eijonhufvud, Moggridge. 
2 Na polemica com Hayek em torno do'Treatise', Keynes interrornpeu o debate arguindo "I am frying to re-shape and 
improve my central position, and that is probably a better way to spend one's time than in controversy", J.M. Keynes, in 
CWJMK, voL, xm, p, 266. Para uma visio sabre esta polemica veja-se os exelentes art:igos de Gilles Dostaler, "The debate 
between Hayek and Keynes", in William Barber(ed.), Perpectives on the Hist01y of Economic, VoL VI Themes in 
Keynesian Criticism and Supplementary Modem Topic, Published for the Histoy of Economics Society by Edward Elgar, 
1989, pp. 77-101 e tambem AntOnio .AJ8ancloila Rlimiz, " La polemica entre Keynes y Hayek: aJgunas consideraciones de 
interes para los debates de los ailos ochenta", in Rafael Rubio de Urquia(ed.) La herencia de Keynes, Alianza Universidad, 
1988,pp. 235-267. 
3 J.M. Keynes, Teoria Geral, p. 293. 
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(investimento, produ~ao e emprego), em que os aspectos macro e micro surgem claramente 

definidos, e onde a moeda ganha um papel diferente: 

"( ... ) we require the complete theory of a Monetary Economy" .. "for the importance of money 
essentially flows from its being a link between the present and the future" I. 

A macroeconomia, sendo uma teoria sobre o outpute o emprego no seu conjunto, e 
urn movimento metodol6gico que permite reavaliar criticamente o significado da teoria 

cJ.assica dos pre~os como o Unico e exclusivo mecanismo de ajustamento do sistema. 

Separando a macroeconomia da microeconomia, e possivel abordar os problemas do 

sistema econ6mico em moldes revolucionanos e sugerir explicitamente interpreta~6es 

diferentes da teoria cJ.assica. 

As bases deste »methodological shiH' encontramo-las tambem no 'Treatise on 

Probability', onde se distingue entre as formas organicas e atomisticas da orga~ao 

estrutural2. 

0 principio l6gico de distinguir entre as formas atomisticas-aditivas e organicas-nao

aditivas da orga~ao estrutural, revela-se claramente : no paradoxo da poupan~a, na 

critica a ineficacia da politica em reduzir salarios sem admitir os efeitos sobre a procura, 

nas consequencias da actividade de entesouramento sobre a quantidade de moeda e no 

motivo da espec~ao da procura de moeda sobre a taxa de juro. 

A critica a aplic~ao indiscriminada da forma atomistica na teoria econ6mica tinha 

sido realizada por Keynes num ensaio sobre Francis Ysidro Edgeworth: 

"The atomic hypothesis which has worked so splendidly in physics break down in psychics. We are 
faced at every turn with problem of OJ:8anic unity, of discreteness, of discontinuity-the whole is not 
equal to the sum of the parts, comparisons of quantity fail us, small changes produce l~e effects, 
the assumptions of a uniform and homogeneous continuum are not satisfied" I. 

Keynes nega precisamente esta doutrina do atomismo como doutrina geral, a qual 

considera as variaveis macro-econ6micas como sendo apenas a soma de partes 

constituintes, admitindo que tambem existe a possibilidade da interac~ao organica e da 

interdependencia funcional. E que, sendo a economia para Keynes uma ciencia moral, os 

1 Idem. 
2De acordo com a teoria atomistica da estrutura, o todo e igua1 a cada wna das partes constituintes. Esta ideia importada 
do mundo fisico e pretensamente consistente com a ideia do individualismo metodol6gico. Ver Treatise of Probability', 
pp. 276-278. 
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efeitos da retrac.;ao iterativa das unidades organicas podem, por vezes, conduzir a LUna 

fa.Iacia de composi.;aoz: 

"( ... ) and where the latter exists, there would be a logical inconsistency in utilising the approach of 
methodological individualism and its implied technique of arithmetic summation, thereby 
invalidating the doctrine of atomism"3. 

Mas podemos apreciar Keynes como metodologista pluralista, no sentido em que o 

principio atomistico ou individualismo metodol6gico se aplica numas condi.;oes, e o 

principio organico noutras: 

"( ... ) to put these concretely, I see no reason to suppose the existing system seriously misemploys the 
factors of production which are in use .. .It is in the determining the volume not the direction of 
actual employment that the existing system has broken down"4. 

Qualquer tentativa de determinar o volume do output e do emprego, obrigaram 

Keynes a incorporar no seu quadro metodol6gico e, em consequencia nas suas ideias 

filos6ficas, as duas formas da estrutura organizacional que conduzem a formas do 

pensamento 16gico, tendo privilegiado substancialmente o caminho inexplorado da 

macroeconomia. 

Muito antes de dar Iugar a funda.;ao da abordagem macroecon6mica, Keynes 

desenvolveu as bases filos6ficas que permitem distinguir a composi.;ao e decomposi.;ao 

estrutural dos fen6menos econ6mico-sociais. 0 principio atomistico e o principio estrutural 

constituem categorias diferentes e contrapostas mas coexistentes na actividade dos agentes 

econ6micos, o que permite descortinar nao apenas a natureza dos agentes, o seu 

comportamento e influencia sobre a actividade econ6mica, como permite deslindar os 

campos da sua influencia. Assim, o economista te6rico pode especificar nos seus modelos os 

comportamentos que resultam da actividade e interac.;ao dos agentes, distinguindo quando 

se encontram numa situa.;ao organica ou atomistica. Este principio 16gico geral, associado 

1 J.M. Keynes, in CWJMK, vol. X, p. 262. 
2 A origem do problema levantado por Keynes na Teoria das Probabilidades: a falacia da composicao encontra-se no 
ensaio de 1905 II Miscellania Ethica11 como resultado da aplicacio por Moore das categorias atomistico-orglinicas a 
natureza de preceitos eticos, marais, como verdade, beleza e bondade. Isto implica o reconhecimento da i.mportancia 
fundamental que tern para o pensamento l6gico-correcto a distinlf!o entre as formas atomisticas( aditivas) e org4nicas 
(nao-aditivas) da ~ estrutural. Ver R.M. O'Donnell, Keynes: Philosophy, Economics and Politics, citado por 
Richard X. Chase, in II Keynes's Dichotomy: A Methodological Escape for a Theoretic Revolution", p. 82 in Methodus, VoL 
3,n° 2, 1991,nota 19,p. 85. 
3 R.M. 0' Donnell, Keynes: Philosophy, Economics and Politics, p. 178, citado por Richard X. Chase, in "Keynes's 
Dichotomy: A Methodological Escape for a Theoretic Revolution, p. 82 in Methodw, VoL 3, n° 2, 1991, pp. 79-85. 
4 J.M. Keynes, Teoria Geral, p. 379. 
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a outros, e urn instrumento do pensamento correcto, no sentido gnoseol6gico, permitindo 

elaborar teorias correctas e aplicaveis as circunstancias. 

2.3. 0 sistema econ6mico nao e auto-regulavel em 
condic;oes de Jaissez-faire. 

Na visao de Keynes integra-se o juizo intuitivo de que o sistema capitalista e incapaz 

de atingir o pleno emprego em conditrees de laissez-faire, e de que este niio consegue 

realizar uma distribui~ da riqueza e do rendimento mais justa e menos arbitraria. Da 

antevisao econ6mica keynesiana sobre o capitalismo transparece a ideia de que os 

mecanismos reguladores do investimento niio garantem urn nivel 6ptimo de produtriio e 

emprego: 

" There are also, I should admit, forces which one might fairly well call automatic which operate 
under any normal monetary system in the direction of restoring a long-period equilibrium between 
saving and investment. The point upon which I cast doubt-though the contrary is generally 
believed- is whether these automatic forces will, in the absence of deliberate management, tend to 
bring about not only an equilibrium between saving and investment but also an optimum level of 
production"l. 

Keynes admite que existem fortras de reequihbrio, mas contesta o seu caracter 

automatico e duvida que, sem a utiliza.Qiio deliberada de mecanismos de interventrao 

colectiva, se consigam situaQ6es de equilibrio. Contesta tambem que os teoricos do laissez-

faire tenham dado uma visiio correcta do modo como essas fortras actuam, e alega que: 

" we are violently out of equilibrium, and we cannot wait long enough for laissez-faire remedies to 
bring their reward"2. 

No ·Historical Retrospect·, esbotro de preparatriio da Teoria Geral escrito em 1932, 

Keynes escreve: 

"The orthodox equilibrium theory of economics has assumed, or at least not denied, that there is 
natural forces tending to bring the volume of the community's output, and hence its real income, 
back to the optimum level whenever temporary forces have led it to depart from this level" I. 

Numa esplendida alocutrao radiofonica para a BBC, intitulada "Poverty in Plenty'', 

Keynes delineia o mesmo argumento: 

1 J.M. Keynes , ''llte long-Run Acljustability of the Rate of Interesf', IN CWJMK , vol. xm, p. 395. t um dos primeiros 
·drafts· da Teoria Geral, escrito em 1932. 
z J.M. Keynes 'CWJMK 'vol xm, p. 198-199. 
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"On the one side are those who believe that the existing economic system is, in the long run, a self
adjusting system, though with creaks and groans and jerk, and interrupted by time lags, outside 
interference and mistake .. The authorities do not, of course, believe that the system is automatically 
or immediately self- adjusting. But they believe that it has an inherent tendency toward self
adjustment, if it is not interfered with and if the action of the change and chance is not too rapid .. "2. 

Destas passagens podemos extrair a ideia de que Keynes nega a existencia de forQas 

naturais no sistema e a tendencia inerente ao reequilibrio do sistema no Iongo prazo. Na 

Teoria Geral esta visao manifesta-se na demonstraQao de que, no mundo capitalista, as 

decis6es · dos agentes econ6micos sao inevitavelmente tomadas com base em expectativas 

sobre o futuro econ6mico em condiQOes de incerteza, que a instabilidade do capitalismo 

reside na variabilidade da taxa de investimento, o que provoca em Ultima instancia a 

variabilidade do nivel do emprego: 

" ( ... ) it is an outstanding characteristic of the economic system in which we live that, whilst it is 
subject to severe fluctuations in respects of output and employment, it is not violently unstable. 
Indeed it seems capable of remaining in a chronic condition of sub-normal activity for a 
considerable period without any marked tendency either towards recovery or towards complete 
collapse"3. 

A existencia de urn nivel de equilibrio com subemprego e uma caracteristica do 

capitalismo: 

"Thus for a society such as we have supposed, the position of equilibrium, under conditions of 
laissez-faire, will be one in which employment is low enough and the standard of life sufficiently 
miserable to bring saving to zero. More probably there will be a cyclical movement round this 
equilibrium position" 1. 

A determinaQao do nivel do output e do emprego como urn todo e o objectivo da 

Teoria Geral, como consta do prefacio ao livro. 0 modo como se determina e independente 

da a~ao de que esse nivel pode manter-se: 

"( ... ) round an intermediate position appreciably below full employment and appreciably above the 
minimum employment a decline below which would endanger life"2. 

Mas esta posiQao intermedia abaixo da posiQao de pleno emprego nao esta 

determinada por tendencias naturais, nem existem principios que impeQam que se tomem 

medidas a fun de corrigir o perdurar dessa situaQao no sistema. Neste sentido, e em 

consonancia com a sua previsao, Keynes prope;e-se na Teoria Geral, nao apenas estudar as 

1 Idem, p. 406. 
2 J.M. Keynes," Is The Economic System Self-acljusting: Poverty in Plenty", in CWJMK, vol.xm, p. 486-191. 
3 J.M. Keynes, "The General Theory'', in CWJMK, voL vn, p. 249. 
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determinantes do nivel do equilibrio do output e do emprego, como tambem elucidar que a 

teoria dita classica, ancorada nas ideias de laissez-fake, nilo consegue ser uma teoria geral, · 

i.e., por que a taxa de juro e recalcitrante, quando a eficiencia marginal do capital desce, o 

que reduz as virtudes da politica monetaria e, por qual motivo o sa.Iario monetario e rigido 

face a baixa, o que invalida a politica de redu~ao dos sa.Iarios nominais para conseguir mais 

emprego, a qual e urn outro aspecto da politica monetaria. 

Da visao da inexistencia de fo~as naturais reequilibrantes do sistema, resulta urn 

alento muito importante e positivo para o estudo te6rico de Keynes, permitindo-lhe 

procurar entender em que consiste o mecanismo, inerente ao sistema econ6mico, de 

produzir desemprego permanente em, condi¢es de laissez-faire como uma caracteristica 

substantiva do capitalismo, e por que motivo nilo podem ser utilizados os supostos 

mecanismos, tais como a taxa de.juro e a red~ do sa.Iario monetario. 

0 laissez - faire ao qual Keynes se refere e sobretudo o laissez - faire monetario, que 

coloca justamente o problema da impossibilidade de controlar correctamente a taxa de 

juro para produzir uma plena u~ao dos recursos. 0 dilema que Keynes procura 

tambem esclarecer, tanto no Tratado da Moeda como na Teoria Geral, e o de saber por que 

motivo os mecanismos macroecon6micos nilo potenciam as decisaes microecon6micas e 

por que, por vezes, as contradizem. 

A revisao critica dos problemas focalizados por Keynes que antecedem a grande 

Depressao, conformam a imagem de que, face a falta de urn mecanismo autonuitico seguro 

e certo de reequilibrio da prod~ e do emprego, era necessario p6r fim a cren~a nurn 

principio que servia de capa ideol6gica ao imobilismo por parte dos intelectuais 

conservadores e liberais, e de escudo a rejei~ao da capacidade reguladora do Estado. Keynes 

afirmava que, admitindo que o individuo e o Estado tern fun~aes especificas, existem 

1 J.M. Keynes ' n The General Theory"' in CW]MK, vol vn, p. 218. 
2 Idem, p. 254. 
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determinados problemas que afectam o capitalismo e o seu funcionamento mas nil.o sao 

resoluveis pelos individuos sem o concurso do Estado1• 

Alias, a existencia de urn principio valido que garantisse a regulac;ao autonui.tica do 

sistema econ6mico, gerando desse modo uma coordena~ao harmoniosa dos mecanismos 

econ6micos, tern o seu mais claro desmentido no vasto desemprego que afectou a 

Inglaterra nos anos Vinte. 

A ideia de que o sistema do laissez-faire estava esgotado era largamente anterior a 
Teoria Geral, tendo surgido da observac;ao dos factos da epoca e como resultado da procura 

de 'remedios' para as 'doen~as' que afligiam a sociedade britanica nos anos Vinte e inicio 

dos anos Trinta2• Assim, veremos em primeiro Iugar, que Keynes estava convencido de que 

o laissez-faire era o resultado da avaliac;ao ortodoxa dos comportamen~s econ6mico

socias do seculo XIX, mas que essa aprec~ nao contemplava a mudan~a de atitudes dos 

agentes econ6micos no novo seculo. Em segundo Iugar, servindo-nos do exemplo da 

defla(:ao, mostraremos como Keynes argumenta que os mecanismos autonui.ticos nao 

· tinham a supremacia reguladora anteriormente atribuida pelos politicos, economistas e 

empresarios, pelo que as velhas receitas do Jaissez-faire estavam caducas e a conduta das 

institui~c5es paralisavam a actividade econ6mica e social. Em terceiro Iugar, com a 

discussiio sobre a reintrod~ao do padrao - ouro, poremos em relevo que Keynes associava 

a falta de mecanismos autonui.ticos as consequencias econ6micas e sociais que o 

preocupavam: a ordem social e o desemprego. Deixaremos claro que, sendo este urn 

problema britanico- o qual, ao optar por uma libra forte, obrigava a manter uma taxa de 

1 Mas o fim do Iaissez-faire aparece sobretudo como resultado do processo de invol~ da ci~ contemporanea. 
Keynes descreve a Europa emergente da Primeira Grande Guerra como wna Europa do descalabro, da desorg~, 
da penUria e miseria dos povos. Os politicos dos paises vencedores que negociavam o futuro dos paises vencidos n4o 
mostravam preocup~ com a vida econ6mica, mas quase exclusivamente com as~ reparat6rias eo botim 
de guerra. A guerra tinha desorganizado a fr8gil e complexa ~ econOmica europeia, desarticulado as financas 
pUblicas e o comercio entre as ~Oes e, sobretudo, retirado a base de susten~ da vida nos territ6rios atingidos peia 
guerra. Os seus alicerces: 0 carviio, 0 aco, OS transportes, 0 comercio com produtos texteis e materias primas, deixavam 
de ser a base de urn nivel de vida pr6spero para wna boa parte dos cidadaos. A Europa regredia em vez de progredir, 
sendo o problema da fome e do emprego o que mais urgentemente se colocava. Os novos fen6menos como o desemprego 
n4o encontravam resposta nem teOrica, nem pratica, deixando a sociedade capitalista sem flexibilidade e prestes a 
sucumbir as hordas irracionais. Mas nwna si~ de nova crise os trabalhadores estariam prontos para o assalto 
revolucionlirio antes que perecer de fome: "Men will not always die quietly". J.M Keynes in CWJMK, vol n. p. 144. 0 
que n4o era uma mera frase ret6rica, se pensarmos no movimento revolucioruirio na Europa central durante os anos 
1918-1920. 
2 Ver J.M Keynes," Economic Possibilities for our Grandchildren", in CWJMK, vol X, pp. 321-332. 
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juro alta que condenava a indUstria exportadora a recessao e os trabalhadores ao 

desemprego-, daqui nasce o impulso para consider~C>es te6ricas mais vastas, 

nomeadamente que a causa da instabilidade reside num mecanismo inadequado, 

obrigando a taxa de juro a servir de mecanismo de ajustamento em dois sentidos, quando 

apenas se conhece urn aspecto desse mecanismo, i.e., que a taxa de juro e urn aspecto 

influente do investimento. 

2.3.1. As condi~oes do Jaissez-faire 

A consta~ao das condi~aes que caracterizaram a estabilidade do sistema capitalista 

do seculo XIX, sao o ponto de partida para o diagn6stico dos problemas no seculo XX, 

aquilo a que poderiamos chamar arullise das condi~aes psico-existenciais do capitalismol. 

A Europa estava organizada social e economicamente de modo a assegurar o 

maximo de acum~ao de capital. Os fundamentos para a ideia de que o capitalismo 

funcionava harmoniosamente, residiam, segundo Keynes, num esquema em que a 

sociedade estava dividida hierarquicamente. 

"While there was some continuous improvement in the daily conditions of life of the mass of the 
population, society was so framed as to throw a great part of the increased income into the control 
of the class least likely to consume it. "2. 

Esta divisao nao era acentuada e ~aseava-se na ~stabilidade dos contratos fixados em 

dinheiro, pelo que o sistema financeiro deveria assegurar a estabilidade do valor da 

" By this system the active business class could call to the aid of their enterprise not to their own 
wealth but the saving of the whole community; and the professional and propertied? classes,..could 
find an employment for their resources, which involved them in little trouble, no responsibility and 
(it believed) small risk... For a hundred years the system worked, throughout Europe, with 
extraordinary success and facilitated the growth of wealth on an unprecedented scale. To save and 
to invest became at once the duty and the delight ofa laiSe class"4. 

1 VerJ.MKeynes,CW}MK;vol.IX, p.160. 
2 Idem,p. 161. 
3 A prepar~ das propostas de Keynes sobre a reforma monefliria e o resultado de urn processo reflexivo que inclui urn 
conjunto de conferencias no 'Institute of Bankers·, que decorreram desde 15 de Novembro ate 5 de Dezembro de 1922, 
uma serie de artigos no 'Nation and Athenaeum· e cartas ao 'Times'. Registos desse periodo estio contidos nas CW}MK, 
voL XIX, Activities 1922-1929. 
4 Acrescentando: ''The interest, made possible the material triumph which we now all take for granted. The moral, the 
politics, the literature, and the religion of the age joined in a grand conspiracy for the promotion of saving", J.M. Keynes, 
in CWJMK, voL N, pp. 5-6. · 
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Tratava-se de urn ambiente no qual o mundo dos neg6cios acreditava, confiando o 

seu destino as convenc;rees, a estabilidade e seguranc;ra dos contratos financeiros, ampliando 

investimentos, supondo que as expectativas de Iongo prazo se verificariam como no 

passado1• 

A correspondencia doutrinal desse passado era o individualismo doutrinario2. Essa 

doutrina fornece urn fundamento intelectual satisfat6rio para legitimar os direitos de 

propriedade e a liberdade3• A igualdade e o altruismo penetraram na filosofia politica, 

dando Iugar tanto ao igualitarismo democratico como ao socialismo ut6pico4 • Os 

individuos, em concordancia com as leis naturais, voltados para os seus pr6prios interesses 

tendem em condic;rees de liberdade a promover o seu proprio bern e, simultaneamente, o 

bem-estar geral5• A contribuic;rao dos economistas veio harmonizar esses pares opostos, o 

lucro privado e o bern publico: 

"Our philosophical difficulties are resolved-at least for the practical man, who can then concentrate 
his effort on securing the necessary conditions of freedom. To the philosophical doctrine that 
government has no right to interfere, and the divine that it has no need to interfere, there is added a 
scientific proof that its interference is inexpedient... the principle of /aissez-faire had arrived to 
harmonise individualism and socialism, and to make at one Hume · s egoism with the greatest good 
of the greatest number"6. 

A oportunidade de lucros privados ilimitados torna-se o maior incentivo ao maximo 

esforc;ro. A tarefa de distribuir os recursos, calculados da melhor maneira, permite 

promover a maior escala possivel de produc;rao dos bens desejados, medidos pelo valor de 

troca. A iniciativa privada do seculo XIX provara que, entregue a si - propria, poderia 

tr~r progresso, promovendo desse modo o interesse geral: 

"Thus the ground was fertile for a doctrine that, whether on divine, natural, or scientific grounds, 
state action should be narrowly confined and economic life left, unregulated so· far as may be, to the 

1 Como afinna Keynes, neste aspecto o secuio XIX confiava na pennanencia das suas pr6prias experiencias felizes, 
considerando os infortUnios como fen6menos nio pennanentes. · 
2 0 qual tern origem na substi.~ e ultrapassagem do homem do seculo xvm, regido pelo direito divino, pelo homem 
calculista-racional unido eticamente por urn contrato social. 0 utilitarismo argumentava que ~ existem fundamentos 
racionais para preferir-se a felicidade de urn individuo a de qualquer outro, e que, a maior felicidade de urn maior 
nt1mero era o Unico objecto racional do comportamento. Ver J.M Keynes, CW]MK, voL IX, p. 272 e seguintes 
3 ~ clima respirava-se ainda nos anos 20, segundo Keynes. Compare-seJ.M. Keynes, CW]MK, voL IX, pp. 272-273. 
4 Keynes, atraves da Teoria da P~ de Malthus conheceu as posicoes de Godwin., mistura do individualismo 
conservador de Locke, Hurne, Burke e do :igualitarismo democratico e sociali$mo ut6pico de Rousseau, Paley, Bentham e 
Godwin, surgiu a doutrina moderna de individualismo. Ver J.M Keynes, CW]MK, voL IX, p.273-274. 
5 Sobre este aspecto A. Smith escreveu "A teoria dos Sentimentos Morais". 
6 E .. "The political philosopher could retire in favour of the business man-for the latter could attain the philosopher's 
summun bonus by just pursuing his own private profif'. Idem; pp. 274-275. 
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skill and the good sense of individual c1tizens actuated by the admirable motive of trying to get on in 
the world" I. 

A indUstria privada encamava a relojoaria social perfeita, e o mercado, a mao 

invisivel, encarregava-se de coordenar a vontade dos individuos. A livre concorrencia era o 

caminho para os mais aptos, eliminando a necessidade de toda a ineficacia intervencionista. 

A doutrina do laissez-fake era a doutrina da selec~ao natural dos individuos mais aptos, 

que eficazmente afectam recursos, criando maior riqueza, motivados pelo apego ao 

dinheiro. 

Mas, visto de outro Angulo, o laissez-fake era a resposta a corru~ao, a 

incompetencia, a rna administr~ao mercantilism, pelo que, em contraposi~ao, o Estado 

deveria circunscrever-se as fun~6es minimalistas que Smith proclamara, e que quase todos 

os economistas classicos redizem, excepto os hereticosz. 0 laissez-fake, profundamente 

enraizado na filosofia politica e moral dos seculos anteriores, correspondia aos desejos e 

necessidades dos grandes capitaes da indUstria, os quais, renunciando as ten~6es 

aristocraticas, se colocavam ao servi~o da sociedade e do bem-estar geraJ3. 

Por estas ra.zOes, a doutrina do laissez-fake encontrava-se tao arraigada no· 

pensamento dos fil6sofos e dos economistas que os tomou desconfiados relativamente a 

qualquer tentativa do Estado de propor normas ao investimento, de regular o valor da 

moeda ou de controlar o crescimento da pop~ao. 

Keynes questionou que a ideia dos economistas classicos sobre .o laissez-fake fosse tao 

limitada e que a sua visao fosse tao doutrinaria, ao ponto de a proclamarem como Unica 

verdade4 • A sua interpre~ao da acei~ao do principio de livre comercio por parte de 

1 Idem,p. 276. 
2 A frase atribuida ao comerciante Legendre em resposta a Colbert" Que faut-il faire pour vous aider", perguntou 
Colbert, "Nous laissez faire respondeu Lagendre", citado por Keynes, in op. cit, p. 278. A3 fun~Oes do govemo eram 
delimitadas por Smith as seguintes: proteccao da propriedade, conseiVIIciO da livre concorrencia, defesa contra a 
agressao estrlll18eira, estabelecimento de uma boa administracao dajusti~ e apoio de obras e institui~ pUblic;as." Pour 
gouvemer mieux, il faudrait gouvemer mains", a frase atribui Keynes ao Marques ct; Argenson. · 
3 Certo e que a figura ret6rica de grande capitao marshalliana tern o seu correspondente no padeiro de Smith ou no 
director de orquestra de Marx. A figura rorruintica associada aos aventureiros dos sete mares encontra uma 
correspondente mais equilibrada em Mr. Micawber no David Copperfield de Dickens, figura tosca, aldrabona, cheia de 
dividas, com urn pe na vida e outro na prisao. 
4 McCulloch escreve por exemplo: ''El principia dellaissez-faire puede ser respetado en aJgunas casas pero en otras 
resulta totalment inaplicable; apelar a el en toda ocasi6n parece rruis Ia costumbre de una cotorra que Ia de un hombre de 
Estado o un fil6sofo, citado in D.P. 0' Brien, op. cit, p. 376. 
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Smith I e entendida como circunstanciaJ e adequada a epoca, e sobretudo como resultado 

do anti -mercantilismo2. 

Os economistas, em correspondencia com a crencta da liberdade natural, aderiam a 

este principio mais por oposictao a qualquer ordem artificial, que por uma aceitactao tout 

court do Jaissez-faire, seguindo o principio do 'second besf 3• 0 que importa sublinhar e 

que o laissez-faire era aceite pelos economistas como uma regra pra.tica, sem grande 

validade cientifica, apontando frequentemente os casos em que o interesse privado e 

publico na.o coincidiam4. Esta doutrina decorre, segundo Keynes, nao de factos observados, 

mas de uma hip6tese incompleta para fins de simplificactao: 

"The beauty and the simplicity of such a theoey are so great that it is easy to forget that it follows not 
from the actual facts, but from an incomplete hypothesis introduced for the sake of simplicity"5. 

1 Jacob Viner escreve en 1927: " La doctrina posterior de Smith de que este orden natural sujacente requeria, para su 
mejor funcionamento, un sistema de libertad natural, y de que Ia regulaci6n pUblica y el monop6lio privado eran 
principalmente corrupciones de dicho orden natural, proporcion6 a Ia economia un nexo de uni6n con Ia filosofia y Ia 
teologia predominantes, y a los economistas y estadistas un programa de reforma practica", Jacob Viner, " Adam Smith y 
ellaissez faire", p. 320, inJ. Spengler e W.R. Allen, El Pensamiento Econ6mico de Aristoteles a Marshall, Editorial Tecnos, 
1971,pp. 320-343. 
2 Existe uma caricatura referente aos autores cllissicos, como defensores faruiticos do laissez-faire, na rea1idade trata-se 
de posi~Cies ideol6gicas de determinados autores modernos para defender os seus pr6prios pontos de vista, socorrendo-se 
dos pais da ciencia econ6mica. o anti-estatismo de Smith ( e tambem dos outros autores ciassicos), e preciso ve-lo no 
contexto e na si~ do seu tempo, fundamentalmente do dominio mercantilista. Do ponto de vista da histOria, 
geralmente confundem-se as ideias de livre comercio com as do laissez-faire. Particularmente influente na defesa 
intransigente e ideol6gica do laissez faire silo as actividades da ~Ia de Manchester e da Liga contra as leis cerealiferas, 
cujas posi~ nio devem ser confundidas com as de Smith e os cllissicos. Smith e os autores cllissicos posteriores a este 
foram os primeiros a apreciar a complexidade da ac~ e eficlicia do mecanismo regulador do mercado, seja na 
afec~ de recursos, seja na ~do rendimento. Smith tinha perfeitamente claro que este poderia operar num 
quadro de restri~, em parte legais, em parte normativas e convencionais. Esse quadro deveria ser revelado pela 
experiencia na medida que fossem revelados os defeitos do sistema. Isto e, a atitude de Smith e os cllissicos foi no sentido 
do pragmatismo legislativo que assegurasse o funcionamento do sistema. Por outro lado, apresenta-se a posi~ dos 
cllissicos e particularmente de Smith, como acerrimos defensores da livre empresa, que sem dUvida o eram, s6 que 
devemos matizar esta ideia, evitando a apologia em que incorrem certos neo-liberais contemporaneos, partidarios da 
economia da oferta. Compare-se D.P. O'Brien, los Economistas ctassicos, A1ianza Universal, 1989, p. 375 e seguintes. 
Para uma obra portuguesa apologetica da economia da oferta, veja-se M. Jorge C. Castela, Economia da Oferta, P.E. 
·Edi~Oes, 1991. 
3 Keynes apela a Sidgwick para cOITOborar a sua opiniao: " Even those economists, who adhered in the main to Adam 
Smith's limitations of the sphere of government, enforced these limitations sadly rather than triumphantly; not as 
admirers of the social order at present resulting from 'natural liberty', but convinced that it is least preferable to any 
artificial order that government might be able to substitute for it", inJ.M. Keynes, op. cit., p. 280. 
4 0 prOprio Marshall que integra consider~ normativas e eticas nos objectivos da ciencia econ6mica, nos Principios 
procurou ref~ar a ideia de ciencia econ6mica como ciencia moral e, portanto, susceptive} de proporcionar uma 
doutrina da evol~ social. Tais elementos doutrinais poderio ser caracterizados atraves de duas no¢es basicas: em 
primeiro Iugar, a~ de evol~ do espirito de iniciativa e do sistema de livre empresa que, em seu entender, se 
traduz por uma crescente racio~ e eficiencia na u~ e af~ de recursos e factores produtivos que, por 
seu turno, se traduz na ~ de niveis acrescidos de riqueza e bem-estar ( ainda que a custa de processos Iegitimos 
de sel~ riatural e de darwinismo social); em segundo Iugar, an~ de~ das condi¢es de vida de 
camadas significativas da ~. como resultado de urn processo de crescimento que revela sinais de acentuada 
desigualdade na distribuicao do rendimento criado. 
5 E que .. " Apart from other objections to be mentioned later, the conclusions that individuals acting independently for 
their own advantage will produce the greatest aggregate of wealth, depends on the variety of unreal assumptions to the 
effect that the process of production and consumption are in no way organic, that there exists a sufficient foreknowledge 
of conditions and requirement, and there adequate opportunities of obtaining this foreknowledge. For economists 
generally reserve for a later stage of their ~ent the complication which arise-(1) when the efficient units of 
production are large relatively to the units of consumption, (2) when overhead costs or join costs are present, (3) when 
internal economies tend to the aggregation of prOduction, (4) when the time required for adjustment is long, (5), when 
ignorance prevails over knowledge, and (6) when monopolies and combinations interfere with equality in bargaining
they reserve, that is to say, for a later stage their analysis of the actual fact3", Idem, p. 285. 
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Keynes mostra as condi~ees SOClo-psicol6gicas pressupostas no laissez-fake para a 

harmonia capitalista. Este e viavel nos moldes de divisao social hierarquica e.com base nas 

oportunidades desiguais. Mesmo que o laissez-fake tivesse urn sta.tus no . passado, esse 

correspondia a uma regra ou uma norma social, nao tinha estatuto de principio cientifico, 

pelo que deveria ser redimensionado na sua validade. 

Keynes chega a conclusao critica de que, para OS partidarios do laissez-faire, as 

hip6teses simplificadoras contidas no seu credo sao saudaveis e as complic~ees sao uma 

doen~a 1, 0 sistema econ6mico correspondia as fun~OeS atribuidas pela etica pratica do 

seculo anterior. 0 problema era que o mundo se tinha tornado complicado para caber no 

corpo magro e asceta do seculo anterior, e que, face a desordem provocada pela guerra, as 

revolu~ees, a incerteza, e a emergencia dos novos tempos, o laissez-fake mostrava-se 

cansado e ineficaz. A guerra tinha transformado a Europa sob todos os pontos de vista, 

provocando a alter~ da conduta dos individuos e povos, provocando a ruptura da velha 

ordem socio-psicol6gicaz: 

"But we run a risk( ... ).if we continue to apply the principles of an economics, which was worked out 
on the hypotheses of laissez-faire and free competition, to a society which is rapidly abandoning 
these hypotheses"s. 

2.3.2. 0 significado do valor da moeda ea antevisao do fim 
do Jaissez-faire monetario: · 

Quando Keynes discute o sentido do laissez-fake para o seu ~mpo, o assunto que o 

preocupava de modo permanente era a evolu~ao do sistema monetario e a sua integr~ao 

na totalidade do sistema econ6mico. Dito de outro modo, questionava-se se o arranjo 

monetario utilizado servia a ordem capitalista no seu funcionamento ou se este entravava o 

1 Keynes lembra que sugePI" uma act;ao social para o bern pUblico a City e como discutir ·A origem das especies · de 
Darwin com urn bispo. Nesse sentido as outras correntes do pensamento econ6mico nao fizeram senao fortalecer a ideia 
popular na opiniio pUblica do laissez faire do secuio XIX. 
2 A si~ da Europa de post-gueiTa era caracterizada pela queda absoluta da produtividade, pelo colapso do sistema 
de transportes, pela incapacidade para comerciar extemamente, com os obstaculos derivados da falta de 
correspondencia entre os ~s infernos e extemos, a falta de credito extemo para comprar materias primas e garantir 
o capital circulante que pennitisse reatar nonnahnente o processo produtivo e de trocas. 
3 J.M. Keynes, CWJMK, vol IX, pp. 224. 
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normal funcionamento da coordena.(:ao economica. Em geral, sobre o modo de apreciar 

essa materia, Keynes estava em desacordo com os seus congeneres economistas. 

Segundo Keynes, o papel da estabilidade do valor da moeda foi vital para criar uma 

classe de investidores confiantes no futuro das suas poupan~as nao-imobiliarias, 

possibilitando com isso o desenvolvimento do mercado de capitais1• Face a estabilidade do 

valor da moeda, cresceram em todo o mundo capitalista os proprietaries do dinheiro, na 

forma de titulos de rendimento fixados em moeda legal: a poupan~a da classe media. 0 

habito e a experiencia vantajosa transmitiram seguran~a a tais investimentos. 

0 fim do 'mundo seculo XIX', com os efeitos da guerra e da politica monetaria de 

juros altos, veio subverter essa ordem, pondo fun a propriedade em titulos, depreciando o 

valor dos titulos, obrig~aes, ac~aes, hipotecas, dep6sitos bancarios, etc., do que resultou 

necessariamente uma mudan~a na psicologia social do investidor da classe media: 

"( .. )he who neither spent nor' speculated', who made 'proper provisions for his family', who sang 
hymns to security and obseiVed most straitly the moral of the edified and the respectable injections 
of the world wise"2. 

Da deprec~ao da moeda sairam beneficiados todos aqueles que mantinham dividas 

fixas, incluindo o Govemo. Esta distribui~ao da riqueza permitiu transformar as antigas 

. dividas em novas riquezas, flexibilizando a distribui~ao rigida que resultava das heran~as, 

da transmissao da propriedade. A necessidade ~rmanente, e por vezes tumultuosa, do 

financiamento do Estado e das necessidades da classe devedora, permitiu que a ~ao 

seguisse urn processo continuo3. 

Keynes extrai da observ~ao destes factos a conclusao de que nao se pode combinar a 

orga~ao social desenvolvida durante 0 seculo XIX, nao e justo nem seguro faze-lo, com 

uma politica de laissez-faire relativamente ao valor da moeda no seculo XX, pelo que: 

1 Como sublinha Keynes, nao existe garantia histOrica para que ao papel moeda seja associada de modo pennanente uma 
determinada quantidade de metal ou urn poder de compra constante. A moeda n4o e sen8o moeda de curso legal com 
fins financeiros, respaldada pelo estado. Historicamente, o valor cia moeda tern sofrido uma constante ~. Alias 
os fen6menos politicos e sociais siio acompanhados com movimen~ no valor cia moeda no sentido cia~. 
ao que n4o tern sido estranha a prOpria necessidade de financianiento do estado, constituindo-se numa poderosa f~ 
devedora. Veja-se J.M. Keynes, CWJMK, vol.IV, 15-16. · 
2 Idem, p. 16. 
30 que foi nonnal durante tres geracaes passa a fazer parte do contexto social permanente, constituindo uma convencao 
social. Mas apesar disso, e pelo modo como o dinheiro e utilizado na vida quotidiana, existe a tendencia para considerar 
o dinheiro como urn padrio absoluto de valor, mesmo que det.er:minados eventos (como a.s guerras)pertlJlba.ssem a.s 
ilus6es do homem nonnal. 
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" If we are to continue to draw the voluntary saving of the community into 'investment', we must 
make it prime object of a deliberate Smte policy that the standard value, in term of which they are 
expressed, should be kept stable" I. 

A manutenctao de uma situa(:ao de desvaloriza(:ao monetaria levava a lucros faceis e 

a uma continua revisao das expectativas, a uma drenagem dos recursos dos bancos e a 
especulactao. 0 empresario perdia o seu instinto conservador, pesando na sua psicologia os 

lucros momentaneos e nao os lucros normais da actividade de Iongo prazo dos neg6cios 

normais. Esta mudancta na psicologia do empresario tomou-o voraz e disposto a lutar por 

manter esse novo nivel de lucros; processa-se uma perda da autoconfiancta que tomava a 

sua actividade legitima e socialmente aceite2• 

Assim, a transforma(:ao do empresario, de capitao industrial a 'sanguessuga 

financeiro', desferiu um rude golpe no equilibrio psico16gico que proporc1onou a 

existencia de recompensas desiguais no passado; o sistema capitalista, que tinha como 

doutrina econ6mica a existencia de 'lucros normais', perdeu a· justificactao de que a 

recompensa desses lucros seria proporcional a contribuictao a sociedade 3• 

Este pode ser considerado um aspecto vital da modificactao da conduta dos 

empresarios, mas e tambem um outro aspecto da desvaloriza(:ao da moeda, a qual, se por 

um lado desencoraja o investimento, por outro desacredita a empresa4 • Mas esta situa(:ao 

1 Idem, pp. 16-17. A prop6sito das refonnas propostas por Keynes, o seu mestre A. Marshall escreveu-lhe .. "And I am 
soon to go away; but, if I have opportunity, I shall ask all new-comers to the celestial regions whether you have 
succeeded in finding a remedy for currency-maladies", in CWJMK, voL XIX, p. 163. 
2 Os juros tomam-se negativos gerando Iueras proporcionais. E clara que Keynes, e contrariando a opin$> que se deixa 
ler em certa literatura academica, considerava o efeito Fisher: '1t is truth that, in so far as a rise of prices is foreseen, 
attempts to get advantage from this by increased borrowing force the money rates of interest to move upward. It is for 
this reason, amongst other, that a high bank rate should be associated with a period of rising prices, and that a·Iow bank 
rate with a period of falling prices. The apparent abnormally of the money rate of interest at such times is mereiy the 
other side of the attempt of the real rate of interest to steady itself. Nevertheless in a period of rapidly changing prices, the 
money rate of interest seldom aqjusts itself adequately or fast enough to prevent the real rate from becoming abnormal", 
]M. Keynes, CW]MK, vol. IV, p. 20). Portanto, se existe alguma diferenca em re~iio a Fisher, niio e no ajustamento 
entre ambas taxas, quando os ~os se movem. A razilo estli em que Keynes considera niio apenas o movimento, mas a 
expectativa do movimento crescente relativas as v8.rias possibilidades de crescimento e a probabilidade estimada de cada 
movimento. 
A critica a Keynes sobre os seu suposto desconhecimento sobre a diferenca entre taxa de juro nominal e real pode ser lida 
in Michael R.Damy and James R. Lothian," Economic Events and Keynesian Ideas: The 1930's and the 1970's", p. 74 e 
seg. in Keynes General Theory: Fifty Years On, lEA, london, 1986, pp. 69-83. E interessante que Keynes atribui a 
espec~ o carlicter de uma accao antecipada que de outro modo teria que acontecer. Nesse sentido a ~ do 
valor da moeda seria antecipada pelos especuladores face a contingencia que tal evento viesse a acontecer. Ver "From 
The Nation and Athenaeum", 19 May 1923, CWJMK, vol. XIX, p. 88. 
3 Ver]M.Keynes, CW]MK,voLIV ,p. 5-7. 
4 Essa realidade veio tambem modfficar a conduta dos assalariados. A ~ em sindicato:s de certas categorias de 
trabalhadores, unida ao facto de que Iueras acima do normal permitiam aos empreslirios pagar recompensas superiores, 
partiJhimdo OS beneficios, puseram fim a ideia de que OS saiarios reais decresciam no ciclo econ6mico, porquanto niio 
acompanhavam a ~ dos ~- Os saiarios nominais conseguiam crescer em termos de poder de compra, 
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de perturb~ao do padrao de valor gerava confusao na rel~ao poupan~a-investimento, 

consurno-poupan~a, capital-rendimentos, proporcionando que uma comunidade pudesse 

estar a viver dos seus recursos produtivos futuros sem sabe-lo. 

0 efeito perturbador da guerra na economia, com a destrui~ao de parte da riqueza, 

recolocou o problema da necessidade do crescimento econ6mico. Mas Keynes observa a 

perda da capacidade de investir, a falta de clima de confian~a dos agentes da poupanc;a: 

wrhe favourable condition for saving which existed in the nineteenth century, even though we smile 
at them, provided a proportionate growth between capital and population" .. ''The disturbance of the 
pre-existing balance between classes which in it origins is largely traceable to the changes in the 
value of money, may have destroyed these favourable conditions" 1. 

Uma alter~ao do padrao monetario nao prevista, pode afectar a distribui~ao dos 

rendimentos dos diversos grupos sociais, alterando desproporcionadamente a influencia na 

produ~aoz. A exigencia de urn padrao estavel deve considerar, porem, que existem riscos 

associados a moderna produ~ao, porquanto a sua ~ao pode requerer urn tempo 

consideravel, periodo durante o qual a vigencia do processo recnico, os mercados, e as 

fontes de abastecimento, podem modificar os pre~os relativos. Esse risco representa urn 

custo para o empresario, que deve manter o sistema em funcionamento sem que existam 

condi~ees para diminuir esse risco. No intervalo de tempo entre D-M, ele deve suportar o 

pagamento de despesas em dinheiro, na expectativa de poder recuperar a sua despesa pela 

troca M-D (completando o ciclo D-M-D). Esta si~ao obriga o empresario a manter uma 

forte posi~ao especulativa, face ao movimento dos pre~os e a fixa~ao de contratos em 

dinh . 3 
ell'O • 

conjuntamente com ~Oes no horario de trabalho. Detenninadas camadas de trabalhadores- conseguiam melhorar a 
sua posi~ relativa, e por vezes mesmo absoluta. Compare-se J.M. Keynes, CW]MK, vol. iv. p. 24 e 25. 
1 Idem, pp. 29-30. 
2 Uma ~ dos ~s relativos provoca m~ no processo de ~. na medida em que as quantidades 
produzidas sao indicadas pelos precos relativos, orientando as proporc0es correctas a serem produzidas. Uma alter~ 
do nivel dos ~s provoca muc:Iancas de expecta.tivas nos agentes, que modificam as suas decisOes a fun de reduzir ao 
minimo as suas perdas ou aumentar os sew beneficios, influenciando desse modo a ~. pois aqueles, como os 
empresarios que preveem uma perda de lucros, diminuem a~. Idem, p. 32, nota pede pligina 1. 
3 Deve resultar claro que para Keynes a Teoria Quantitativa resulta interesante, nio como uma teoria da oferta, mas 
como teoria da procura, porquanto o valor real do dinheiro em~ pennanece constante mesmo se o ntimero de 
unidades varia. t dos efeitos redistributivos que se trata no caso de uma m~ no valor da moeda, resultado de uma 
~ da quantidade de moeda que os individuos queiram possuir, incluindo os govemos. Uma impressao 
suplementar de dinheiro pe1o governo implica a transferencia de recursos do pUblico para o governo. Est& implfcito que 
a quantidade de notas em ~ correspondem a uma quantidade fixa de dinheiro-ouro. Ver J.M. Keynes, CWJMK, 
voL iv .. plig. 38 
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Desta si~ao especulativa pode surgir urn 'medo geral' perante os pre~os 

decrescentes, porquanto o 'jogo especulativo ·, que mantinha a si~ao de equilibria, exige 

o 'jogo a alta·, permitindo aos empresarios envolverem -se em processos produtivos 

dispendiosos em tempo e, em despesas monetarias antecipadas a r~ao do produto. 

Desta condi~ao depende a continuidade da prod~ao e o emprego. 

As v~6es dos p~os geram perturb~6es derivadas da influencia permanente no 

tempo das pr6prias expectativas, i.e., da sua inercia. As expectativas geram resultados 

cumulativos que se fazem sentir sobre as decis6es posteriores dos agentes1• 

A ~ao pode levar a urn sobre-aquecimento da actividade industrial, provocando a 

infla~ao do credito, a subida das taxas de juro e o posterior arrefecimento, i.e., o movimento 

ciclico2. 

Keynes observa que em si~6es de ~ao ou de~ao os trabalhadores tern menos 

possibilidades de proteger-se que os devedores. Os trabalhadores estao mais aptos a 

defenderem-se melhor em si~6es de excesso de emprego que em epocas de falta deste. 

Sendo a ~ao e a de~ao dois males a evitar, e necessaria uma mudan~a na 

mentalidade relativamente ao funcionamento do sistema3• Keynes observa que a i~ao 

redistribui a riqueza: 

"( ... ) in a manner very injurious to the investor, very beneficial to the business man, and probable, 
in modem industrial conditions, beneficial on the whole to the earner" 4. 

1 A modifica(:iio do valor do dinheiro pelos govemos faria perder o seu valor como meio de acum~, dificultaria a 
sua funcao de padriio de valor, eliminando a confianca relativamente ao seu valor futuro gerando expectativas 
regressivas. Dai que Keynes tenha-se proposto no Tract on Monetary Reform curar a doenca mortal do individualismo, 
impedindo: a manutenciio de expectativas confiantes de que os ~os viio subir ou descer, dos riscos que tal movimento 
gera, e de que qualquer disfi'ibuiciio da riqueza., mesmo moderada, niio implicara a sua posterior reduciio. Ver J.M. 
Keynes, CWJMK, voL X,p. 287. 
2 As interven~;aes do Banco de Inglaterra relativamente ao nivel da taxa de juro a fun de manter a paridade cambial 
complicariam ainda mais a dificil situal;!iio econ6mica se, como Keynes previa, se voltasse ao antigo padriio ouro na base 
da paridade cambial de pre-guerra. No momenta em que mais se deveria encorajar o investimento e o comercio, tal 
politica obrigaria a perder instrwnentos que conseguissem atenuar o desemprego. Vera prop6sito, "Fron1 The Nation and 
Athenaeum", 14 July 1923, in CWJMK, voL XIX, p. 100-102. 
3 A ~ e injusta e a det1al;!iio inconveniente. :£ preferivel decepcionar o rentier que provocar o desemprego. A opl;!iio 
social de Keynes niio e ideol6gica, trata-se de urn problema de eficiencia do sistema e da necessidade de acabar com o 
sistema do capitalismo individual, ameacacfo pelo persistir das condutas especuladoras que gera e pela ignorancia dos 
economistas do fun do seculo de ouro do Iaissez-faire. Esta e a opiniiio de Keynes na sua obra econ6mica mais importante 
dos anos 20, onde se condensam as opiniaes de filosofia econ6mica, social e politico-psicol6gicas no caminho da Teoria 
Geral. Teoricamente, Keynes rec~ a ideia aceite de que a elasticidade da procura da moeda fosse unitaria, o que 
reforca a ideia de que, mesmo para uma oferta rigida, a velocidade de circ1.dal;!iio aumenta, pennitindo que as 
quantidades de 'cash to hold' se mantivessem constantes. Ver J.M. Keynes, CWJMK, voL iv, pp. 43-4 7 
4Idem, p. 29. Entre os investidores de boa fe deve incluir-se o prOprio Keynes que a partir de Agosto de 1919 se 
transformou num 'speculador' por gosto prOprio. Ver J.M.Keynes, CWJMK, voL XII, p. 3 .. J;xiste aJguma polemica sabre 
o facto de Keynes ter aproveitado em beneficia pr6prio infonna¢es do Tesouro Brit4nico; sabre isso ver Skidelky, J.M. 
Keynes, pp. 281-283. 
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Keynes mostra que a estabilidade no valor da moeda estava associada ao sistema de 

laissez-fake monetario, originando uma etica empresarial geradora de riqueza e emprego, 

dando certeza aos valores que investiam e conferiam dignidade ao capitalismo. As 

~6es-de~6es do seculo XX punham em causa o capital industrial weberiano do 

seculo XIX, deitando por terra a filosofia e doutrina que o tinham sustentado. Desta 

reflexao resultam pontos de partida para investigar re~Oes que, nao sendo novas, pela 

importancia que assumem ap6s a Grande Guerra, obrigam a realizar urn esfo~o de 

teo~ao: a re~ao investimento-poupan~a, a re~ao taxa de juro-investimento, a 

importancia da espec~ao e a influencia sobre o investimento, o significado da moeda, 

etc. A perda de determinados valores capitalistas, fruto da mudan~a das condi~C>es outrora 

normais, exigia repensar as formas de abordagem dos problemas econ6micos e as formas 

de re~ao do sistema. 

2.3.3. As consequencias do regresso ao padrao-ouro. 

A politica de laissez-fake monetario estava tradicionalmente unida a cren~a 

miraculosa no sistema de padrao-ouro, o qual segundo Keynes nunca funcionou 

satisfatoriamente, embora dominasse durante breves periodos, sendo interrompido 

frequentemente por crises financeiras. 0 verdadeiro dilema britanico nos anos Vinte do 

seculo XX estava ligado a reintrodll(:ao do padrao ouro, que era para Keynes a tentativa de 

reintroduzir a estabilidade no valor da moeda com recurso ao laissez-fake implicito no 

sistema de padrao-ouro. 

0 facto de I..ondres se ter tornado urn centro financeiro internacional a partir do 

seculo XIX, fizera com que as condi~C>es de credito no mundo fossem ditadas pelo Banco de 

Inglaterra, " the conductor of the intemational orchestra'. As v~C>es nas condi~s dos 

emprestimos dependiam em larga medida da oportunidade atribuida pelo Banco de 

Inglaterra a expansao das suas reservas de ouro. 

Os economistas atribuiram o sucesso as politicas de laissez-fake como tais e nao as 

peculiaridades transit6rias da posi~ao britanica. Com o regresso ao padrao-ouro, as formas 
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peculiares de orga~ao financeira i..."lglesa encontraram dificuldades extraordinarias na 

solu~ao dos seus desequilibrios: 

"The mentality of the City is deeply impregnated with simple-minded maxims, such as one still 
reads in old-fashionable financial weeklies" I. 

Os automatismos atribuidos ao padrao-ouro eram, para Keynes, a consequencia de 

uma posi~ao de hegemonia econ6mica conseguida pela Coroa Brita.nica, sendo esses na 

realidade inexistentes, embora os mais conservadores os admitissem como urna verdade 

adquirida e irrenunciavel. 

Nas re~ees econ6micas internacionais, a ideia tradicional baseada no principio do 

laissez-fake, considerava que os emprestimos extemos nivelariam a taxa de juro 

internacionalmente e que, por conseguinte, quantidades de trabalho de igual eficiencia 

deveriam ser combinadas com quantidades iguais de capital em qualquer parte, resultando 

uma eficiencia marginal do trabalho por igua1 em qualquer parte, e portanto a mesma 

propo~ao do produto para o trabalho em qualquer parte. Se o movimento do capital for 

livre e os riscos forem os mesmos, os sa.Iarios tenderao para urn mesmo nivel, pelo que, 

nurn pais com salarios altos, tendera a produzir-se urn desequilibrio negativo da sua, 

balan~a externa, requerendo uma defla(:ao dos lucros a fim de preservar o seu stock de 

ouro, ate que, por pressao do desemprego e da defla(:ao de rendimentos encetada, o nivel 

dos salarios regressara a urn nivel igual ao dos outros paises: 

"( ... ) the workers in an old country cannot obtain directly the benefit of its large capital 
accumulation, in the shape of higher wages, ahead of the workers in the rest of the world.. "2 

Evidentemente que a mobilidade do capital, seja de curto ou de Iongo prazo, e urn 

forte argumento a favor da existencia de taxas de cambio estaveis e de urn padrao interna-

cional estavel. Mas sera sabio ter urn sistema monetario internacional com urn ambito mais 

amplo que o sistema bancario, o sistema tarifario ou o sistema salarial nacional? Poder-se-a 

permitir urn grau desproporcionado de mobilidade de urn elemento singular do sistema 

1 J.M. Keynes, CWJMK, voL VI, p. 275 e 276. 
2 Idem, p. 279 e 280. Por isto sugere Keynes um maior controle do credito extemo: "a method of regulating the rate of 
foreign lending day by day in the interests of domestic short-period equilibrium" .Idem, p. 280. Trata-se do controlo da 
compra de 'foreign sectni.ties', incluindo o embargo total ou parcial na compra de titulos atraves do banco de Inglaterra. 
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econ6mico, enquanto se mantem outros elementos rigidos? 0 problema, segundo Keynes, e 

que nao existe uma mobilidade internacional em todos os elementos do sistema tal como 

existe mobilidade nacional t. 

Para Keynes o erro estava na cren~a, de acordo com os pressupostos do Jaissez-faire, 

de que o investimento exterior e o emprestimo exterior sao uma e a mesma coisa, pelo que 

uma libra forte iria empurrar as expo~6es pela via do aumento do credito extemo, 

papel tradicional assumido no periodo pre-guerra e que tinha levado os produtos ingleses 

a toda a parte: 

"If English investors, not linking the outlook at home, fearing labour disputes or nervous about 
change of government, begin to buy more American securities than before, why should it be 
supposed that this will be naturally balanced by increased British export? For, of course, it will 
not"2. 

A Inglaterra estava num estado de transi~ao com serios problemas econ6micos, que 

deveriam conduzi -Ia a grandes mudan~as na sua estrutura industrial e social. A guerra 

apenas catalisou esses problemas, colocando-os na ordem do dia: 

" The forces of the nineteenth century have run their course and are exhausted. The economic 
motives and ideals of that generation no longer satisfy us: we want to find a new way and must 
suffer again the malaise, and finally the pangs, of a new industrial birth"3. 

A indUstria exportadora inglesa era pouco concorrencial, mantinha um nivel de 

actividade abaixo do nivel de pre-guerra, pressionada pela subida dos pre~os que a procura 

de materia,..prima por parte dos Estados Unidos de America gerava. Keynes partilhava a 

ideia de que as solu~6es para resolver o problema do desemprego deveriam ser uma maior 

acum~ao de capital, um maior progresso da ciencia, uma maior produtividade do 

trabalho, um maior sentido comum, e 'public spirit. Todas estas sol~6es requeriam 

tempo, enquanto que o problema se apresentava no curto prazo. 

1 Ver J.M Keynes, CWJMK, vol VI, "l'he problem of National Autonomy", pp. 270-300. 
2 Idem, p. 300. . 
3 J.M Keynes, CWJMK, voln, Idem p. 161. 
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Keynes vislurnbrava que o factor determinante de curto prazo do desemprego residia 

na inadequada e desajustada politica monetaria resultante do regresso ao padrao-ouro, que 

elevava a taxa de juro a fim de manter estavel a taxa efectiva da libra, consagrando urna 

libra forte e a restaura~ao orgulhosa de Londres como principal pr~a financeira mundial. 

Keynes discordava dos que pretendiam o regresso ao padrao-ouro nas condi~Oes 

pretendidas, pois o regresso ao padrao-ouro provocara urn aurnento desmesurado do 

desemprego. 

Em alternativa aos defensores do regresso ao padrao-ouro, Keynes prop6s uma 

reforma monetaria que defendesse a redundancia do ouro, o que permitiria fazer tudo o 

que fosse preciso para consegu.ir os objectivos sociais e afastar a preocup~ao de que, 

abandonando o ouro como padrao de valor, se obtivesse urn sflmdard menos seguro que em 

tempos anteriores. 

Keynes propunha uma politica que mantivesse estavel o nivel de pre~os, esperando 

restaurar a antiga paridade d6lar-libra sem o recurso ao ouro, seguido de uma politica de 

infl~ao involuntaria vinculado-se ao ouro, quando este se tivesse depreciado o suficiente. 

Alternativamente, defendia urn politica de convertibilidade ao ouro na base de uma 

paridade fixa, a exemplo do que tinha sido feito na Suecia. 

0 desenvolvimento e moderniza(:ao do sistema de credito, implicava para Keynes 

uma maior u~ao de formas fiducia.rias de circul~ao monetaria, no sentido da 

substitui~ao e econo~ao do ouro nas trocas, ate ao ponto em que urn dominio do 

metodo de · managment' poderia prescindir da sua u~ao como reserva privilegiada; 

desse modo, a quantidade de ouro necessaria para a existencia de urn nivel de pre~os e a 

quantidade existente de ouro no mundo poderiam divergir. 

A valo~ao da libra, sem altera~ao do nivel salarial e do custo de vida intemo, 

levou a uma perda de lucros das empresas eqllivalente a sobrevalo~ao da libra. A 

indUstria exportadora inglesa perdia quotas de mercado exteriores e cedia no seu mercado 

interno aos produtos estrangeiros. Para Keynes, o segredo da rem~ do desemprego 

estaria, assim na reforma monetaria que restaurasse a confian~ eliminando o temor 
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gerado por expectativas frustrantes, permitindo a uti~ao da poupan(,fa nacional na 

ocupa(,(ao domestica dirigida pelo Estado, na constru(,fao de vivendas e nao em 

investimentos no estrangeiro. 

Keynes pensava sobretudo que nao existiam mecanismos que fizessem transformar a 

poupan(,fa em investimento, primeiro pela ineficacia da politica da taxa de juro bancario, 

dados os constrangimentos do padrao-ouro e o interesse dos rentistas, e segundo, por ter 

descoberto ulteriormente que a liga(,(ao poupan(,fa-investimento nao era directa. 

Para Keynes, o desemprego tinha lugar, fundamentalmente, nas indU.Strias 

exportadoras afectadas por urn valor da libra .exageradamente alto, provocado pelo 

regresso ao padrao-ouro. Como a diminui(,fao da actividade dessas ind'llstrias nao era 

consequencia da diminui~ da procura mundial, o 'remedio' para a sua 'cura' exigia uma 

clarifi~ao da rela(,(ao entre os problemas reais e os problemas monetarios. 

Isto conduz necessariamente a discussao da influencia das flu~ees do poder de 

compra do dinheiro sobre as magnitudes reais, em desacordo com as regras classicas da 

conduta inspiradas pelo padrao-ouro e pela fe no mercado, que permitiam o regresso ao 

equilibrio apenas pela flexibilidade dos pre(,(os e salarios. Assim, da cren(,fa na inexistencia 

de mecanismos autonuiticos devera passar-se a justifica(,(ao te6rica da inflexibilidade que 

impede esses mecanismos de actuar. 

Para conseguir a efectividade de novos remedios inexplorados sena necessario 

abandonar o laissez-loire. Podemos ver que a necessidade de recorrer a medidas drasticas 

de combate ao desemprego, evidencia, por urn lado, que a empresa privada sozinha nao 

estaria em condi~ees de realizar esse objectivo e, por outro, que o Estado deveria intervir 

para dirigir uma boa parte da poupan~a "into capital enterprise at home'. 
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Keynes debate as verdades articuladas no principio do laissez-fake, nomeadamente a 

existencia de automatismos que asseguram que o reequilibrio e possivel ao mesmo nivel de 

produc;ao e emprego. 0 padrao-ouro pressupc)e que os movimentos de ouro se realizem no 

Iongo prazo de modo harm6nico, a fun de manter o nivel de prec;os estavel em todos os 

paises de acordo com a teoria monetaria de Hume, para o que deve existir uma mobilidade 

perfeita dos factores, de modo a que a remunerac;ao do capital e dos sahirios se igualem em 

varios paises. Keynes discorda, alegando que as exportac;6es de capital (saida de ouro) 

amparadas numa libra forte nao aumentam as exportac;6es, pelo contrario, diminuem a 

poupanc;a e o investimento interno, e com estes a produc;ao e o emprego. A libra forte e a 

causa do desemprego no curto prazo, pois as exportac;6es nao sao competitivas e as 

empresas fecham, a falta de investimento produz a decadencia da indUstria no Iongo prazo. 

0 mecanismo automatico previsto pelo laissez-faire nao tern uma base te6rica s6lida nem 

vive com urn conceito de Iongo prazo smithiano. 

Keynes, contrariamente aos mentores do regresso ao padrao-ouro, pensava que o 

tempo corria no sentido da necessidade de uma maior autonomia e acc;ao independente por 

parte dos Estados, e de uma actividade destes para conseguir objectivos de bem-estar, pelo 

que deveriam libertar-se da grilheta do padrao-ouro. 

Por outro lado, a estabilidade do padrao monetario - a base do sistema de confianc;a 

que atribui a poupanc;a ao investidor e a produc;ao ao empresario -, nao poderia ser 

confiada ao capitalismo individualista, caracterizado pela acc;ao isolada de muitos 

individuos agindo de maneira independente, pelo contrario, deveria ser fruto de uma acc;ao 

deliberada por parte do Estado 1• 

As preocupac;6es de Keynes sobre a actividade econ6mica estavam centradas nos 

problemas monetarios, assim como nas suas consequencias no output e no emprego. As 

explicac;6es de Keynes sobre o desajustamento, referidas aos anos Vinte, decorrem de uma 

1 A sol~ que Keynes advoga. e um controlo sobre o padrilo da moeda, impedindo a ~ que desincentiva o 
investimento, porquanto nilo e favoravel a poupanca, contrariando a ~. que e desastrosa para 0 emprego e a 
realiza,.:ilo do credito. Keynes nilo estava de acordo com a cren,.:a de uma estabilidade autonultica alcan,.:ada pelo 
consenso voluntirio no sentido de que a conduta deveria reger-se pela conduta media do sistema no seu conjunto, o que 
implicaria que nilo existiriam movimentos de ouro.J.M. Keynes, CWJMK, vol VI, p. 272. 
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aprecia(:ao sobre os comportamentos e motiv~Oes dos agentes, das mudan~as que impaem 

ao sistema sem os velhos remedios das decadas anteriores. 

Para Keynes a existencia de urn padrao de moeda estavel era muito importante para 

conseguir a estabilidade dos p~os, mas esse padrao era uma conven~ao social que actuava 

como uma ancora psicol6gica para os agentes econ6micos. 0 padrao-ouro tinha servido os 

interesses da iniciativa individual, do capitalismo industrial, ao permitir uma base de 

confian~a e de expectativa optimista sobre o valor da moeda, a qual assegurou a expansao 

da poupan~a e do investimento. 

A reintrodu~ao do padrao-ouro com base na experiencia do seculo XIX e, para 

Keynes, o regresso a urn dogma. A realidade do seculo XX era outra, a psicologia do 

investidor tinha mudado, as expectativas do proletariado eram outras, os empresarios 

tinham perdido o ·animal spirits', ja nao eram os garantes do investimento que 

asseguravam o pleno emprego, a harmonia da ~ao e o bern comum. Em concreto, a 

reintrodu~ do laissez-faire monetario teria significado para Inglaterra condenar a sua 

indUstria a decadencia e OS trabalhadores ao desemprego. 0 que nao seria necessaria, dado 

que urn padrao de moeda baseado numa outra conven~ao possibilitaria uma maior 

estabilidade dos pr~os, a u~ao da poupan~a nacional no proprio pais e urn melhor 

investimento. Essa reforma monetaria nao poderia ser realizada espontaneamente, pois 

implicaria a re~ao do Estado. 

As implic~OeS politicas do fun do laissez-faire eram mwtiplas. Os pr6prios objectivos 

da politica econ6mica eram colocados em causa. Keynes pretendia libertar a taxa de juro 

para tarefas mais dignas que a de apenas suster a libra, queria mais investimento. Para 

Keynes era prioritario o emprego, mas o seu grande objectivo era manter o capital 

industrial britanico em condi~Oes de garantir o poder regulador necessaria para conseguir 

·ao bem-estar da sociedade do seculo XX. A sua perspectiva reformista levou-o a criticar 

urn principio sacrossanto do liberalismo, o laissez-faire, sem porem deixar de propor 

alternativas. Essas alternativas seriam necessariamente cimentadas e construidas nurn plano 

diferente do da doutrina: o da teoria econ6mica. Keynes teria que construir as teorias 
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auxiliares que demonstram por que motivo os mecanismos automaticos nao funcionam. 0 

convencimento de que esses mecanismos nao funcionam fornece urn grande impulse para 

a descoberta cientifica keynesiana. 0 mundo exterior era o desagradavel mundo do 

desemprego, problema que desafiou o cientista. a procurar explicacrees que nao tinha 

encontrado na teoria classica. 

2.4. A persuasao como instrumento de mudan<;a e de 
interven<;ao do Estado 

Nos anos da Depressao, Keynes procurou situar o bern comurn mais no pulso dos 

governantes politicos e menos no punho das autoridades monetarias, pelo que, no seu 

combate contra o desemprego, tentou ganhar ·aliados na opiniao publica versada e com 

ligac;aes aos partidos politicos, utilizando a persuasao como o meio preferencial de 

intervencrao publica 1• 

A persuasao como arte de divulgar eficazmente as ideias e de convencer a opiniao 

publica das virtudes de essas, assume uma importancia primordial no processo de 

compreensao do pensamento de Keynes, pois o debate a que obriga, encontra na persuasao 

o vdculo atraves do qual as novas teorias e politicas procuram promover a mudancra na 

sociedade de modo efectivo. Keynes esta.va ciente de que na sociedade democratica as 

regras do jogo obrigam a ouvir a opiniao publica, mas entendia que ela deveria ser 

· previamente esclareci~, cabendo esse papel aos entendidos . 

. A persuasao era o estilo adequado a politica liberal que procurava defender, mas 

tambem urn mecanismo atraves do qual o confronto com a ortodoxia tornava evidente e 

necessario repensar OS problemas que preocupavam OS cidadaos. Assim, no processo de 

ganhar o combate das ideias, os agentes sociais decisivos deveriam ser ganhos previamente 

para ~ ideias justas e correctas, mesmo recorrendo a ret6rica, pelo que: 

1 Nos anos .sucess.ivos a grande depressio Keynes dedi.ca-se as actividades do Comite 'MacMillan' e ao trabalho do 
'Economic Advisoiy Council', destinado a apoiar em rnaterias econ6miCa.s o Primeiro Ministro Britanico e o seu 
Gabinete. Este comite, que tinha por objecti.vo a revisio das coru:fi¢es econ6micas da Gril Bretanha o exame das suas 
causas, assim como indicar u coruficOes da sua recuper~, congregava J. Stamp, A Pisou, L Robbins e Hubert 
Henderson, com R. Khan como secretlirio do comite. 
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Keynes preocupava-se sobretudo com aquilo que Colander e Coats designam 

modernamente por " spreading of economical ideai' , a difusao que e decisiva para a 

fo~ao de escolas e correntes de pensamento. 0 foro ideal eram os comites de 

especialistas, as audiencias parlamentares, as aloc~ees pela radio, a public~ao de artigos e 

ensaios na imprensa, assim como o debate academico. 

A arte de discutir num plano te6rico os problemas e as suas sol~ees atraves de varios 

tabuleiros politicos por meio da persusao, e uma manife~ao do espirito liberal nao-

ortodoxo. Nao existe, como e obvio, urn tratado keynesiano sobre como ganhar adeptos ou 

como persuadir os seus detractores e criticos, ou sobre a necessidade de entender as 

mudan~as a operar na realidade e proceder a actualiza~ao da ciencia politica. Ate porque 

os alvos a convencer nem sempre eram os seus interlocutores directos, mas os lideres 

politicos e a opiniao publica entendida, que mediavam entre sabios e cidadaos. Por isso 

interessa ver a ac~ao persuasiva keynesiana na perspectiva do consultor, do politico e do 

cidadao, em debate com as ideias ortodoxas e dominantes. 

Em primeiro Iugar esclareceremos as motiv~aes e objectivos da ac~ao persuasiva, a 

fun de situar a importancia desta na veic~ao das suas ideias. Em segundo Iugar, 

observaremos que Keynes utiliza o debate persuasivo como meio privilegiado na discussao 

das politicas alternativas, em todas as sedes em que poderia influenciar a opiniao dos 

governantes e as expectativas da opiniao publica, e fa-lo-emos recorrendo a discussao 

sobre a politica de obras publicas. Em terceiro Iugar, mostrando a exposi~ao te6rica sobre o 

modo como se entende que a taxa de juro opera, esclarecer-se-a a importancia que o poder · 

persuasivo tern na perspectiva da responsabilidade social e do bern comum. Por Ultimo, 

veremos como Keynes lida no processo da persuasao social com outras alternativas 

politicas, desde que no curto prazo elas contribuam para o objectivo superior de conseguir 

aumentar o emprego. 

1 J.M. Keynes, CWJMK, vol. XXI, p. 244. A critica do Tesouro continha urn ou1ro aspecto que de certo modo antecipa a 
critica moderna de Buchanan ao keynesianismo: o programa de obra.s pUblicas implicaria uma extensio da burocracia e 
urn apreciavel desperdicio. 
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2.4.1. As motivac;oes e os objectives da acc;ao persuasiva de 
Keynes. 

1. A ideia de que o capitalismo individualista esta no fim, que face a determinados 

problemas que afectam o funcionamento do capitalismo nao existem meios atraves dos 

quais os individuos os possam resolver, reflecte-se nos problemas analisados por Keynes no 

periodo que precedeu a grande Depressao. Mas a consta~ao de que o capitalismo 

individualista do seculo XIX tinha chegado ao seu limite, nao colocou Keynes entre os 

'novos colectivistas', propaladores de uma nova fe que viesse introduzir a necessidade de 

uma nova ordem revolucioruiria. 

Face aos males economicos, fruto da ignorancia, do risco e da incerteza, Keynes nao 

cedeu ao pessimismo e prop6s uma interven(:ao a tres niveis: em primeiro Iugar, o Estado 

deve intervir a traves do banco central assegurando a regula(:ao da moeda e do credito, 

para alem de assegurar a informa(:ao e transparencia dos mercados; em segundo Iugar, a 

poupan(:a e o credito nao deveriam ser deixados totalmente ao acaso, o Estado deve estimar 

o volume desejado de poupan(:a da comunidade e a propol'(:Ao dedicada ao investimento 

extemo, ajudando o mercado de capitais a atrair os fundos por canais socialmente mais 

lucrativos; terceiro, o Estado deveria ter uma ideia clara sobre a quantidade e qualidade da 

popula(:aoi. Neste sentido, Keynes afirmou: 

"( •.. ) we have to invent a new wisdom for a new age. And in the meantime we must, if we are to do 
any good, appear unorthodox, dangerous, troublesome, disobedient to them that begat us" I. 

2. 0 objectivo da persuasao keynesiana e demonstrar que 0 capitalismo proporciona 

urn sistema de liberdade superior a outros sistemas, e que, uma vez distanciado das ideias 

conservadoras, o capitalismo e o sistema que melhor se adequa a urn modo satisfat6rio de 

1 Assumindo como v8Iida a teoria hist6ri.ca dos est8dios de desenvolvimento do Prof. Commons, o capitalismo teria 
entrada nwna terceira fase: a da necess8ria recuper~ da ~. No secuio 15 e 16 a escassez era a 

. caracteristica do capitalismo; a partir do secuio 17 e finalizando no secuio 19, dominava a abundincia. 0 capitalismo 
precisava de estabilidade, que poderia ser conseguida, mas que requeria " some limitations on individual economic 
freedom and a growth in the role of concerted action by union and employers associations". A estabilidade do capitalismo 
requeria wna amp~ dos consensos politicos e sociais que garantissem wna ordem econ6mica moralmente posta em 
causa. A revol~ bolchevique, o a~ do nazi-fascismo e prOpria greve geral de 1926 que mobilizou todos os 
sindicatos ingleses eram mais wna evidencia a considerar. No discurso ao 'Liberal SUmmer School', realizado em Cam
bridge, em 1926, Keynes parte do principia de wn partido liberal ideal, tentando intluencia-lo ideologicamente, 
explicando previamente por que o partido conservador e o partido laborista n8o estavam em~ de assumir wna 
nova filosofia. . 
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vida, se for sabiamente administrado. Keynes nao propae o fun do capitalismo, mas uma 

ac~ao colectiva que o aperfei~oe, nem nega as motiv~Oes motrizes do funcionamento do 

sistema, admitindo apenas que algumas delas entravam o seu funcionamento. Comparado 

com outros sistemas alternativos, o capitalismo e mais eficiente quando pretende atingir 

objectivos econ6micos e e mais eficaz enquanto org~ao social: por:em, e preciso 

rever as deficiencias do sistema e dos seus agentes mais dinamicos, ultrapassar certas 

contradi~Oes entre o individuo e a sociedade. Keynes estava vacinado contra a acei~ao de 

ideias que derrubassem a ci~ao capitalista: 

"How can I adopt a creed which, preferring the mud to the fish, exalts the boorish proletariat above 
the bowgeois and the intelligentsia who, with whatever faults, are the quality in life and surely 
cany the seeds of all human advancement..it is hard for an educated, decent, intelligent son of 
western Europe to find his ideals here, unless he has first suffered some strange and horrid process 
of conversion which has changed all his values"2. 

3. A conte~ao de Keynes as premissas que objectavam qualquer interven~ao do 

Estado na economia, resultam da aprec~ao da realidade do p6s-guerra. t dessa 

observ~ao critica que extrai a urgencia da interven~ao do Estado, construindo uma n~ao 

te6rica sobre a actividade governativa amparada em certas tradi~Oes liberais, as quais 

adiciona uma visao burkeniana sobre o Estado e urn discurso sobre a necessidade de 

persuadir os governantes3. 

4. Keynes tinha uma visao sobre o modo de elaborar e executar a politica, do papel 

que os individuos tern nesse processo. Seria duvidoso se numa democracia a opiniao 

publica ou urn grupo de peritos devessem ser consultados sobre os caminhos politico

econ6micos alternativos. Era evidente que punha em causa nao apenas a politica do Banco 

de Inglaterra, mas tambem o metodo secretista da sua condu~ao, sem que a opiniao 

publica tivesse conhecimento dos objectivos e metodos utilizados, nem das suas vantagens, 

o que no significaria que os politicos estariam em melhor si~ao de recomendar o 

1 JM. Keynes, CWJMK, vol IX, p. 306. 
2 JM. Keynes, CWJMK, vol IX, p. 258. 
3 Keynes parlicipa nas diversas comissOes de peritos e consultores que os govemos e instituicoes politicas organizam a 
fun de debater os graves problemas da epoca. No verio de 1930, por exemplo, parlicipa da discusio te6rica sobre a 
natureza dos mecanismos autorruiticos de reequilibro econ6mico e financeiro, conjecturando sabre a efic8cia de wn 
instrurnento cuja existfncia ninguem punha em chividas, com a ressalva natural dos hereticos. Os defensores do padrio 
ouro admitiam que a politica do credito caro mantido por wn Iongo periodo nio tinha, ·short and shaip ·, reduzido a 
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melhor, ate porque os aspectos politicos no processo de decisao democratico 

permaneceriam misteriosos. 

Alternativamente, Keynes entendia que, em primeiro Iugar, deveria convencer-se 

urn nfunero restrito de pessoas em posi~C>es - chave na tomada de decis6es, a fim de se 

conseguir urn apoio decisivo para, em segundo Iugar, dirigir a politica com o consenso da 

opiniao publica. Esta era, sem duvida, uma visao elitista sobre a direc~ao dos assuntos do 

Estado e a gove~ao em materia econ6mica, alias muito caracteristica da academia de 

cambridge, pois estava convencido de que a opiniao publica nao possuia os meios para 

apreciar as materias em discussao: 

"I do not think the opposition has come from the great public .. rather the position is that while the 
great public has had a suspicion of where the truth lay, it has not been able to express it clearly. It is 
as though those responsible for policy have had certain ideas which they have to believe in and 
what has been happening has been lalgely in pursuance of those ideas" I. 

Keynes opunha a rigidez metodol6gica do sistema financeiro e do Banco de 

Inglaterra urn conceito mais democratico de ada~ao as novas circunstancias. A gestao da 

politica do Banco nao deveria basear-se em tradi~C>es e conhecimentos arcaicos, porque a 

indUstria estava a experimentar mudan~ constantes e era heterodoxa por natureza, 

enquanto que a condu~ao do Banco era ortodoxa, baseada em maximas estabelecidas 

noutra epoca. 

Keynes acreditava que, se as autoridades fossem capazes de se deixar persuadir, 

poderia realizar-se uma mudan~a na politica econ6mica, mas como os convencionalismos 

eram desmedidos, a mare deveria passar exteriormente2• Esta era, porem, uma tarefa que 

apenas alguns poderiam estar em condi~C>es de executar, porque: 

"Some men may have a greater power of logical intuition than others" ... "the perceptions of some 
relations of probability may be outside the powers of some or all of us" 3• 

procura, mas em parte prejudicado a oferta. De urn remedio tinha-se passado a uma dieta. Estas discussOes fazem parte 
das sess6es privadas do Camire Macmillan e estao publicadas no vol. XX CWJMK, pp. 179-270. 
1 J.M. Keynes," Private Session, 30 Oct 1930", citado in Peter Clarke," The Keynesian Revolution in the Making 1924-
1936", Claredon Press, Oxford, 1988, p. 192. Esta sessao nao se encontra no voL XX das CWJMK. 
2 Mas Keynes nao estava a pensar que a ~. para que os remedios Sl1I8issem, proviesse da luta politica partidaria. 
Antes pelo contrario, esta poderia ser avessa as mudan~. Porque, alias, tambem deveria ter presente e considerar o peso 
institucional que tinham os assessores provenientes do servi~ pUblico do estado, representantes do conservadorismo e 
ortodoxia dominante. 0 prOprio Keynes foi 'public servant' no Tesouro durante a Primeira Grande GueiTa ate as 
neg~ do Tratado de Versailles e, posterionnente, representante do Tesouro nas neg~ com os americanos 
durante a Segunda Grande GueiTa. 
3 JM. Keynes, CWJMK, voL VIII, p. 16. 
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Mesmo quando Keynes sentia que remava contra a corrente: 

"Sometimes almost alone, in popular articles in the Press, in pamphlets, in text books, in enormous 
and obscure treatises I have spent my strength to persuade my countrymen and the world at ~e 
against their traditional doctrines and, by taking better thought, to remove the curse of 
unemployment" I. 

2.4.2. Persuadir os politicos da necessidade das obras 
publicas 

Se as motiv~ees e os objectivos da persuasao estao enunciados, a segunda tarefa e 

esclarecer o modo como Keynes a realizava. Desde a primeira hora da sua actividade 

publica Keynes preocupou-se com a difusao e a propag~ao das ideias. Nos debates em que 

participa, procura deixar claro que os problemas que o afli.gem sao os de urn mundo em 

erup(:iio. Nutre-se do melhor do seu conhecimento, o mais avan~ado da sua investiga~ao 

para debater com os apologistas da doutrina ortodoxa. Discute com estes a teoria monetaria 

em economia aberta, a politica bancaria na sua re~ao com o investimento e o emprego, as 

decisees sobre moeda intemacional e taxa de cambio em conexao com o emprego e a 

estabilidade social e politica, os aspectos institucionais da vida econ6mica e social. E o caso, 

por exemplo, da discussao que teve com os representantes do Banco de Inglaterra e do 

Tesouro sobre a necessidade de obras publicas em alternativa a redu~ dos salarios 

monetariosz. 

0 Tesouro considerava que o remedio para o processo de ajustamento estava na 

red~ao dos salarios nominais, enquanto Keynes constatava como urn facto, que, apesar da 

redu~ao dos p~os desde 1925, o salarios nominais continuavam rigidos3• 

Keynes procurou persuadir os directores do Banco de Inglaterra de que a redu~ao dos 

salarios monetarios, premissa para gerar as condi~ees de uma redu~ao da taxa de juro, 

1 JM. Keynes, House of Lords debates, in CWJMK, voL XXVI, 23 May 1944, p. 16. 
2 Keynes pensava que uma resfric4o ao credi.to no interior, conduziria a uma restricao dos neg6cios, resultando em 
desemprego. Na opiniio de Leith-Rosse Hopkins, ambos altos funcionarios do Tesouro britinico da epoca, o credi.to ao 
exterior ajudava as ~aes britinicas,. Keynes nio negava que a teoria ortodoxa operava no lonso prazo. A 
esperanca dos ortodoxos era de que uma ~ na quantidade de emprego reduziria os sal.lirios e com isso 
incrementar-se-iam as exporta¢es e subsequentemente o credi.to extemo Para uma completa informacao sobre a 
poternica com os representantes do Tesouro, veja-se Peter Clarke, "The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", 
Claredon Press, Oxford, 1988, pp. 88 e seguintes. 
3 Leith-Ross escreve: "what we have to do is to reduce cost.. if there is money lying idle-and not used to full employment 
capacity-it is due to our costs of production being above world level, ran a characteristic jotting, 'therefore Keynes 
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encorajava o aurnento da poupan~a. A posi~ao do Tesouro representava uma posi~ao 

errada1: 

"( ... ) if we save and can find no outlet for our saving at home, we lend the money abroad on a scale 
disproportionate to our export surplus at the present level of wages, the Bank of England loses gold 
and raises the Bank rate"2. 

Visto que os saiarios nominais nao poderiam ser reduzidos sem urn enorme custo 

social, Keynes procurava convencer o Tesouro Brita.nico da necessidade de restaurar o 

pleno emprego atraves de urn outro remedio: 

"( ... ) the most searching question of all: whether capital would simply be diverted from other 
productive uses"3. 

Keynes procura convencer os seus interlocutores de que a prosperidade suscitada por 

urn plano de obras publicas pode simplesmente providenciar urn modo de ajudar a resolver 

o problema do emprego, atraves da fo~a curnulativa da actividade dos neg6cios. 

Embora do esquema de obras ptiblicas proposto por Keynes, se pudesse extrair a 

conclusao errada de que para atrair fundos tornados do credito ao exterior seria necessaria 

uma taxa que entrasse em concorrencia com os devedores estrangeiros, nao se tinha em 

linha de conta "a large surplus of unused productive resource$' que estavam a espera de 

ser utilizados. 0 argumento do Tesouro toma como evidencia o pressuposto de que todos 

esta.o empregados, por isso conclui Keynes: 

"The ortodox theory assumes that everyone is employed" 4. 

0 ataque dos conservadores, encabe~ados por Churchill, dirigia-se a fonte de 

financiamento dos programas de obras publicas: 

"( ... ) the large loans involved, if they are not to involve inflation, must draw on existing capital 
resources. These resources are on the whole utilised at present in varying degrees of active em
ployment" .. "At the very highest, any schema of this kind is but palliative, which would produce only 
a temporary improvement" .• "The ultimate remedy for unemployment is not to be found in such 
measures. The real answer lay in the reduction of cost, not only wages but in all that is implied in 

remedy will make t:hings worse instead of better'', Leith-Ross, draft to Churchill, " April1929, citado por Peter Clarke, " 
The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", Claredon Press, Oxford, 1988, p. 91. 
1 Ver "can lloyd George Do it''. Sabre o debate entre Keynes eo Tesouro acerca da politica econ6mica veja-se G.C. 
Peden, " Keynes, The Treasury and Brithish Economic Policy'', The Economic History Society, 1988, sobretudo capitulos 3 
e4. 
2 J.M. Keynes, CWJMK, voL XIX, part D, p. 805. 
3 Idem, p. 807. 
4 Idem. Respondendo a outro advogado do Tesouro, Worthington- Evans, Keynes escreve " he half understands an 
ancient theory, the premise of which he lw forgotten. The theory posited that all productive resources were normally 
brought into employment by their Willingness to accept a sufficiently low rate of rem1Uleration-and thw began by 
assuming the non-existence of the very phenomenon which is under investigation", Idem, p. 811. 
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the term rationalisation .. " One of the vices of Mr Keynes' scheme, as it seem to me, is that it invites 
industry still longer to postpone its reform" I. 

A posic;ao oficial representada pelo Tesouro relativamente aos esquemas de obras 

publicasz, baseava-se no argumento de que, se o investimento fosse govemado principal

mente pela taxa de juro dos bancos, entao uma mera reduc;ao dessa taxa reanimaria o 

investimento domestico a urn nivel invocado e, observando que se o gasto nos programas de 

obras publicas aurnentasse o emprego, entao haveria uma expansao do credito, pelo que o 

recurso ao investimento publico nao seria necessario: 

" It looks as if Mr Keynes was first attracted by the need for an expansion of credit, and then 
alarmed at the possible effect of such expansion on our Exchanges and in order to find a solution 
which would prevent the creation of credit increasing our capital Export, invented the theocy of 
wasted saving and the scheme of additional Government investment at home"3. 

Keynes argumentava que os subsidios de desemprego constituiam urn excesso de 

poupanc;a, urn meio de poupanc;a o~amental, e que poderiam ser empregues 

produtivamente4, financiando as obras publicas sem o recurso ao credito; para tal bastaria: 

"( ... ) saving of the dole, saving running to waste through inadequate credit, and finally a reduction 
in net foreign lending" .• "something will be provided by a vecy prosperity which the new policy will 
foster"5. 

1 MacMillan Report, 1931( CMD, 3331, 52) e Comment by Hopkins(15 Mar.) on I.eith-Roos's memorandum, 12 Mar. 
1929, citado por Peter Clarke, "The Keynesian Revolution in the Ma.k:ing 1924-1936", Claredon Press, Oxford, 1988, p. 
98e 99. 
2 0 programa de obras pUblicas contido no manifesto eleitoral de lloyd George, proposto por Keynes, dirigia-se a 
c~ de infra-estruturas radovilirias e ferrovilirias, linhas electricas, c~ de habita¢es, telefones, pelo que 
nao se pode dizer que era concmTencial com o sector privado, e tinha a virtude de reduzir custos e de os creditos terem 
retorno, pelo que a ~ do Tesouro deve ser entendida no sentido de salvaguardar o dogma do ~ento 
equilibrado. Ver G.C. Peden," Keynes, The Treasury and Brithish Economic Policy", The Economic History Society, 1988, 
p.27. 
3 I.eith-Ross, "Mr Keynes's Exposition", citado in Peter Clarke, ''The Keynesian Revolution in the Ma.k:ing 1924-1936", 
Claredon Press, Oxford, 1988, p. 119. e p. 145. 
4Um aspecto que nao deve ser esquecido e que relativiza o debate, e que Keynes toma partido pelos liberais en~ 
por lloyd George, sendo alvo das criticas dos conservadores, nao unicamente pelo merito ou desmento das suas 
propostas, mas porque e urn alvo politico em tempo de campanha eleitoral. No artigo " We can Conquer 
Unemployment'', escrito por Keynes em 1928, o emprego adicional proposto pelo esquema de obras pUblicas seria de 
586.000 homens, para o primeiro ano, procurando reduzir o desemprego ao nivel de pre-gueml, i.e., para 4. 7 % da 
mao de obra assegurada ou 570.000 homens, existindo 1.300.000 desempregados assegurados no total. 0 desemprego 
rondava em Abril de 1929 os 1.140.000 homens. Segundo os conservadores, mostrava que se estava no caminho certo; 
segundo Keynes e os liberais, com o seu esquema poderia regressar-se ao nivel de pleno emprego num prazo breve. 
5 Idem, p. 810-811. Esta passagem tern sido interpretada como urn avanco sobre os efeitos multiplicadores conducentes 
a urn emprego secundlirio. Ver R. Middleton, 'Toward the Managed Economy", Cambridge, 1985, pp. 178-179. Para 
Kahn se fosse agregado a poupanca o Fundo de Desemprego, a~ nos emprestimos ao exterior, mais o incremento 
da poupanca nao gasta, chegava-se a uma suma que era igual ao custo do emprego prinuirio. Desse modo respondia-se 
ao problema do financiamento das despesas com os programas de investimento pUblico e ao mesmo tempo avaliava-se o 
efeito do emprego secundlirio. A f6rmula de Kahn permite determinar o emprego secundlirio que resulta directamente 
do gasto incrementado dos novos empregados e dos seus empregadores. 0 efeito Ifquido sobre o emprego seria limitado 
pelo crescimento dos precos numa quantidade que depende da elasticidade da oferta e procura da ~ no seu 
conjunto. 0 crescimento dos precos e do output era altemativo. 
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Keynes reconhece em " Can Lloyd George Do If' que o principal problema para 

aumentar o em pre go no seu esquema. de obras publicas, nao reside na dificulda.de de 

financia:..lo ou encontrar actividades para aplicar o esquema, mas de provocar a mobilidade 

dos trabalhadores das indUstrias em declinio para os novos empregos. 

Face a impossibilidade de realizar urn programa. de tal dimensao no tempo previsto, 

Keynes retorquiu: 

"Even if it takes more than a year to get going, even if it costs the taxpayer something, even if it 
brings employment to no more than 400.000 or 500.000 additional men, what does it matter?" I. 

Aqui, o argumento de Keynes mistura-se com o desejo louvavel de combater o 

desempreg~. 

No ''Treasury contributi9n · to the White Paper''2, Keynes admite. que nem todo o 

emprego adicional, provocado pelo aumento do consumo, redundara em emprego 

adicional, porque os desempregados e as suas familias consomem a1guma coisa, pelo que 

parte da despesa adicional encontrara o seu caminho nos lucros empresariais, em impostos 

adicionais e em nova poupan.;a. 

Kahn: 

Oeste debate e discussao, resulta uma significativa vit6ria de Keynes, como refere 

"Sir Richard Hopking \vas warned and the 'Treasury view' no longer appeared in the White Paper 
as fundamental and decisive, taken by itself, as Winston Churchill had made it appear in his 
Budget statement" 3. 

Keynes advogava a interven.;ao do Estado atraves de obras publicas para incentivar 

o investimento e para combater o desemprego4• Assim, a actividade de persuasao foi 

complementada com uma discussao sobre a credibilidade da politica alternativa, o que 

1 J.M. Keynes, CWJMK, voL IX, p. 88. Os Clilculos, baseados em vaiores moderados para o multiplicador, revelam que o 
desemprego teria sido reduzido em 268.000 homens para 1929 e em 300.00Qhomens para 1930. Ver Peter Clarke, 11 

The Keynesian Revolution in,the Making 1924-1936", Claredon Press, Oxford, 1988, p. 96 .. Ver tambem a este prop6sito 
T. Thomas, 11 Aggregate Demand in the United Kingdom, 1918-45", in R F1oug et ali(eds), "Ihe Economic History of 
Birtain since 1700, voL n, cambridge, 1981, pp. 345-346. 
2 Ver CWJMK, voL XIX, pp. 821-823. · . 
3 R. Khan, 'The Making of Keynes· s· General Theory'', cambridge, 1984, p.81. 
4 A histOria do debate sobre politica econ6mica acaba: com a vit6ria laborista nas elei¢es de 1929, que implica uma 
semi-vif6ri!l de Keynes, embora tenha representildo urn derrota menor para o partido de lloyd George. Como escreve P. 
Clark 11 If Keynes charlges horses in mid-stram, however, he charlged to better horses. He fastened upon the insights, 
which were to determinate the future bearing of his economic a:nalisys, especially the proposition that ortodox theory 
assumed full use of resources Peter Clarke, 11 The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", Claredon Press, 
Oxford, 1988, p. 102. 
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' 
implicava discutir o mecanismo da taxa de juro e a politica monetaria defendida pela 

ortodoxia. 

2.4.3. 0 modus operandi da taxa de juro e a explicaQao do 
.. desemprego 

No 'Treatise' Keynes procurou dar .resposta ao modo como a taxa de juro deveria 

servir de instrumento a banca para assegurar a passage11.1 de uma situa(:ao de 'slump' para 

o novo equilibrio, tomando precisamente em consider~ao as condic;.:ees especiais inglesas 

depois do regresso ao padrao-·ouro. 

0. regresso ao padrao-ouro em Inglaterra obrigava a reduzir os rendimentos, 

sobretudo dos assalariados, a fim de manter a competitividade extema. 0 reequilibrio 

pressionava a diminuic;.:ao dos sa.Iarios reais a fim de permitir a reduc;.:ao das importac;.:ees; 

os custos mais baixos fariam aurnentar as exportac;.:oes; com uma maiot poupanc;.:a 

aumentavam-se os emprestimos ao exterior, provocando urn processo deflaciomirio que 

levaria a compatibilizar o nivel dos prec;.:os com o nivel exterior e, desse modo, a libra 

manter-se-ia com o pocter cambial na qualidade de divisa do centro financeiro 

intemacional que era Londres. 

Assim, tornava-se imperativo esclarecer·o processo causal que envolvia a imposic;.:ao 

de taxas de rendimento menores pela via de taxas de juro maiores. Esse mecanismo 

provocava deflac;.:ao, mas era considerado urn mecanismo de ajustamento supostamente 

eficaz. 

A principal ocupac;.:ao de Keynes desde o fim do periodo de publicac;.:ao do 'Treatise on 
I 

Money are Junho de 1931, foi a participac;.:ao no Comire 'MacMillan't. Keynes, nessa 

tribuna, estava convencido de que expressava de modo fiel a posic;.:ao cJ.assica relativamente 

1 Como este admite nmna carta a Snowden, ministro do govemo laborista. de Il MacDonald que contava cOm o apoio 
dos liberais, a sua parlicip~ no Comite Macmillan era "a first charge on my time". Keynes to Snowden, 22 Oct. 1929, 
citado por Peter Clarke, ''Ihe Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", Claredon Press, Oxford, 1988, p. 103. A 
consfi~ do Comite MacMillan era o reconhecimento de que a politica monetaria e o investimento estatal faziam 
parte da Agenda politica do govemo, admitindo que era produto da impressao causada na opirriio pUblica sobre as 
propostas de Keynes contidas no 'Liberal Yellow Book' durante a campanha eleitoral. Isto segundo o ministro Snowden. 
Snowden Memorandwn, 8 Apr. 1930, Idem. 
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ao modo como a taxa de juro bancaria manteria o sistema moneta.rio em equilibria, pelo 

que, em resposta a uma pergunta nessa sede, declarou: 

"I have told you the whole history of how the traditionally sound financier think that he can make 
the adjustment required from time to time in our economic system, and think ... there is no need to 
wonder why two generations, both of theorists and of practical men, should have been entranced by 
it" I. 

0 desacordo de Keynes relativamente aos seus opositores residia na apreci~ao desse 

sistema2, pois a politica da taxa de juro era chamada a curnprir uma tarefa que nunca antes 

realizara na hist6ria econ6mica do reino3• 

Numa si~ao de economia fechada, a situa~ao seria simples: reduzir-se-ia a taxa de, 

juro bancaria ao nivel em que S = I, mas se as condi~6es intemacionais ditassem altas ta:xas 

de juro, teoricamente os mecanismos do sistema poderiam reproduzir menores custos e 

p~os mais baixos 4. 

Se a taxa de juro bancaria fosse usada para provocar as descidas dos rendimentos 

salariais, e se o processo fosse levado are as suas Ultimas consequencias criar-se-iam as 

piores condi~6es: 

"( ... ) to be left in this jammed state"~. 

Para Keynes, os economistas e politicos nao tinham claro o modo como a poupan~a e 

o investimento se encontravam interJ.i8ados, embora admitissem facilmente a ideia de que 

urn aurnento da poupan~a seria uma resposta para o baixo investimento, sempre que os 

investidores fossem atraidos por sa18.rios mais reduzidos ou a urn nivel realista. Qualquer 

ideia contraria impediria a ac~ao das leis econ6micas e ocasionaria urn estado artificial nos 

neg6cios. 

1 J.M. Keynes, CWJMK, voL XX, p. 53. _ 
2 0 regresso de Inglaterra ao padrao ouro implicou que as ~ees dos sahirios deveriam atingir os 10% a fun de 
tornar competitivos os produtos de ~ Keynes tinha aceite em 1924 o argumento de que uma das causas do 
desemprego estava no generoso seguro de desemprego introduzido e'm 1920 e nos efeitos negativos que a grande Guerra 
tinha provocado nas e~ees tradicionais de Inglaterra, mas insistia que esta causa explicava apenas 4 a 5% dos 10 % 
de desemprego que caracterizavam a actividade econ6mica. Keynes tambem tinha aceite que uma descida dos saiarios 
monefliri.os poderia melhorar a competitividade dos bens e servi~s britanicos, pennitindo reduzir a taxa de juro, ma8 
pensava que essa ~ era politica e socialmen~ impratic.iveL Keynes tambem favoreci~~; os programas de 
reconversao industrial dos sectores deprimidos e apoiava o ~o no sentido da mobilidade do trabalho para os sectores 
mais dinamicos, mas pensava que estas medidas estrutUrais eram demasiado lentas para resolver os problemas no curto 
prazo. Ver J.M. Keynes, 11 Does Unemployment Need a Drastic Remedy?, in CWJMK, voL XIX, pp. 219-223. 
3 Como comenta Clarke 11 The extemal constraint had to be met, and could be met; but the·price was an interest rate 
structure inappropriate for the achievement of an internal equilibrium. Peter Clarke, " The Keynesian Revolution in the 
Making 1924-1936",ClaredonPress,Oxf'ord, 1988,p.lll, I 

4 Ver J.M. Keynes, CWJMK, voL XX, p. 78-83. 
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Keynes recusou-se a seguir essa linha de raciocinio, pois determinados pressupostos 

da teoria nao possuiam suporte empirico e nao correspondiam a observ~ao do mundo: 

"I do not think it is any more economic law that wages should go down easily than they should do 
not" .. " it is a question of fact. Economic law does not lay down the facts, it tells you what the 
consequences are"2. 

Keynes esclareceu perante a comissao MacMillan o diagn6stico que justificava as suas 

o~5es e recomen~5es politicas. Para tal, utilizou as suas habilidades de exposi~ao, 

procurando demonstrar o modus operandi da taxa de juro e desafiando as interpre~5es 

sobre a harmorrlza(:ao entre investimento e poupan~a. 

Segundo o seu diagn6stico o regresso ao padrao-ouro provocara restri~5es na posi~ao 

internacional da Gra Bretanha, a qual nao estava em condi~5es de sustentar investimentos 

no exterior pela insuficiencia de rendimentos exteriores. 0 Banco de Inglaterra, para 

salvaguardar as reservas de ouro que sustentassem o poder cambial da libra, utilizava uma 

taxa de juro alta que desencorajava os emprestimos ao exterior, sacrificando ao mesmo 

tempo o investimento das empresas nacionais. Disso resultava uma quantidade de 

poupan~a que nao era utilizada para fins potencialmente uteis. A poupan~a, conclui 

Keynes, era utilizada no financiamento de perdas dos empresarios e nao no investimento 

lucrativo: 

"Our investment abroad is-fixed by the cost of production, our investment at home is fixed by the 
rate of interest, and the two together fall short of our saving, and the difference is accounted for by 
the loss to the business world"3. 

0 modus operandi da taxa de juro bancaria apresentada por Keynes atacava os 

efeitos de uma subida da taxa de juro e as consequencias perversas sobre o credito interno, 

o investimento e p emprego. 

M. Norman do Banco de1 Inglaterra, insistiu na ideia de que o problema do 

desemprego se resolveria com a racio~ao, embora concedendo que esta nao teria 

efeitos imediatos, e admitindo ainda que uma taxa de juro menor permitiria diminuir o 

desemprego, mas sem explicar como uma subida da taxa de juro nao iria contribuir para 

1 Idem, p. 82. _ 
2 Idem, pp. 83 e 84. No mesmo sentido se prommcia relativamente ao problema do 'transfer', i.e., daquilo que hoje se 
designa por crowding-out Ver J.M Keynes, in CW)MK; vol XX, pp. 129-130. 
3 Idem, p. 95 •. 
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aumentar o desempregot. Os conselheiros do Banco e do Tesouro admitiam que as altas 

taxas de juro reduzem o credito, mas argumentavam que a politica de credito nao resolve 

sozinha todos os desequilibrios2, para alem de que a exigencia de umas finan~as saudaveis 

imp5e urn limite a expansao do credito, i.e., a base do credito reside na probabilidade das 

transacc;C>es terem lucros, pelo que: 

"( ... ) bank rate is an excelent brake; but it will not necessaryly serve also, by itself, as an 
accelerator"3. 

0. Sprague reconhece que o crescimento dos p~os e urn born estimulo para os 

neg6cios, logo para o emprego, mas que encontrando-se a economia numa situa.cao de 

desequilibrio grave, como uma depressao, a ~ao monetaria nao seria adequada para 

restabelecer o equilibrio. Tratando-se de uma situa.cao estrutural, os meios monetarios nao 

seriam apropriados. 

0 objectivo da taxa de juro bancaria. nao e reduzir a actividade empresarial e OS 

prec;os ou causar desemprego, ela destina-se a vincular a moeda nacional com outros 

padroes- ouro, sublinha 0. Sprague, embora admitindo ser inevitavel uma diminuic;ao 

da actividade empresarial, uma red~ao dos prec;os e algum desemprego: 

" ( ... ) if gold standard is functioning normally and trade is active, an increase in Bank Rate should 
have a very small effect in diminishing enterprise and causing unemployment, because the higher 
Bank Rate should produce the required effect in a very short time, and therefore be again lowered in 
a short time"4. 

De facto, como Sprague testemunha: 

"I should recommend anything. I should expect a decline of the economic position of this country 
until it reached a breaking point, and an explosion"5. 

1 Para urn outro govemador do Banco de InglateiTa, Sir J. Stamp, o regresso ao padrilo- ouro estava na origem de muitos 
dos problemas, mas, mantendo a posi,.ao oficial, reafinnava que urna vez que se est& no sistema deve jogar-se com essas 
regras. Estava-se na si~ de aceitar a ideia de que ''the gold standard machine has januned at present", Macmillan, 
citado in Peter Clarke," The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", Claredon Press, Oxford, 1988, p.130. 
Stamp pensava que o processo de ajustar os salarios reais ao nivel COITente de ~ ''was unexceptionable and 
ingratiating", Idem. 
2 Face a fraca posi,.ao do Banco na defesa das suas posicaes, foi entregue a elabora,.ao das respostas as que.st0es deixadas 
em aberto pelo Presidente MNorman ao Professor O.M. W. Sprague da 'Harvard University' e H. Clay, Professor em 
Manchester e consultor de MNorman. 
3 H. Clay, Macmillan Evidence, citado por Peter Clarke, " The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", 
Claredon Press, Oxford, 1988, p. 132. . 
4 H. Clay , " Lord Norman", Citado por Peter Clarke, "The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", Claredon 
Press, Oxford, 1988, p. 133. Para Clay a taxa de juro bancaria nilo era a maior das causas do desequilibrio, mas agravava 
a si~ devido a outras causas, Idem. Sprague reitera que os. problemas britanicos reflectem urn desequilibrio 
industrial, desequilibrio que requer remedios de ~ industrial, melhoras na gestilo, e equipamento adicional 
envolvendo capital adicional. 
5 Sprague, "Macmillam Evidence", citado por Peter Clarke," The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", 
Claredon Press, Oxford, 1988, p. 134. H. Clay partilhava esta visilo num tom menos apocaliptico .. " The conclusion I 
draw is that there is no simple solution of unemployment, and no alternative to the direct attack on the different elements 
of the problem-on cost, by reorganisation and the reduction of some wages; on interest chal8es by financial re-

76 



77 

Em concreto, isto significava que se poderia promover o investimento atraves da re

estrutur~ao institucional do mercado de capitais, admitindo que existia um excesso de 

poupan~a, a qual, uma vez depositada nos bancos, poderia obter maiores rendimentos que 

a sua aplic~ao em oportunidades de neg6cios inexistentes. Para alem disso, insistia-se na 

necessidade de baixar os custos de modo a aumentar a competitividade da indU.Stria 

britanica no mercado internacionalt. 

A principal disputa te6rica assentava na re~ao entre a taxa de juro bancaria e a 

actividade econ6mica industrial, e nas consequencias pniticas dessa re~ao . Para Keynes a 

experiencia demonstrava que a si~ao normal era aquela em que a abundancia de oferta 

de credito permitia uma actividade industrial normal, com a vantagem de ser mais 

controlavel pelas autoridades de modo harm6nico. 

Do ponto de vista do Banco, a re~ao causal entre taxas monetarias de juro baixas e 

actividade empresarial eram sempre interessantes, frequentemente importantes, mas 

raramente decisivas. Se o regresso ao padrao-ouro tinha gerado uma de~ao do nivel dos 

p~os, os trabalhadores poderiam optar por manter rendimentos reais com um sacrificio 

da taxa sa1aria1 nominal, pelo que: 

"( ... ) wage adjustments as ever so much important in industiy than changes in Bank Rate or 
anything bankers can do" ... " see how one can approach the problem on the pressumption that 
wages are to be left untouched"2. 

Keynes esclareceu a ac~ao da taxa bancaria, mas o Banco nao aceitou essa 

eluci~ao, que era uma explic~ao monetaria, insistindo em que os problemas eram 

provocados pela falta de competitividade da indUstria britanica, pelo que: 

"( ... ) devices provided by monetary policy could only have been palliatives, which might have dis
guised the real situation for some time, but would not have obviated the necessity of facing realities 
sooner or later" I. 

organisation, on the burden of taxation by reducing public expenditure; on shortage of gold for reserves by promoting 
co-operation between central banks, on stock exchange speculation by more careful scrutiny by the Banks of the purpose 
for which advances are asked of them, Idem. 
1 As preferencias do Banco, tal como constam num memoranda, erarn: i) ~ dos sal8r.ios reais na indU,mia 
protegida e se por insuficiente ainda na indUstria aberta a concorrencia; ii) ~ dos beneficios reais dos servi~ 
sociais ate o ponto em que existe temor do desemprego e estimulo a mobilidade de trabalho; iii) ~ dos 
impostos, aliviando os impostos aos lucros e sobrecarregando mais outras classe3 protegidas, e redistribuicio da carga 
dos servi~ sociais de modo a nao serem urn imposto ao emprego; iv) r~; comportamentos calvinisticos ( 
mais poupan,.a). Osborne," Macmillan Committtee: Bank ofEnglarufs Views',July 1930, citado por Peter Clarke," The 
Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", Claredon Press, Oxford, 1988, p. 136 •• 
2 Stewart, Macmillan Evidence", citado in Peter Clarke, "The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", Claredon 
Press, Oxford, 1988,p. 139. 
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Para o Tesouro, as solu~5es de Keynes eram inconsistentes2• A ac~ao de 

inconsistencia baseava-se na ideia de que, defendendo tambem o Iugar - comum de que os 

custos de produ~ao estavam muito altos, o efeito dos programas de investimento domestico 

iriam acentuar as dificuldades que afectavam a indUstria britAnica. 

Leith-Ross, por exemplo, aconselhado por Niemayer, denunciava a inadeq~ao 

estrutural da indUstria britAnica exacerbada pela politica social que tinha permitido niveis 

inadequados de consumo. Niemayer argumenta: 

"The fact is that Keynes, like other economist, lives in a world of abstractions" .. "it is very easy to 
produce a simple theoretic exposition which by its very simplicity seems cogent and attractive: but 
in fact the economic world is very far from simple and any single explanation seems to me to be 
almost certainly wrong by the very fact that it is single"3. 

Paradoxalmente, Keynes e o Tesouro coincidiam na ideia de que urn dos factores do 

desemprego residia nos salarios monetirios elevados, e que a teoria nao se baseava nos 

factos do mundo real; contudo as conclus5es e ~5es que defendiam eram diametralmente 

opostas. 0 presidente e governador do Banco de Inglaterra, M. Norman, alegava que o 

problema do desemprego deveria ser resolvido pela racionaliza.Qao da indUstria. 

Relativamente a taxa de juro elevada, este expressou perante o Comire a opiniao de que, 

embora a decisao de mante-la elevada se justificasse por raz5es extemas, os efeitos 

perniciosos que se lhe atribuiam eram exagerados, mais por raz5es psicol6gicas que reais. 

Para Norman o sistema bancario nao estava com problemas: 

"I have never been able to see for myself why for the last few years it should have been impossible 
for industry starting from within to have readjusted its own position"4. 

M. Norman nao via nenhuma re~ao entre o regresso ao padrao-ouro e a 

necessidade de reduzir os rendimentos, nomeadamente os salarios; as raz5es alegadas 

assentavam no facto de a Fran~a, a Belgica e a Ale~ terem regressado ao padrao -

1 Montagou Nonnan, citado in Peter Clarke, 11 The Keynesian Revolution in the Making 1924-193611
, Claredon Press, 

Oxford, 1988,p. 141. 
2 I.eith-Ross conclui " It is not possible that the orthodox theory is correct and that our real trouble is not oversaving but 
undersaving", in Peter Clarke, "The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", Claredon Press, Oxford, 1988, p. 
118. 
3 Niemayer, 11Assumtions of Mr Keynes", citado in Peter Clarke, 11 The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", 
ClaredonPress,Oxford, 1988, p.119. 
4 Citado por Peter Clarke, "The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", Claredon Press, Oxford, 1988, p. 126. 
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ouro estabilizando o valor das suas moedas a baixos niveis. Era evidente que, 

raz6es do regresso da Inglaterra a paridade cambial do pre-guerra ficavam obscm•af,' 
~--..,.. 

Keynes reafirmava que os efeitos do credito mais barato no investimento eram de 

maxima import:Ancia, nao deixando de apontar uma restri~ao que obrigaria a outras 

consider~Oes politicas: 

"Very much depends upon whether the new investment and new consumption which are brought 
into existence are divided in the right or wrong proportions between home activities and foreign 
activities"~.· 

Keynes insistia que a grande dificuldade residia na incapacidade de os bancos 

centrais do mundo permitirem a taxa dejuro uma descida suficientemente rapida2• Mas a 

politica econ6mica nao controlava as deci80es dos bancos centrais estrangeiros. 

A posi~ao dos banqueiros era moralista, aconselhando o regresso as virtudes do 

Calvinismo: 

"The remedy is for people to stop watching the ticker, listening to the radio, drinking bootleg gin, 
and dancing jazz; forget the new economics and prosperity founded upon spending and gambling, 
and return to the old economics based upon saving and working"3. 

A eventualidade de ganhar aceita(:ao e adeptos nos meios politicos e academicos era 

o que Keynes, arduamente, com habilidade e mestria, procurava , pois seria meio caminho 

para uma mudan~a de politica. Nao agir e, por conseguinte, nao recomendar nenhuma 

correcc;ao dos desequilibrios significava para Keynes uma bancarrota intelectual. Devemos 

considerar que Keynes frequentemente extremava os seus argumentos, chegando a 

dramatiza.r as suas palavras e engendrar uma ret6rica implacavel. 

1 Idem, p. 124. Alliis, no mesmo sentido se tinha pronunciado Hawtrey a prop6sito do pantleto " Can lloyd George do if' 
no memoranda para o Tesouro • The liberal Unemployment Plan", de 12 de Junho de 1929. Aquila que Hawtrey design& 
como o segundo metoda de amnentar o emprego, aumentando o valor monetirio do output, que implica o amnento da 
procura. Tal como Keynes preve que wna parte dessa procura vai para produtos importados. Hawtrey coloca-se o 
problema de como obter urn surplus na balarlca exterior, de modo a reequilibra-la. Ver a este prop6sito Peter Clarke, " 
The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", Claredon Press, Oxford, 1988, pp. 143-148. 
2 Verno 'Treatise', in CWJMK, voL VI, p. 337. 
3 R.C. Leffingweel to T.W. Lamont, 14 August 1930, citado in Peter Clarke," The Keynesian Revolution in the Making 
1924-1936", Claredon Press, Oxford, 1988, idem. 
4 J.M Keynes, " Unemployment Its causes and their Remedies" in CWJMK , vol XX, p. 487-488 e vol IX, ''Proposals for a 
revenue tariff', pp. 231-244. 
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2.4.4. Das obras publicas ao proteccionismo: a persuasao 
de Mr.Keynes 

"buy a brithish car"1• 

Da analise sobre o modo como actuava a taxa de juro, Keynes extrai a conclusao de 

que, quando os meios da politica monetaria tivessem fracassado, restaria o recurso ao caso 

especial da politica economica: o investimento nacional promovido pelo governo. Em 

termos de politica economica, porem, nao se restringe apenas a esse caso. Keynes estabelece 

OS crirerios a partir dos quais poderia ser defendido urn vasto leque de remedios, 0 que e 

alias caracteristico da sua actividade no periodo p6s-crise: defender diferentes politicas ou 

mudar de posi~ao relativamente a uma determinada politica, se fosse necessario ou 

tacticamente recomendavelz. 

Assim, Keynes admite sete classes de politicas: i) a desvalo~ao3; ii) urn pacto 

nacional4; iii) os premios a indU.stria5; iv) a raciona~aos; v) as tarifas7; vi) o investimento 

nacional8 e vii) as medidas internacionais9. Embora Keynes tivesse a suas preferencias, 

todas essas politicas poderiam ser adequadas segundo as circunstancias. E nesta base que 

enfrenta os seus detractores, embora procure convence-los visando abertamente os ouvidos 

1 J.M. Keynes, "Unemployment Its causes and their Remedies" in C\\ryMK, vol XX, p. 487-488 e vol IX, "Proposals for a 
revenue tarift",pp. 231-244. 
2 Como comenta Peter Clarke: " This was the technical virtue of fonnal economic analysis, but it did not foreclose the 
policy choices that then arose Peter Clarke, "The Keynesian Revolution in the Making 1924-1936", C1aredon Press, 
Oxford, 1988,p. 113. 
3 Uma revalorizacao do ouro, rea1izada nos termos ditados pelo Tesouro e pelo Banco de Inglaterra, estava na base de 
muitos dos problemas britinicos; era para Keynes wna oportunidade perdida, pelo que wna desval~ era vista 
como pouco desejavel porquanto teria consequencias negativas no credito e na c~a. 
4 Destinar-se-ia a wna ~ por consenso de todos os rendimentos monetlirios nacionais. Era urn caminho para viver 
com o padriio internacional ouro, deflacionando os custos domesticos. Keynes acreditava que esta medida poderia ter 
sido eficaz em 1925, mas que no inicio dos anos 30 niio era politica e psicologicamente possivel. 
5 Com a u~ dos impastos a fim de manter ~os competitivos em toda a comunidade e niio apenas em alguns 
sectores industriais. Era uma maneira de obviar a que OS niveis de sallirios altos se tcimassem insuporbiveis para 
determinadas indUstrias, compensado-as com premios. 
6 Todos estavam de acordo com esta medida. Para Keynes o problema, era se sozinha e rapidamente esta medida poderia 
resolver o desemprego. 
7 0 proteccionismo foi desde sempre uma longa e dura discussiio palitica. Keynes, manifestando-se desde sempre como 
urn partidlirio do livre comercio, parecia adoptar wna outra posiciio, mas no sentido de ter que fazer alguma' coisa em 
materia de desemprego que niio fazer nada. A ~ seria wna ajuda.." even if it was not anything like adequate to , 
the situation Idem, p. 125. 
8 Que era para Keynes o remedio favorito,justificado por urn processo dee~. 0 novo emprego deveria provir do 
aurnento das e~aes ( com o problema dos altos custos salariais) ou da substitui~ das importll¢es ( via 
proteccionismo). Alternativamente, o novo emprego proviria do aumento do consumo; o poder acrescido do aumento 
dos novos empregados criaria urn efeito multiplicador, mas Keynes conclui "you cannot start the ball rolling in this way", 
pelo que wna quarta possibilidade entra em ~. a de criar novas activos de capital: " It is the only remedy left, if one 
holds that the other three remedies are either impracticable in the position today or are inadequate, or are in themselveS 
undesirable. Idem, p. 128 e seguintes. Como se tratava de incentivar as empresas a investir: " it must be Government 
investment which will break the vicious circle", Ideln, p. 146 e 14 7. ·, 
9 Como as taxas de juro muito altas estavam a afectar o investimento, a sua ~ era asfaltar o caminho a 
recuper~. Mas dinheiro barato punha em risco as reservas de ouro, peio que as taxas de juro apenas poderiam baixar 
no Iongo prazo, como acordo e ~ conjugada dos bancos centrais. 
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mais imparciais, a opiniao publica interessada, os ouvintes da BBC, os leitores do 'New 

Stateman and Nation· e 'The Times'. 

0 sexto remedio proposto, o preferido por Keynes, implicava abordar o problema sob 

urn outro ponto de vista. Actuando directamente sobre o investimento domestico, atacava o 

problema do excesso de poupan(:a sem exigir uma diminui(:ao dos custos. 

Entretanto, em Janeiro de 1930 o desemprego oficial era de 12.4 %; em Maio era de 

15 % , e em Dezembro desse ano alcan(:ava a taxa de 20 %. As invoca(:ees morais nao 

satisfaziam Keynes. 0 boom americano tinha feito subir a taxa de juro ate 5%, mas com o 

colapso, a partir de Maio de 1930 a taxa desceu ate 3 %, abrindo urn periodo de credito 

barato. Keynes era da opiniao de que existia ainda uma expectativa de taxas de juro altas, o 

que implicava que a taxa de juro nao curnpriria o seu papel de incentivar o investimento, 

assim, juntamente com outros membros do 'Economic Advisory Council', assurne-se como 

partidario de remedios mais drasticos, nomeadamente, medidas de proteccionismo e 

esquemas de desenvolvimento publico, convencido de que a Inglaterra iria passar por 

grandes dificuldades, que nilo poderiam ser resolvidas ao nivel nacional. 

Keynes estava pronto a discutir qualquer solu(:ao, desde que praticavel, assumindo 

essa nova solu(:ilo com toda a energia. Era apologista de todos os esquemas que 

combatessem o desemprego. 0 seu ponto de vista na epoca era de que, se o investimento 

nacional e os emprestimos ao exterior fossem menores que a quantidade de poupan(:a 

corrente, entilo seguir-se-iam perdas para os empresarios e consequentemente originar-se-

ia desemprego: 

" ( ... ) it is true or false, I can only say that I ~ ready to have my head chopped off if it is false" I. 

A aprova(:ilo te6rica de que os cortes salariais eram a politica ideal nao significava a 

sua adop(:ilo com? a melhor politica. No esbo(:o do relat6rio do ·Economic Advisory 

Council', Keynes apreSt?nta as pfupostas de politlca classificando as Op(:Oes em termos da 

sua relevancia2• Em primeiro Iugar, as nredidas que assegurassem o pagamento dos salarios: 

1 J.M. Keynes, 'To Nonnan, 22 May 1930", in CWJMK, voL XX, p. 350-351. 
2 Apenas ].Stamp era mais simpatico para a sua abordagem neste comire. 
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a an~ao das pniticas restritivas eo aurnento da produtividade. em segundo Iugar, urn 

crescimento dos pre~os atraves do crescimento dos pre~os-ouro internacionais ou da 

depreci~ao da libra; em terceiro Iugar, a prom~ao do investimento nacional, que incluia 

tarifas, incentivos fiscais aos projectos locais e as obras publicas; em quarto Iugar, o 

incremento do investimento externo visando o aurnento das expo~ees; em quinto Iugar, 

tarifas e premios e, por Ultimo, a redu~ao dos salarios1• 

Embora de urn ponto de vista te6rico reinasse o consenso entre os membros do 

Comite, de urn ponto de vista politico, mesmo aceitando que em caso de grave desemprego 

as obras publicas seriam relevantes, a disc6rdia em termos de realismo e prudencia era 

quase total. Mas esse consenso nao impedia Keynes de assumir que: 

"( ... ) we have involved ourselves in a colossal muddle, having blundered in the control of a delicate 
machine, the working of which we do not fully understand"2. 

No decurso das sessees no comire, Keynes promoveu com insistencia a politica de 

interven~ao do Estado atraves de obras publicas, mas aceitou discutir a modifica~ao das 

tarifas alfandegarias. 

Esta inten~ao heterodoxa de introduzir tarifas alfandegarias confronta-se com a 

doutrina de livre comercio, doutrina rigida e dominante na Inglaterra, cuja discussao nao 

era uma questao facil, nem para os economistas neoclassicos, nem para Keynes, que nao era 

urn defensor a outrance. 

0 argumento do livre comercio baseava-se em dois pressupostos: a mobilidade e 

livre circula~ao de trabalho e capital, e a flexibilidade de pre~os e satarios. Na pratica, 

existia alguma mobilidade de capital e pouquissima mobilidade do trabalho, para alem de 

que os salarios monetarios ingleses eram mais elevados que no resto do mundo 

desenvolvido3. 

Keynes considerava que a introdu~ao de tarifas alfandegarias permitiria o emprego 

de recursos produtivos nacionais, equipamentos e homens que de outro modo estariam 

1 0 ·draft report' estli publicado inJ.M. Keynes, in CWJMK, voL XX, pp. 423-450. 
2 J.M. Keynes," The Great Slump of 1930", in CWJMK, voL IX, p. 126. 
3 0 volume XX das IN CWJMK, pp. 467-528, estli dedicado ao tema" Unemployment and Protection", que nos serve de 
base para ilustrar as posicOes de Keynes sabre esta materia, para aiem de alguns artigos publicados no voL IX. 
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desempregados, o que, na pratica, equivalia a subsidiar os investimentos. Esta ideia nao era 

pacifica entre os liberais, nem sequer para quem reconhecia as suas origens ideol6gicas no 

livre comercio, uma das componentes da ideologia do laissez-faire. 

"It is extremely difficult for anyone of free trade origin, so to speak, at this juncture to speak in a 
way that he himself believes to be quite tmthful and candid without laying himself open to 
misrepresentation and to being supposed to advocate very much more than really does" . .l speak as a 
life-long free trader"l. 

A introdu~ao das tarifas provocaria urn terramoto politico, abalando as convic~5es 

largamente defendidas nos meios oficiais: 

"But the virtue of protection is that is does the trick" .. ''whereas in present conditions free trade does 
not"Z. 

Do ponto de vista politico, o proteccionismo parecia ser o remedio mais admissivel 

para contrariar a rigidez dos salarios. No curto prazo o proteccionismo era muito eficaz, no 

Iongo prazo era · radicaJJy unsound. Keynes estava preparado para aceitar o risco de Iongo 

prazo a fim de obter ajuda na si~ao imediata, conforme escreve: 

conte question, .. , is how far I am prepared to risk long-period disadvantages in order to get help to 
the immediate position"s. 

Se por urn lado o livre comercio era uma forma de assegurar as vantagens de uma 

especi~ao industrial, por outro lado, esse proveito estava a ser largamente superado 

pelas desvantagens da instabilidade capitalista, violado pela conduta de auto-suficiencia 

dos paises europeus e acentuado pelos superprotegidos Estados Unidos de America, pelo 

que Keynes afirma: 

" I should regard that as a conclusive argument for giving them a tariff"1• 

Se a desvalo~ao era politicamente improcedente e o corte dos salarios socialmente 

impraticavel sem uma guerra civil, restava o recurso as tarifas. Enquanto que os cortes 

salariais implicavam uma guerra de guerrilha indUstria a indUstria, regiao a regiao, a 

aplic~ao de tarifas implicava urn simples decreto ministerial. 

Para Keynes, a introdu~ao de medidas proteccionistas seria urn meio de resolver os 

problemas nacionais a expensas de urn outro pais, uma manife~ao de nao - cooper~ao, 

1 Idem,p. 120. 
2 Idem,p. 115. 
3 Idem,p.120. 
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o que representaria urn agravamento das condi~ees da concorrencia, mas Keynes 

considerava que o livre comercio nao era urn principio desp6tico: 

"I am afraid of 'principle'. Ever since 1918 we, alone among nations of the world, have been the 
slaves of ·sound· general principles regardless of particular circumstances" 1 . 

Keynes procurava libertar-se do jugo doutriruirio da 'teoria cientifica inglesa' 

aninhada no pensamento da classe governante, dos conservadores aos trabalhistas, mas 

desejava evitar a delicada si~ao de ser teoricamente fiel ao principios e ser na pratica 

urn insensato social. 

A persuasao assume urn papel essencial no conjunto das ideias keynesianas, pois ela e 

o veiculo atraves do qual as novas teorias e politicas influenciam a sociedade e os 

comportamentos humanos. As motiv~ees da persuasao encontram-se nurn diagn6stico 

sobre o Estado, as institui~ees, a sociedade e os individuos. Desse diagn6stico resulta uma 

renov~ao no credito a sociedade capitalista, embora com os necessarios ajustes . 

Do mesmo modo que a politica monetaria se tinha convertido historicamente nurn 

aspecto dos ajustamentos necessarios ao equilibrio e funcionamento harm6nico da 

sociedade capitalista no seculo XIX, Keynes pensava que a interven~ao do Estado deveria ser 

permanente e indispensavel para o funcionamento da sociedade modema no seculo XX. 

Nesse sentido, tambem os agentes politicos e econ6micos deveriam ser persuadidos 

previamente a agir de modo correcto e em correspondencia com o caracter de mercado da 

economia e as caraceristicas do regime politico liberal. 

Devemos entender a persuasao como urn metodo reformista para alterar as 

si~ees que com o tempo se tornam incontrolaveis. Provavelmente Keynes tirava ~Oes 

da si~ao politica europeia e escolhia o metodo que melhor permitiria preservar o tipo de 

sociedade que ele defendia, a sociedade liberal, democratica, onde o poder se manteria nas 

maos dos que sabem e encamam a ideia de progresso da ci~ao . 

Como na sociedade democratica as regras do jogo obrigam a ouvir a opiniao pUblica, 

esta deve ser esclarecida previamente, papel que cabe aos entendidos. Keynes preferia 

1 J.M. Keynes , IN CW]MK , vol. XIII, p. 191 e seguintes. 
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na coac~ao repressiva tradicional. Nao apreciava a luta de classes, queria a hegemonia da 

burguesia, inteligente, pluralista, aberta e culta. 

Numa situa\:ao de crise, o processo de ganhar o combate de ideias obriga.va os 

cientistas sociais a conquistarem previamente os representantes da ordem social para as 

ideias justas e correctas . 

A particip~ao de Keynes nas comiss6es MacMillan e no comite dos 'Economist 

Advicer · veio legitimar a presen~a activa dos economistas nas sedes de discussao sobre os 

problemas economicos prementes. Talvez o ma.is importante desta discussao tenha sido a 

posi~ao preclara de Keynes, segundo a qual a. teoria ortodoxa estava em cheque face aos 

novos factos, havia uma disfu.n~ entre as recomen~ees politicas e a realidade, 

enquando essas era.m praticaveis, estava.m dissociadas da teoria. Se a teoria estava errada, 

era necessaria critica-Ia, assumindo assim a persuasao urn papel catalitico da propria 

critica. 

A persuasao para Keynes nao era apenas uma forma de debater as ideias numa 

sociedade democratica, era tambem urn estado de espirito, talvez a Unica forma congruente 

com a essencia dessa sociedade e com a possibilidade de permeabilidade as novas ideias, da 

necessidade de aceita.r as mudan~as economico-sociais, em conformidade com uma 

desejada evolu~ao pacifica e harmoniosa da sociedade. Existe urn resultado muito 

importante para. os economistas da ac~ao persuasiva de Keynes: a consulta as opiniees dos 

conselheiros economicos tomou-se frequente, ao que se seguiu a fo~ao de comites de 

peritos ou conselheiros que passou a ser normal em democracia. 

2.5. A critica a teoria chissica 
A constru~ao do nucleo duro de urn programa de investig~ cientifica obriga a 

incluir a heuristica negativa. A fun de impedir que se apliquem refu~ees ingenuas ao 

n1lcleo duro, a heuristica negativa deve conter as anomalias evidenciadas no programa 

IJ.M. Keynes, "KeynesforMacDonald,ZlJwr 1930 .. , inCW]MK, voLXX,p. 379. 
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ctassico. Desse modo, racionaliza-se a possibilidade de permitir, ou ~' que as 

falsifica~aes das teorias auxiliares afectem o nucleo duro ou afectem o seu conteudo 

etnpirico. 

Ao debater o problema do· ajustamento econ6mico, Keynes admite que as teorias 

chissicas do sahirio e da taxa de juro estavam erradas .. ou que as condutas que 

pressupunham nao eram adequadas a realidade do p6ss-guerra. Os chissicos admitiam que 

uma red~ao dos sahirios monetarios iria no sentido de restabelecer o equilibria, mas 

nunca indicaram quanto tempo demoraria esse reequilibrio. Keynes punha em causa que o 

ajustamento proclamado pelos representantes da tradi~ao classica fosse o mais indicado nos 

tempos modemos, pois, mesmo.admitindo·que os ajustamentos dos sahirios iriam no sentido 

do equilibria, os respectivos efeitos seriam muito lentos: 

"( ... )a reduction of money wages by 10 ~Jer cent will ease unemployment m five year's tirne. In the 
meanwhile you must grin and bear" I. · · · 

A politica da taxa de juro tinha perdido a sua eficacia antes da Depressao, P<:>rque 

servia nurn mecanismo destinado a manter o equilibria da taxa de cambio da libra. Depois 

do crash,. os agentes desconfiavam do nivel demasiado baixo da taxa de juro, pelo que o . 

recurso aos mecanismos normais de ajustamento utiJizados no pasSado se adivinhavam 

inuteis. Era inevitavel para urn critico da politica econ6mica natural, baseada no 

pressuposto de persistencia das fo~as que equilibram os mercados, desenvolver a critica 

aos postulados que promoviam a acei~ao dos ajustamentos considerados validos. 

~--~ No inicio da "Teoria Geral" Keynes sublinha que a teoria 'classica' constitui urn 

'caso especial' que nao tern como substrata a sociedade actual, pelo que o seu ensino e 

inadequado e desastroso quando se procura aplica-lo aos factos do p6s-guerra. Sea teoria 

classica nao tern urn caracter geral, e necessaria uma outra teoria mais geral. 

1 Idem, p. 199. A si~ politica na InglateiTa agravou-se com a queda do governo Laborista em Setembro de 1931, 
face a impossibilidade politica de reaiizar eficazmente qua1quer medida, e com o desemprego subindo acima dos 2096. 
Com a substituicio do govemo Laborista por urn govemo de Unidade Nacional en~ por R. MacDonald, (Ver N. 
Kaldor," Keynes as an Economic Adviser'', pp. 2-27, in A.P. Thirlwall, Keynes as a Policy Adviser, The MacMillan Press, 
1982.), InglateiTa saiu do padriio internacional. Keynes escreve: "we have got the relief we needed and, at the same 
time, the claims of honour have been, in the judgement of the whole world, satisfied to the utmosf'( J.M. Keynes , in 
CWJMK, vol IX, p. 245). 
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A constl'u\:ao que Lakatos desigl1a por heuristica negativa estabelece uma relaQao 

entre o nucleo duro e as teorias auxiliares refutaveis, uma especie de anel dentro do 

proprio nucleo. A heuristica. negativa permitiu formular a ~ip6tese do desemprego 

involuntario, que e o ponto de partida para as novas . teorias keynesiartas contidas na 
' 

"Teoria Ger~l". A refu1:a9ao dessas teorias a~s encontrani sempre na heuristica 

negativa keynesiana a defesa Ultima de que o sistema produz .desemprego de modo 

persistente, o que demonstra que os mecanismos pressupostos nao funcionam do modo 

como os classicos presumiam. 

"--) Na critica a teoria classica Keynes escolhe dois alvos. ·Em primeiro Iugar o mercado de 

trabalho, concentrando-se na rejei~_ao~~c;i9J?P~~_cjo de onde resulta uma defini~ao 
--- ---·--·--------·---- ---·- - ------· - . 

de desemprego que contradiz a teoria classica. Iremos aqui prestar aten~ao as afirmaQees 

de Keynes no pericido previo a Teoria Geral, pois nelas se interligain de modo mais 

· profundo o caracter moneta.rio do salario e o seu significado para a procura efectiva. Em 

segundo Iugar s a ci'ftica a teoria ctassica do juro, sobre a qual tambem iremos debru~ar

nos. Keynes rejeita o papel determinante que ~ po~pan~a e o investimento conferem a taxa 

de juro, oferecendo alternativamente uma nova .teoria do juro baseada na preferencia pela 

liquidez. Esta critica aos comportamentos resulta de uma visao onde as fo~ 

qeternrinantes interactuam em diferentes mercados, onde as consequencias da actuaQao dos 

agentes se prolonga para alem do mercado e se propaga, por vezes negativamente, 

atingindo dimens6es que os ctassicqs imaginavam que seriam geratmente pequenas. 

2. 5.1. A critica ao mercado de trabalho neochissico 

No periodo ·de prepar~ao da ''Teoria Geral" Keynes submeteu a teoria classica do 

mercado de trabalho a uma critica energica, colocando em evidencia o caracter 

inadequado do segundo postulado. 

Os argumentos classicos sobre as fo~as que determinam o volume de emprego 

asse:tltavam em dois postulados: primeiro, 0 salario e igu~t~ ~~~-~:_0 satario 

de uma pessoa empregada e, em qualquer tipo de equilibria, curto ou Iongo, igual ao 
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produto que seria perdido se o emprego fosse reduzido a uma unidade; segundo, em 

equilibrio, a utilidade do saJ.ario, dado 0 volume de trabalho empregado, e igual a utilidade 

marginal desse volume. 0 primeiro postulado chi-nos a fu.n~ao da procura de trabalho, o 

segundo a da oferta. Quando a oferta N8 iguala a procura Nd , o emprego da teoria classica 

fica determinado. 

0 primeiro postulado significa que, dada uma tecnica de produ~ao, existe uma 

correl~ao Unica entre os saJ.arios reais e o volume de emprego, de modo que urn 

incremento no emprego pode apenas resultar de uma descida da taxa de salario real. 

~ A teoria classica da dete~ao do volume de output e do emprego nao foi 

desenvolvida, mas e obvia, sendo o aumento do emprego apenas possivel se a) aumentar a 

produtividade marginal do trabalho; b) se diminuir a desutilidade do trabalho; e c) se 

aumentarem os pre~os dos bens nao-salariais em re~ao aos p~os dos bens salariais, o 

que provocaria urn aumento da procura por parte das pessoas nao-assalariadas de bens 

nao-salariais em re~ao aos bens salariais. Certos tipos de desemprego sao compativeis 

com estes postulados: o desemprego friccional, o desemprego voluntario, e tambem o 

sazonal ou casual. 0 desemprego e considerado voluntario se houver recusa por parte de 

uma unidade de trabalho em aceitar uma remuner~ao inferior ao seu produto marginal. 

-/ A explic~ao da teoria classica sobre o desemprego baseia-se na suposi~ de que 

uma redu~ao do salario monetario equivale a uma red~ao do saJ.ario real. Keynes nega 

que o salario real seja determinado pelo saJ.ario monetario, alias ambos sao determinados 

por outras fo~as1 • 0 verdadeiro teste a teoria classica nao esta em saber se os 

trabalhadores aceitam urn salario monetario inferior, mas se abandonam o trabalho 

quando o saJ.ario monetario e inferior ao seu produto marginal, considerando que no 

mundo actual os salarios sao monetarios. 

Keynes nao nega que uma diminui~ao dos saJ.arios reais afecte positivamente o 

emprego, 0 que afirma e que OS saJ.arios reais sao determinados por OUtras fo~ e que 

1 Keynes discute a posi~ classica na base do livro de A. Pigou, "The Theory of Unemployment"; sobre a ~ sahirios 
reais, monetarios e emprego ver capitulo 10, parte n. Existe no vol xm das CWJMK, pp. 311-326, mn epistobirio sobre 
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essas fol\=as s6 determinam o volume de emprego se os trabalhadores aceitarem os 

concomitantes satarios reais. 

Como a teoria ctassica assume que a recusa em aceitar urn satario monetario mais 

baixo equivale a recusa em aceitar urn salario real mais baixo, o trabalho como um todo 

pode fazer com que os satarios reais deS(:am, comprimindo suficientemente os sahirios 

monetarios. Se nao for o caso, argumenta Keynes, o volume do emprego nao dependera. do 

nivel dos satarios monetarios. 

A posi~ao de Pigou, que Keynes selecciona como representativa da posi~ao cJ.assica, 

assentava no principio de que a procura nao desce porque se mantem os rendimentos 

nao-salariais, isto e OS lUCI'OS. Consideremos, por hip6tese, uma redu~ao das taxas dos 

satarios monetarios de W para W-K e uma queda dos satarios monetarios no total de W·N 

para (W-K) ·N; sendo N a quantidade de emprego, Q
1 

os rendimentos monetarios dos nao-

assalariados e ~ a quantidade de rendimento dos nao-assalariados despendido em bens-

salarios, entao, em principio, os custos variaveis marginais dos bens de consurno cairao 

mais que os pre~os : W- K/W. Na indUstria de bens de capital, os p~os nao caem 

enquanto Qt for gasto em bens de capital. Na indUstria de bens - salarios os pre~os cairao 

em [~+(W -K/N)]I(Qz+W·N) e os custos em W- K/W. Por conseguinte, os pr~os nao 

caem tanto como os custos marginais, pressupondo-se que o output cresce; todavia, existe 

pressao atraves da concorrencia para uma queda dos p~os relativamente aos custos 

marginais. Assim: 

"( ... )the non-wage good industries receipt fall off.[ At the outset], in the non wage industries there 
was a rise in profit of Nt·K while in the wage goods industries there was a fall in profits of Nt·K. . .As 
prices begin to fall both sums are reduced. The non-wage eamers'income will have to fall off in the 
same proportion[as the fall in money wages]" ... "there is no reason to suppose that the second 
postulates would arise in practice"t. 

- __ ); 0 problema, segundo Keynes, e que, quando os lucros e os pre~os caem na mesma 

propol\=ao que os satarios monetarios, -a menos que os empresarios gastem mais dos seus 

este livro entre Keynes, Robertson e Shove. A resposta de Pigou a critica de Keynes encontra-se no livro de Pigou " Full 
Employment and F.quilibrium". , 
1 J.M. Keynes, in T. Rymes, " Keynes's lectures 1932-35: Notes of a Representative Student", MacMillan, 1988, p.91. 
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rendimentos ou que as condi~c5es no mercado monetario f~am descer a taxa de juro ( se os 

pre~os cairem e a taxa de juro descer, menos dinheiro sera necessario para as transac~c5es) 

-, acontece que o valor do dinheiro muda sem nenhuma alter~ao no satario real. Mas se 

o artificio de uma queda dos satarios monetarios nao resultar, o argumento formal de que 

uma queda nos salarios moneta.rios esta associada a uma queda dos salarios reais nao se 

mantem. 

A luta pelos salarios moneta.rios e, de facto, uma luta pela distribui~ao do montante 

total dos satarios entre os assalariados, afirma Keynes. Os sindicatos opc5em-se a uma 

descida dos salarios moneta.rios, mas nao se opc5em a pequenas red~c5es nos salarios reais 

atraves de urn aurnento dos p~s. 

0 argumento classico pressupc5e que os factores de prod~ao sao remunerados com 

uma parte predeterminada do produto total da indUstria, e nao com montantes em 

dinheiro, a teoria classica o que pressupc5e uma economia cooperativa. Numa economia 

cooperativa existe uma tendencia para uma recompensa optima, os desvios sao causados 

pela interven~ao dos sindicatos ou por falhas dos governos. Os economistas pensam em 

C=>M=>C
1 

enquanto que os negociantes pensam em M=>C=>M
1

: 

" Marx says when Mt tended to exceed M, the capitalist get as much purchasing power that there is 
not enough balance or remainder for buying the commodities. A crisis then develops, Mt-M goes 
negative and capitalists lose heavely. There is a kernel of truth in Marx's Theory" I. 

Isto e, como M
1
- M tende a ser negativo, existira uma tendencia para a defla(:ao e o 

desemprego. Para a teoria classica M = M. 
1 

As flu~c5es na re~ao entre rendimentos obtidos atraves do output corrente e 

rendimentos gastos em consumo, podem-se chamar flu~c5es na procura efectivat. ~m 

maior gasto provoca urn excesso de procura efectiva (infla{:ao), urn gasto menor gera urn 

defice de procura efectiva (defla(:ao). Se os factores sao pagos em moeda e gastam todo o 

seu rendimento moneta.rio comprando o output corrente, a economia e neutral. A essencia 

de uma economia neutral e de que os rendimentos que resultam do output corrente sao 
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completamente gastos no mesmo. Nwna economia neutral, nAo existe nem excesso nem 

defice, pelo que os pr~os, o emprego e os sa.Iarios reais sao esta.veis. A oferta cria a sua 

propria procura, no pressuposto de wna procura efectiva constante. 0 problema esta na 

flu~ao da procura efectiva. 

A teoria classica apenas pode admitir que a nAo - red~ao do sa.Iario real e fruto das 

act;Oes combinadas dos sindicatos, Keynes rejeita que os trabalhadores possam determinar o 

saJ.ario real atraves da negociat;ao de diferentes sa.Iarios nominais e por essa via mudar o 

saJ.ario real. Os assalariados como urn todo nAo podem faze-lo porque eles s6 decidem oo 

seu saJ.ario nominal, e se os sa.Iarios descem, decrescem os lucros e os pret;os, dei_fcando o 

saJ.ario real inalterado. Nao existe nenhuma fort;a no mercado de trabalho que fat;a com 

que os saJ.arios reais igualem a desutilidade marginal do trabalho3. 

Posteriormente, quando Keynes escreve a Teoria Geral, reelabora a sua critica sem 

mudar o essencial. Continua a aceitar sem grandes reparos o primeiro postulado da teoria 

cJ.assica: o sa.Iario deve ser igual ao produto marginal do trabalho. lsto pode interpretar-se 

como a aceitat;ao e aplicat;ao da arui1ise marshalliana de curto prazo, em que as condit;Oes 

recnicas e a quantidade de meios de produt;ao nao mudam e, em que o produto marginal 

diminui com o aumento do emprego. 

Mas Keynes rejeita de maneira definitiva a validade do segundo postulado, o qual 

afirma que a utilidade do sa.Iario, quando se usa urn determinado volume de trabalho, e 

igual a desutilidade marginal desse mesmo volume. Segundo a teoria classica, o trabalhador 

pode escolher entre aceitar urn saJ.ario que aumente a sua utilidade marginal ou dedicar 

mais tempo ao lazer se essa utilidade for inferior ao sa.Iario recompensado, em 

concordancia com a hip6tese do agente maximizador. Assim, existiria apenas desemprego 

voluntario. 

1 Idem, p. 93. 
1 Thring define procura efectiva: ''the actual demand realised in selling current output, the actual amount spent on it". 
Hopkin anota que Keynes pressu.pOe que a tecnologia, as preferencias e 03 stocks de capital sao dado&. In T. Rymes, " 
Keynes· s Lectures 1932-35: Notes of a Representative Student", MacMillan, 1988, p. 134. 

· 3 Para aiem de que pressu.pOe que 03 trabalhadores dispOem de meim de vida acumulados que lhes pennitem essa 
conduta, ou de urn sistema de se~ que lhes garanta urn mesmo nivel de vida no desemprego. 
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Keynes rejeita que uma descida do salario real, pelo aumento dos pre~os quando os 

salarios monetarios permanecem inalterados, iria fo~ar uma descida da oferta de trabalho 

ao nivel de salario corrente, abaixo do volume de emprego anterior a subida dos pre~os. 0 

postulado classico sobre a conduta dos trabalhadores equivale a dizer que aqueles que 

estivessem dispostos a trabalhar ao salario corrente se retirariam do mercado se o custo de 

vida se elevasse ligeiramentei. Keynes sublinha que, no caso de descida dos salarios, nem 

os empregados nem os desempregados diminuiriam a sua oferta de trabalho. 0 salario 

monetario equivalente na forma de bens de consumo nao representaria a desutilidade do 

trabalho, pois os assalariados estariam dispostos a trabalhar por urn salario mais baixo2• 

Keynes objecta fundamentalmente que os contratos e negoci~6es entre empresanos e 

trabalhadores determinem o nivel do satario real. Os trabalhadores nao se oporiam a 

descida do seu salario real se houvesse urn aumento do volume total da ocup~, a menos 

que existisse uma am~a extrema de uma descida do satario real abaixo da desutilidade do 

trabalho do volume de emprego existente. lsto implica que os sindicatos resistem a descida 

dos satarios reais, mas que poderiam aceita-los se isso contribuir para aumentar o emprego. 

Como afirma Keynes: 

" The traditional theory maintains, in short, that the wage b~ains between the entrepreneur and 
the workers determine the real wage; so that, assuming free competition amongst employers and no 
restrictive combination among workers, the latter can, if they wish, bring their real wages into 
conformity with the m~al disutility of the amount of employment offered by the employers at 
that wage"3. 

Este pressuposto nao e consistente com a propria teoria classica, que faz depender os 

pre~os do custo marginal medido em dinheiro e do facto de os salarios nominais 

influenciarem esse custo. Se os salarios monetarios. variam, mudam tambem os pre~os, 

deixando os satarios reais no mesmo nivel anterior, o que os classicos nao aceitam, em parte 

porque pressup6em que os trabalhadores fixam o nivel de salario real compativel com o 

1 0 que poderia ser conseguido atraves da politica monetaria. Alias, tern vindo a ser pratica do movimento sindical 
actualmente n4o apenas assegurar que os sallirios mantenham o custo de vida, como o elevem, ressalvando as concticoes 
doemprego. 
2 Esta ideia de Keynes e vista geralmente como 0 reconhecimento da chamada ilusio monetaria, 0 que n4o e caso, pois, 
como veremos, Keynes atribui aos diferenciais relativos dos sahirios reais o motivo da conduta dos trabalhadores. A 
demonstr~ de Patinkin de que n4o existe ilusio monefliria na abordagem de Keynes e quanto a mim convincente. Ver 
D. Patinkin, "Keynes' Monetary Thought A study of its Development", Durham, New Caroline: Duke University Press, 
1976,pp 98-107. 
3 J.M Keynes , "The General Theory", in CWJMK, vol VII, p. 11. 
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pleno emprego nas negoci~6es colecthras, e em parte porque acreditam que os pre~os sao 

determinados pela quantidade de moeda. Diga-se, alias, que Keynes, na Teoria Geral, se 

esquece de referir que os lucros devem descer juntamente com os pre~os, pois s6 assim faz 

sentido a sua ~ao de que, quando descem os sa.Iarios monetarios e os pre~os, os 

sahirios reais se mantem intactos. Esta falsa confusao criada por Keynes deixa inalterado o 

facto que uma descida do sahirio nominal tern efeitos sobre as expectativas do consumo e, 

por essa via, sobre a procura efectiva. Nao existe urn mecanismo que ao diminuir os 

sahirios reais aumente a procura efectiva, pois esse decrescimo dos sahirios reais deveria 

provocar uma descida da taxa de juro e incentivar o investimento. Keynes estava ciente da 

rigidez dos sahirios monetarios, admitindo que uma descida da unidade salarial aliviaria os 

custos marginais, mas contestava que esse alivio levaria a taxa de juro a descer, pelo que 

considerou a rigidez dos sahirios nominais menos importante que a rigidez da taxa de juro. 

A primeira objec~ao e mais importante que aquela que Keynes considera fundamental: os 

trabalhadores nao abandonam o seu emprego cada vez que o sahirio real diminui, i.e., 

quando a desutilidade do trabalho e maior que 0 sahirio. 

A objec~ao, mais te6rica, ao segundo postulado chissico, de que o nivel dos salarios e 

directamente determinado pelas negoci~6es colectivas, obrigara Keynes a uma explic~ao 

te6rica sobre as fo~as que determinam esse nivel: 

"We shall endeavour to show that primarily it is certain other forces which determine the general 
level of real wages" 1. 

A razao e que nao existe mobilidade perfeita do trabalho que f~a com que OS niveis 

de sahirios se igualem, 0 que e por si s6 razao suficiente para que OS trabalhadores se 

oponham a descida dos salarios monetarios. A aten~ao dos trabalhadores estaria mais 

centrada na manuten~ao dos seus sa.Iarios relativos face ao sahirio relativo de outras 

categorias profissionais 

Keynes pretendeu sobretudo demonstrar a existencia do desemprego involuntario, 

que OS chissicos nao admitiam: 

1 Idem,p. 13. 
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"Men are involuntary unemployed if, in the event of a small rise in the price of wage-goods 
relatively to the money-wage, both the aggregate supply of labour willing to work for the current 
money wage and the aggregate demand for it at that wage would be greater than the existing 
volume of employment"!. 

Esta definictao coloca em relevo que tanto a oferta agregada de trabalho como a 

procura agregada de trabalho ao nivel do satario corrente, estao acima do volume de 

emprego. 

-~ Para Keynes, a teoria classica assenta sobre urn caso especial, o caso do pleno 

emprego: quando se verifica uma reductao dos satarios reais provocada por urn crescimento 

dos prectos dos bens - satarios os trabalhadores nao se desempregam. 0 paradoxo esta em 

que o comportamento correcto dos trabalhadores seria o abandono transit:Orio do mercado 

de trabalho. Os trabalhadores actuariam correctamente ao abandonar transitoriamente o 

mercado de trabalho, embora desse abandono resultassem enormes problemas, pelo que a 

aplicactao da teoria classica as situa(:Oes de desemprego involuntario e inviavel: 

" We need to throw over the second postulate of the classical doctrine and to work out the 
behaviour of the system in which involuntary unemployment in strict sense is possible"Z 

Se o mercado de trabalho no sentido neoclassico nao explica o desemprego numa 

situa(:ao de desemprego acentuado e persistente, e inevitavel a adop(:Ao de outras hip<)teses 

sobre a conduta dos individuos e, sobretudo, a discussaor das causas do desemprego e das 

forctas que determinam o nivel do emprego. 

Na critica de Keynes ao mercado de trabalho tradicional esta implicita uma situa(:ao 

diferente da analisada pelos classicos. Estes partem de urn caso em que o emprego e 

determinado pelos comportamentos das empresas e dos trabalhadores que se manifestam 

nas procuras e ofertas de trabalho respectivamente. As empresas oferecem urn satario que 

1 Idem, p. 15. 
2 Idem, p. 16-17. Como corolario da existencia do desemprego involWltario, Keynes rejeita a validez Wliversal do 
principio de Say, de que os custos de ~ se cobrem exactamente corn as vendas derivadas da procura. Se existe 
desemprego invollUltario a procura sera menor que a oferta., os rendimento do trabalho diminuem, o consumo diminui e 
nem todo acto de poupan~a individual favorece urn acto de investimento: ~ose who think in this way are deceived, 
nevertheless, by an optical illusion, which makes two essentially different activities appear to be the same. They are 
fallaciously supposing that there is a nexus which Wlites to abstain from present consumption with decisions to provide 
future consumption; whereas the motives which determine the latter are not linked in any simple way with the motives 
which determine the former". Na segWlda li~ de 29 de OUtubro de 1934 inT. Rymes," Keynes's lectures 1932-35: 
Notes of a Representative Studenf', MacMillan, 1988, p. 134. 
E necesslirio primeiro introduzir urn elemento teOrico vital para cornpreender a teoria dos mercados de Say. Esta ideia 
chave que encontramos em Say e a ideia da neutralidade da moeda. Say pensa que a moeda e procurada pelo desejo 
de adquirir urn bern. 0 conceito de moeda em Say e o de moeda que facilita a ~. moeda como meio de 
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corresponde ao produto marginal do trabalho, mas os trabalhadores rejeitam qualquer 

salario que nao compense o esfo~o, e e o encontro dessas duas fo~as que determina o 

salario e o emprego, os quais estao correlacionados. Se todo o mundo se comportar 

racionalmente, produz-se urn ajustamento e, desse modo, os recursos serao afectados com 

eficiencia. Isto verifica-se em si~ao de pleno emprego, embora deva ser assinalado que 

existe aqui uma confusao relativamente ao tipo de salario determinado. Os classicos 

estabelecem o salario real, ao passo que, para Keynes, apenas se pode estipular o nominal. 

0 salario monetario e o real coincidem apenas numa economia neutral. 

Keynes, contrariamente, parte de uma si~ao de equilibrio com subemprego. Por 

isso a sua critica apenas faz sentido se este raciocinio, implicito na sua defini~ao de 

desemprego involuntario, for considerado. 0 mecanismo de ajustamento baseado no 

ajustamento do salario monetario as quantidades procuradas de trabalho, nao se aplica em 

si~Oes de subemprego. 0 segundo postulado nao tern caracter geral, e urn caso 

particular. A critica do segundo postulado assenta na rejei~ao dos pressupostos que 

configuram o comportamento dos trabalhadores como sendo valido para todas as si~Oes. 

Os trabalhadores, mesmo que quisessem, nao poderiam determinar o sahirio real, apenas o 

salario monetario. Numa economia monetaria o salario e influenciado pela procura 

efectiva, pelo que se os salarios monetarios descem, decrescem tambem os custos marginais 

e os pre~os. 0 efeito benefico provocado por uma queda dos salarios sobre a taxa de juro 

nao se produz, e o desemprego persiste. Desta critica resulta inevitavelmente a necessidade 

de investigar uma outra teoria de determin~ao do salario real, e de procurar saber por que 

os assalariados se comportam evitando a descida do salario nominal, ou dito de outro modo, 

se e racional defender o nivel do salario monetario e se essa defesa ajuda ao reequilibrio do 

sistema. 

~- Mas se o principio de Say nio for verdadeiro, existira a necessidade de desenvolver devidamente a teoria do 
emprego e reconsiderar as doutrinas sabre a taxa de juro. 
1 J.M. Keynes, CWJMK, voL vn,, p. 190. 
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2.5.2. A critica a teoria classica do juro : o prec;o que ajusta 
0 investimento a poupanc;a. 

"''11e interest of money is not regulated by the rate at which the Bank will lend, 
whether it be 5, 3, or 2 per cent, but by the rate of profit which can be made by 
the emplayment of capital, and which is lotally independent of the quantity or of 
the value of money. Whether the bank lent one million, ten millions, or hUJtdred 
millions, they would permanently alter the market rate of interest"1• 

A tradi~ao classica supoe que a taxa de juro e o factor que equilibra a procura dos 

investimentos com a propensao a poupan~a. 0 investimento representa a procura de 

recursos disponiveis, e a poupan~a a oferta . Dito de outro modo, sendo o juro o pre~o pago 

pelo uso do capital em qualquer mercado, esse tende a estabelecer-se a urn nivel de 

equilibria no qual a procura global de capital sera iguai ao capital total que se obtiver a 

essa taxa. 

A teoria classica expressa a ideia trivial de que todo o acto de poupan~a faz descer a 

taxa de juro, de modo a que seja automaticamente estimulada a prod~ao de capital e que 

cada acto adicional de investimento f~a subir necessariamente a taxa de juro, a menos que 

se verifique uma mudan~a na propensao a poupar. 0 ajustamento da taxa de juro e, pois, o 

mecanismo autocorrector que opera como estimulante da produ~ao do capital, sem 

necessidade de uma interven~ao por parte da autoridade monetaria. 

De acordo com esta doutrina, a taxa de juro e o mecanismo de oferta e procura que 

regula a poupan~a e o investimento, de modo que, com a existencia de pr~os flexiveis, o 

pleno emprego de todos os factores de produ~ao seja atingido. 

Quais sao, segundo Keynes, os pontos de acordo e desacordo com a teoria classica do 

juro. A escola classica defendeque existe uma perfeita igualdade, admitindo que urn 

movimento ascendente na curva de poupan~a provocaria urn movimento correspondente 

no crescimento do investimento. Assim, para a teoria classica: 

" ( ... ) the schedule of marginal of capital may be said to govern the term on which loanable funds 
are demanded for the purpose of new investment; whilst the rate of interest govern the terms on 
which funds are being currently supplied"3. 

1 J.M. Keynes, CWJMK, voL vn,, p. 190. 

3 ldem,p. 165. 
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Na Teoria Geral, Keynes concorda que nao existe uma discrepancia essencial entre a 

sua curva de eficiencia marginal do capital e a curva de procura de capital dos classicos. 

Ao examinar a propensao a poupan~a reconhece que existe uma discrepancia de enfase 

com os classicos, relativamante a influencia da taxa de juro sobre essa propensao .. Se for 

previamete conhecido urn montante de rendimento, a taxa corrente de juro devera. situar-

se no ponto onde a curva de procura de capital, correspondente as diversas taxas, corta a 

curva das quantidades poupadas desse rendimento, a diferentes taxas de juro, pelo que: 

"( ... ) all these points of agreement can be summed up in a proposition which the classical school 
would accept and I should not dispute" I. 

Se a posi~ao classica admitisse que, sendo conhecidas as curvas da procura do capital 

e os efeitos das mudan~as da taxa de juro sobre a parte do rendimento poupado, o nivel de 

rendimento e a taxa de juro poderiam ter uma corre~ao Unica. Se for conhecida a taxa de 

juro, a curva da procura de capital e a influencia da taxa de juro sobre a propensao a 

poupan~a, partindo de niveis conhecidos de rendimento, esse nivel e a taxa de juro 

determinam o montante de poupan~a que iguala o montante investido. Tudo depende do 

ponto de referencia suposto para o nivel do rendimento. 0 problema esta. em que a teoria 

classica esquece a influencia das mudan~as no nivel dos rendimentos. As variaveis 

independentes da teoria classica da taxa de juro sao a curva de procura do capital e a 

influencia dessa taxa sobre a quantidade poupada de urn determinado rendimento. Por isso, 

quando a curva de procura de capital se desloca, a nova taxa de juro sera fixada pelo 

ponto de intersec~ao da nova curva de procura de capital e da curva que une a taxa de juro 

. a curva de poupan~a resultante desse rendimento. 

A posi~ao classica seria sustenta.vel, se considerassemos que a unidade salarial se 

modifica ao ponto de provocar uma mudan~a na preferencia pela liquidez, para 

restabelecer a taxa de juro, a qual neutralizaria o deslocamento da curva de procura de 

capital, de modo a levar a produ~ao ao nivel anterior, o que s6 seria plausivel em re~ 

1 Idem, p. 178. 
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ao equilibrio de Iongo prazo, nunca sendo valido para a analise de curto prazo1• A teoria 

chissica nao considerou as alter~6es que o nivel de rendimento sofre pela influencia de 

urn deslocamento da curva de investimento. 

A dificuldade resulta em considerar o juro como a recompensa da espera, em vez de 

ser apreciado como a recompensa da rentmcia ao entesouramento ou como premio de risco 

pelos investimentos ou emprestimos feitos. A falha da teoria classica reside em que s6 se 

concentra na preferencia temporal do consurno, e se esquece que numa economia 

monetaria os recursos adquirem sempre a forma de moeda. Se existe uma segunda 

preferencia temporal, ela foi esquecida pela teoria classica. 

Desse modo, a taxa de juro nao pode ser a recompensa da poupan~a, porque, se urn 

homem entesoura os seus aforros em cash, mesmo que poupe constantemente uma 

determinada quantidade do seu rendimento, nao ganha juros: 

"The classical theory not merely neglects the influences of changes in the level of income, but 
involves formal error"Z .. .''But this is a non sense theory"3• 

0 equivoco da teoria classica e o de apenas considerar as preferencias intertemporais 

dos individuos relativamente a poupan~a como sendo determinantes da taxa de juro. Se for 

conhecida a taxa de juro, esta permitir-nos-a conhecer o nivel de rendimento, o que 

coloca urn problema de extrema relevancia para a politica monetaria, a saber, qual deveria 

ser o nivel da taxa de juro para que o nivel do rendimento corresponda ao nivel de 

ocup~ao plena. 

Mesmo que a teoria classica seja correcta, devem ser feitas duas consider~6es. 

Primeiro, nada garante que com urn dado aumento da taxa de juro a poupan~a cre~a no 

mesmo sentido, ao passo que nao existem duvidas de que a curva de procura de investi-

mentos declina com a subida da taxa de juro. Mas se as curvas de procura de capital ou de 

poupan~a se deslocam com a subida da taxa, nada garante que as curvas se cortem em 

algum Iugar. Segundo, e aceite tradicionalmente que urn aurnento da quantidade de 

1 Keynes pensa que nao existe nenhwna razao para supor que esta po~ tenha vaiidade no Iongo prazo. 
2 Idem, p. 179. 
3 Idem. 0 problema mais profundo deriva de considerar-se a moeda como meio de ~' e nao como portador de 
valor, susceptive! de ser entesourada. 
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dinheiro, pelo menos transitoriamente f'! no curto periodo, tende a reduzir a taxa de juro, 

mas nunca foi dado urn argumento muito va.Iido para explicar por que razao uma 

varia(:ao na quantidade de dinheiro deva afectar a curva de procura de investimentos ou a 

propensao a poupan~a de urn rendimento dado. 

A ponte tr~ada pela teoria cJ.assica pretende ainda que a curva de procura de 

investimentos tenha duas influencias, por urn lado sobre a poupan~a tout court, e por 

outro, sobre as quantidades de dinheiro disponiveis e resultantes de uma expansao 

monetaria 1• 

0 problema do sistema cJ.assico e que inverte a dete~ao das variaveis 

independentes, estabelecendo a poupan~ e o investimento como as variaveis 

independentes e determinantes, enquanto que as suas irmas gemeas, a curva de eficiencia 

marginal do capital, a propensao ao consumo e a taxa de juro, sao as variaveis 

determinadas. A teoria cJ.assica adverte que a poupan~a depende do rendimento, mas 

descura que esta Ultima depende do investimento ex -ante, de forma que se este difere, o 

rendimento devera tambem variar, no mesmo grau e de modo a fazer com que a poupanQa 

iguale o investimento ex-posP-. 

Dada a hip6tese caetaris paribus, a despesa tendera a fazer descer a taxa de juro, 

enquanto que o investimento a fara subir; contudo, Keynes tentou demostrar que essas 

variaveis determinam o emprego e nao a taxa de juro. Uma propensao menor a despesa 

aurnenta o investimento, caetaris paribus, mas apenas no pleno emprego. Numa visao 

totalmente diferente do mecanismo economico, caetaris ptl17bus, o que acontecera, diz-nos 

Keynes, sera a diminui~ao do emprego. 

1 Existiria assim uma taxa natural de juro, que pemrite manter as quantidades de dinheiro constantes, de modo a que o 
investimento nao seja maior que a poup~ vista ser sempre preferivel uma defJac8o a uma ~. segundo os 
cJassicos. 
2 Para Keynes, as teorias que fazem depender a taxa de juro da eficiencia ll18l8inal do capital tambem erram no alvo, 
pois s6 no ponto de equilibrio e que a taxa de juro iguaia a eficiencia ll18l8inal do capital Do que resulta que sera 
lucrativo aumentar o investimento ate esse ponto (no caso contrlirio, diminuir). Mas isto constitui urn circulo vicioso, 
pois a eficiencia marginal do capital depende da escala do investimento COITente; alias, e necessario caJcular a taxa de 
juro, ou conhece-la de anternao para detemrinar o ca.Iculo da nova escaia. 
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A teoria ctassica do juro baseia-se num duplo deslize. Primeiro, nao toma em 

considera~ao a influencia sobre o rendimento que provoca as va~ees do investimento, 

nem que o investimento e a poupan~a sao iguais ex-poste nao ex-ante. Segundo, a taxa de 

juro nao e uma recompensa da espera, ela e uma recompensa da ren1lncia pela liquidez, e 

um premio de risco. A poupan~a, por si s6, nao explica a remuner~ao auferida pela 

cedencia transit6ria de uma quantidade de d.inheiro, a taxa de juro surge 

'miraculosamente · como o premio de risco no futuro de um ciclo virtuoso de investimento-

rendimento-poupan~a. Keynes adverte que, no sistema ctassico, ha uma inversao na 

determin~ao das variaveis ao estabelecer a poupan~a e o investimento como as variaveis 

independentes e determinantes, quando na realidade elas sao dependentes e determinadas. 

A critica a n~ao de juro classica deixa tres aspectos em aberto: a determin~ao da 

taxa de juro, a rela¢o da taxa de juro com a teoria quantitativa da moeda, e a natureza da 

poupan~a OU OS limites da fun~ao poup~a. Essas questOes obrigam a procura de uma 

nova teoria em que a moeda seja a manife~ao de preferencias, em que expresse 

condutas que se revelem determinantes para o equilibrio do sistema. 

3. A Heuristica Positiva 
"F'rogress in economics conSists almost entirely in a progressive 
improvement in the choice of models" I 

Uma vez definido aquilo que considero ser o nucleo duro do programa de 

investig~ao de JM. Keynes, torna-se necessario abordar o processo de elabor~ao das 

teorias que defendem a visao de J.M.Keynes. Esta etapa estuda os modelos te6ricos que 

explicam as flu~5es da actividade econ6mica e que foram desenvolvidos antes da Teoria 

Geral. Lakatos identifica esta parte do processo de co~ao de um programa cientifico 

1 J.M. Keynes, in CWJMK. vol XIV, p. 296. 
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como heuristica positiva, a qual consiste na artic~ao de urn conjunto de sugest6es e 

indic~6es para construir, desenvolver, modificar e sofisticar as variantes refutaveis desse 

programa de investig~ao cientifica. 

Alias, a constru~ao de urn conjunto de teorias auxiliares que protegem o nucleo duro 

obriga a tr~ar urn caminho heuristico, porque a edific~ao te6rica e urn processo de 

conhecimento continuo, de tolerancia cientifica, de abertura de janelas a descoberta do 

saber, porque estabelece urn programa que enurnera uma sequencia de modelos 

simuladores da realidade progressivamente complexos. No caso da refu~ao de uma dessas 

teorias auxiliares, a heuristica positiva, pela sua natureza de interm~ao entre o nucleo e 

o anel envolvente, garante a possibilidade e viabilidade de iniciar urn outro anel protector a 

partir dos elementos te6ricos construidos no processo heuristico, facilita urn novo ponto de 

partida para a constru~ao de urn anel diferente do refutado, conduzindo o program'a 

novamente a urn plano de progresso te6ricoZ, poupando ao programa as hip6teses ad-hoc 

eposthoc. 

Nesta base, entendemos a heuristica do programa keynesiano como a composi~ao e 

forma~ao de uma serie de modelos analiticos explicativos do fen6meno da instabilidade e a 

da sua principal consequencia: o desemprego. Keynes aponta urn caminho te6rico que 

faculta a descoberta do modo como se desenvolvem as teorias auxiliares que tornam 

evidente que a economia de mercado capitalista nao possui mecanismos autonuiticos de 

ajustamento que conduzam ao pleno emprego, pelo que e necessario que o Estado 

intervenha de modo permanente, e que, embora este seja o elemento de caracter econ6mico 

fundamental do seu nU.Cleo duro, as preocup~Oes com o emprego e a harmonia de uma 

sociedade de livre mercado transcendem o aspec~ puramente econ6mico e sao o resultado 

de uma visao que veio explicitada nas vis6es etica, politica e politico-social, onde se 

manifesta a ideia de uma sociedade racionalmente etica, que deixa todavia aos individuos a 

capacichlde de agir livremente. Keynes propae-se persuadir as pessoas a aceitar a escolha 

1 J.M. Keynes, in CW]MK. VOL XIV, p. 296. 
2 Ver I. I.akatos, I.a Metodologia de los programas de InvestigaciOn Cientifica, p.69. 
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de uma interven~ao correctora dos problemas econ6micos do Estad.o, de modo a melhor 

atingir o bern comum, uma sociedade estavel, que abra oportunidades, estimulando a 

liberdade e a procura de uma vida melhor. 

Quando assinalamos o caminho heuristico seguido por Keynes, demonstramos o 

modo como este reconhece a existencia de re~oes econ6micas que lhe permitem 

configurar modelos de estudo da realidade em geral, e dos problemas da epoca em 

particular, pois esses modelos reflectem as influencias dos acontecimentos hist6ricos do seu 

tempo. A natureza especifica e peculiar dos modelos em constru~ao explica os problemas 

das flu~oes dos p~os, da prod~ao e do emprego. 

Na serie sucessiva de modelos que antecedem o modelo geral, o primeiro prot6tipo 

heuristico baseia-se no sistema nominado por Keynes de eq~oes fundamentais, onde as 

v~6es dos pre~os sao explicadas atraves das flu~oes dos rendimentos, dos lucros, da 

poupan~a e do investimento. 0 problema basico com que Keynes se deparou perante a 

tarefa de refundir o entendimento sobre o ciclo do credito e as flu~oes econ6micas foi o 

de explicar as flu~6es na prod~ e o emprego que caracterizavam o capita.lismo da 

epoca como flu~oes do nivel dos p~os. 

No modelo classico, as flu~6es no poder de compra da moeda explicavam as 

va~6es do nivel dos ~os e, de acordo com a teoria do poder de compra das taxas de 

cambio, esse nivel era essencial para determinar o de equilibrio da taxa de cambio. 

Segundo Keynes, este modelo pretendia justificar a defesa do equilibrio extemo, mas nao 

considerava o modo como a politica monetaria influenciava o equilibrio intemo. Os p~os 

intemos estavam sujeitos a press6es por via da taxa de juro de mercado condicionada pelos 

objectivos de manter a politica cambial, sem ter em conta as consequencias das v~6es 

dos p~os sobre o outpute o emprego. 

0 contexto hist6rico obrigava a discussao da pratica de elevadas taxas de juro de 

mercado que servia a politica cambial, ao estudo te6rico sobre a interac~ao e a re~ao 

entre poupan~a e investimento, a investig~ao sobre a re~ao entre a taxa de juro de 

mercado e a taxa de juro natural, a inquiri~ao sobre a teoria da procura da moeda em 
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mercados extremamente especulativos, ao exame do desequilibrio no mercado de trabalho. 

Estava aberto o caminho para a form~ao de modelos analiticos em que come~am a ser 

abordados os temas negligenciados pela teoria neoclassica. Assim, o percurso heuristico 

keynesiano representa a tentativa de construir urn modelo para o problema das flutua~Oes 

econ6micas e do ciclo do credito. Primeiro, como resultado da defl~ao gerada pelo 

regresso ao padrao-ouro provocada pela interven~ao do Banco de Inglaterra, e, segundo, 

como consequencia da a~ao desses fen6menos ditrante a Grande Depressao. 

Aplicando a nossa metodologia constatamos que este primeiro caminho heuristico 

respeita o pressuposto te6rico classico do pleno emprego, pelo que o modelo das eq~Oes 

fundamentais nao permite examinar a ascendencia do investimento sobre o emprego numa 

si~ao de crise. 0 modelo nao consente a sua ada~ao as novas circunstancias do 

desemprego em massa gerado pela Grande Depressao, nao consegue explicar teoricamente 

a rigidez dos pre~os, nomeadamente do salario e da taxa de juro, pelo que suscita a 

necessidade de desenvolver a teoria nurn outro trajecto de pesquisa. 

A nova teoria elaborada na fase posterior a Grande Depresao afasta-se do caminho 

heuristico anterior, aproveitando e rediscutindo conceitos e n~Oes, reelaborando e 

reapreciando rel~Oes, reformulando os comportamentos dos agentes econ6micos, 

recuando as n~Oes e categorias contidas nas eq~Oes fundamentais muitas das quais 

tinham sido ai enunciadas mas nao desenvolvidas, procurando resolver ao mesmo tempo o 

que nelas se considerava estar errado. 

Dito de outro modo, como o problema do emprego ressurge de modo agudo sem que 

o modelo das eq~Oes fundamentais possa explicar a falta de mecanismos automaticos que 

permitam urn ajuste entre a taxa de juro bancaria e a taxa de juro natural, desincentivando 

o investimento, o que provoca uma procura insuficiente, abre-se urn periodo de prepar~ 

de uma teoria do output na qual as variaveis dependentes correspondem a condutas que 

exprimem o caracter monetario dos fen6menos econ6micos. Keynes examina a conduta dos 

consumidores, investidores e detentores de moeda, e considera as variaveis independentes 

determinadas num outro sistema de equilibria. 
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Nos modelos que antecedem o modelo definitivo que deu Iugar as teorias auxiliares 

contidas na Teoria Geral, Keynes reequaciona as re~aes e interlig~aes estudadas 

previamente entre variaveis agregadas tais como o rendimento, a poupan9a, o 

investimento, o consumo e o emprego, as quais, articuladas de um outro modo, dao Iugar a 

uma teoria monetaria que tern por objecto o emprego e nao uma teoria que explique o 

nivel de pre9os como acontecia no modelo das eq~res fu.ndamentais. 

Este novo modelo pretende explicar a determina9ao do nivel do output a partir do 

reequacionar dos efeitos que as v~aes da procura rem sobre a economia como um todo. 

Este era um assunto complicado, implicava desenvolver uma teoria do emprego de curto 

prazo, perseguindo ao mesmo tempo o objectivo de conceber uma teoria da moeda sem 

utilizar o conceito de nivel geral dos p~os: 

"( ... ) which is a good thing as no one has ever been able to define it unambiguously"1• 

Para apresentar este complexo processo criativo dividiremos basicamente a nossa 

analise em dois grandes blocos. Um primeiro bloco refere-se a constru9ao das eq~aes 

fu.ndamentais considerando as variaveis poupan~, investimento, lucros e rendimentos e a 

sua utiliza9ao para explicar os movimentos dos ~os, do juro e do credito. Um segundo 

conjunto heuristico sera a germina9ao e prepar~ao de uma teoria do outpute do emprego, 

onde as variaveis obedecem a um encadeamento diferente, onde sao exploradas as 

caracteristicas de uma economia monetaria e a re~ao com a persistencia do desemprego, 

sendo este Ultimo, explicado em Ultima instancia pelas v~aes da procura efectiva. 

E pertinente salientar que a concep(:ao de Lakatos faculta a ideia de que os dois 

modelos fazem parte de um mesmo processo de constru9ao te6rica, embora obede9am a 

momentos diferentes da realidade. Se no primeiro modelo os elementos macroecon6micos e 

microecon6micos se misturam, no modelo mais geral a abordagem e exclusivamente 

macroecon6mica. Trata-se de um processo axionuitico, onde as descontinuidades permitem 

o aproveitamento critico do modelo anterior proporcionando assim a con~ de modelos 

1 CWJMK. voL XIII, p. 139. Os elementos dessa e~ encontram-se dispersos. Irei utilizar principalmente as aulas 
de OUtono que Keynes deu em cambridge entre 1932 e 1935, complementadas ( e suplementadas) com os escritos que 
se encontram nos volumes de prepar~ da Teoria Gerai, compiladas nas CWJMK. 
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sucessivos, o que corresponde a uma metodologia utilizada por Keynes ao Iongo da sua vida 

como economista. 

3.1. Uma teoria dos preQos ou uma primeira tentativa 
de explicar a instabilidade do capitalismo 

No modelo desenvolvido no Tratado da Moeda, Keynes demonstra que o nivel dos 

prec;os do output depende do nivel dos rendimentos monetarios relativamente a eficiencia, 

do volume do investimento correspondente a poupanc;a, e dos das atitudes 'bearish' ou 

'bullnish' dos especuladores face a oferta. de depOsitos de poupancta disponiveis no sistema 

bancario. 

Desta amilise resulta urn modelo teOrico onde a instabilidade econ6mica decorre da 

instabilidade dos prectos e da incapacidade do sistema bancario de actua.r sobre a taxa de 

juro, provocando excesso de poupancta, defla.c;ao, queda dos lucros e, por acrescimo, 

desemprego. 

Para demonstrar que se trata de urn caminho heuristico, parte integrante de urn 

programa de investigac;ao cientifica, dividirei esta tenuitica do seguinte modo: primeiro, as 

eq~Oes fundamentais, esclarecendo quais sao as definictOes, nQctOes e categorias do 

sistema macroecon6mico em constructao e que em grande medida permanecem e garantem 

a continuidade te6rica are a constructao das teorias auxiliares contidas na Teoria Geral; em 

segundo Iugar, a aruilise do sistema monetario, que representa a visao critica sobre o 

funcionamento do sistema econ6mico em condic;Oes de laissez faire por parte de Keynes; em 

terceiro Iugar, a relac;ao entre a taxa de juro, a quantidade de moeda e o ciclo do credito 

numa economia de expectativas variaveis; em quarto Iugar, a abordagem do ciclo do 

credito e do emprego, que representam a mptura com a ortodoxia e o ponto de partida 

para uma outra explicac;ao das rigidezes do sistema; por Ultimo, a politica econ6mica e o 

emprego, onde emerge sobretudo a reconstructao positiva das categorias, das relac;Oes e dos 

conceitos, e o reencadeamento da teoria, as que proporcionam a co~ de urn modelo 

exposto a influencia dos acontecimentos concretos e especificos da Inglaterra p6s-vitoriana. 
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A aplic~ao heuristica examina em concreto as consequencias nefastas da politica bancaria 

da taxa de juro numa economia aberta e e os seus efeitos sobre o emprego. 

3.1.1. Urn modelo para a determina<;ao do nivel dos preQos 

A arte da descoberta keynesiana com~a pelo desenvolvimento de uma base analitica 

para abordar 0 problema das flu~OeS dos pre~OS. 0 caracter inovador da sua postura 

evidencia-se na procura de uma teoria monetaria que substitua as variaveis da eq~ao 

quantitativa por outras variaveis macro-econ6micas de forma a estabelecer uma re~ao 

precisa entre os niveis dos p~os e os seus determinantes, ampliando o leque de variaveis 

que expressam as mudan~as dos p~os1 • 

3.1.1.1. As equa~oes fundamentais e a teoria dos pre~os 

Para uma analise rigorosa do movimento ciclico do output e do ciclo do credito 

Keynes elabora as eq~Oes fundamentais dos pre~os. Este e urn modelo basico de tipo 

classico que procura substituir a eq~ao quantitativa na explic~ao do nivel dos pre~os, 

nomeadamente V e Q, introduzindo novas variaveis, designadamente S e I, fazendo a 

distin~ao entre o fluxo do rendimento monetario da comunidade obtido na prod~ao de 

bens de consumo e bens de investimento, a parte de despesa em bens de consumo e 

poupan~a e a quantidad.e de dinheiro. Feita esta consider~ao, definem-se todas as variaveis 

basicas nurn esquema sintetico2: 

E o rendimento monetario total por unidade de tempo; 
r a parte do rendimento obtida atraves da produ~ de bens de investimentos = 

custo de producao dos novos investimentos; 
s o montante de poupan~; 
E-r o custo de produ~ao do outputcorrente de bens de consumo; 

E-S a despesa corrente de rendimento em bens de consumo. 

A introd~ao de unidades de medida dos bens justifica urn outro conjunto de 

defini~6es: 

1 Nos Iivros 3 e 4 do primeiro volume "The Pure Theory of Money",J.M. Keynes, in CWJMK, vol V. 
2 Fsw variaveis representam quantidades agregadas totais. Quanta a mim Patinkin passa por alto esta consider~ 
metodol6gica de Keynes e comete urn erro relativamente a sua importincia pois a mesma representa o abandono da 
tipica ~ quantitivista onde n4o se faz nenhuma distin~ do modo como o dinheiro e empregue, e porque em 
termos metodol6gicos representa o inicio de urn estudo das ~ na procura de dinheiro e de enunciados macro
econOmicos que vir4o tornar-se claro.s na Teoria Geral. Compare-se Don Patinkin, "Keynes'Monetary 'I'hought A study of 
its Development", Durham, New Csroline:Duke University Press, 1976, p. 35. 
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0 o ouf/2_utde bens em termos ~ unidade par unidade de tempo; 
R o volume de consumo liquido e servilf()s, que fluem no mercado e que representam a 

compra dos consumidores; 
c o incremento liquido de investimento· 
O=R+C 
p o nivel dos precos dos bens de consumo: 
P/R a iiPft'IP'"" corrente em bens de consumo; 
EC/0- I' o custo de produ~ do novo investimentot. 

Desde que a despesa da comunidade em bens de consurno seja igual a diferen~a entre 

o rendimento e a poupan~a, temos: 

P·R = E- S = E/O(R·C) -S = E/0 R+ 1'-S; ou 

P = Efo+ (I'- S)/R i)Z 

Sendo W a taxa de rendimento por unidade de trabalho humano, W 1 representa o 

poder monetario do trabalho1• W 1 representa a taxa de rendimento por unidade de output 

ou taxa de rendimento de eficiencia, sendo e o coeficiente de eficiencia, pelo que W = e 

W . Substituindo em i) temos agora: 
1 

P = W + (I' -S) /R ii), pelo que: 
1 

P = 1/e · W + (1'-S)/R iii) 

Estas eq~aes indicam que o nivel dos p~os dos bens de consumo ou o seu inverso, 

o poder de compra da moeda, assenta em dois factores. 0 primeiro factor e constituido pelo 

nivel dos rendimentos de eficiencia ou custos de prod~ao e, urn segundo factor, que 

recebe urn valor igual a urn, positivo ou negativo, em correspondencia com o custo do novo 

investimento, quer seja igual quer exceda, positiva ou negativamente, a quantidade de 

poupan~a. 

0 nivel dos pre~os, determinado pelo primeiro dos factores, e contrariado pelo facto 

de a divisao do output entre bens de consumo e de investimento nao ser necessariamente o 

mesmo que a divisao do rendimento entre poupan~a e despesa em consumo. Os 

1 Hansen aponta que, implicitamente esta hip6tese de Keynes implica que 0 periodo de base e urn periodo de equilibrio 
onde o ~ por unidade e igual ao ~ de custo para ambos os bens, i.e., bens de consmno e bens de investimento. 
Sobre esta polemica ver as Cartas de Hansen, Keynes e Kahn no apendice U, do vol V das CWJMK, pp. 329-231. · 
Z A primeira ~fundamental. 
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empresarios, porem, decidem independentemente as propo~Oes entre os dois sectores de 

produ~ao de bensz. 

0 nivel dos pre~os dos bens de consumo sera determinado sem ter em conta o nivel 

dos pre~os dos bens de investimento, dado o nivel dos salarios de eficiencia e a diferen~a 

entre o custo dos novos investimentos e o volume de poupan~a. Se entretanto se considera 

o nivel dado dos p~os dos bens de consumo , pode-se estimar o nivel dos pre~os II como: 

II= (p R+P'C)/0 = {(E-S)+I}/0 = E/0 + (1-S)/0 iv). 

Para o output 0, sendo I = P ~ C o valor do incremento de novos bens de 

investimento. Reescrevendo iv) temos: 

II= W +(1-S)/0 
1 

v);e ainda 

I IT= 1/e W+(I-S)/0 vi)S 

Tomando em consider~ao os lucros, teremos as seguintes defini~aes4: 

Q = P·R-(E/o)R= E-S-(E-1') = 1'-S vii). 
1 

Q =I- I'; pelo que: Q =I-S viii); 
2 

Os lucros da produ~ e venda de bens de consumo sao iguais a diferen~a entre o 

custo dos novos investimentos e a poupan~a, sendo negativos se a poupan~a exceder o novo 

investimento. Os lucros totais sao a diferen~a entre o valor do novo investimento e a 

poupan~a, sendo negativos quando a poupan~a excede o valor dos novos investimentos. 

Assim podemos reescrever as eq~aes ii) e v) do modo seguinte: 

ix) 

1 Ideia que se assemelba a unidade de trabalho comandado de Smith. 
2 Embora esta inclependencia seja apenas te6rica; na realidade os produtores de meios de conswno deverao requisitar 
bens de investimento para aumentar a ~. pelo que existe uma interdepe:ndencia; alem disso urn trabalhador e 
pago seja pela ~ de bens de investimentos seja pela ~ de bens de conswno, mas uma vez recebido o seu 
salario este emprega-o em consumo ou converte-o em poup~ 
3 Keynes designa esta ~como a segunda ~fundamentaL 
4 Q1= lucros da ~ e venda de bens de consumo; Qz= lucro da ~ e venda dos bens de investimento; Q = 
Q1+ Qz = lucro total do output. 
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ll=W +Q/0 
1 

x). 

De acordo com as eq~6es fundamenta.is o nivel dos pre~os do output como urn 

todo, durante urn periodo, e determinado por dois componentes: 0 nivel dos pre~os dos 

bens de consumo futuros e o nivel dos pre~os dos bens adicionados ao stock de capital. Em 

condi~6es de equilibrio ambos os niveis serao determinados pelos custos monetarios de 

produ~ao e pelas taxas de eficiencia dos rendimentos dos factores de produ~ao1 .. 

Assim, o nivel dos p~os dos bens de consumo excede ou e inferior aos custos de 

produ~ao, de acordo com o facto de que .o volume de poupan~a minora ou excede o custo 

de produ~ao do novo investimento2. Os movimentos nos dois tipos de niveis de pre~os vao 

na mesma direc~ao, de tal modo que a existencia de lucros para os produtores de bens de 

consumo ira fazer aumentar o output dessa indUstria e, porta.nto, incrementa.r o 

investimento e tendencialmente aumentar os p~os dos bens de consumo, a menos que a 

poupan~a cre~a na mesma propo~, o que representa. assumir uma clara hip6tese de 

pleno emprego. 

Se os produtores dos bens de investimento tiverem perdas, a prod~ao desses bens de 

investimentos diminuira, aumentando a possibilidade de produzir bens de consumo, pelo 

que o nivel de pre~os dos bens de consumo reduzir-se-a, diminuindo os lucros destes 

produtores, a menos que a poupan~a seja reduzida na mesma propo~ao3• Donde resulta. 

que a existencia de lucro: 

"( .. ) will provoke a tendency toward a higher rate of employment and of remuneration for the 
factors of production; and vice versa"4. 

1 o 'long period' do poder de compra da moeda e dado pela taxa monetaria da eficiencia dos factores de ~. 
enquanto que o poder de compra corrente oscila abaixo ou acima do nivel de equilibria em~ a concordincia com 
que o investimento excede ou e menor que a poupan~ A disparidade entre I e S cria urn desequilibrio na taxa de lucro, 
se a taxa de investimento excede ou 'fall short' relativamente a taxa de poup~ o nivel dos ~ aumenta ou desce, 
considerando que n4o existe ~ nas taxas de rendimento eficientes. Mas se os contratos entre os empresarios e os 
proprietarios dos factores de ~ sao realizados em termos das taxas de empenho W, entilo a~ dos ~s 
dependera tambem do factor 1/e. Ver JM. Keynes, CW]MK, voL V, p. 137. Era conviccao de Keynes que o sistema 
banclirio estava, num regime de moeda fiduciliria, na posi~ de determinar a taxa de investimento dos empresarios. Este 
optimismo sobre as possibilidades do sistema financeiro e limitada posteriormente no 'Treatise. e abandonado 
definitivamente na Teoria Geral. 0 que importa e demonstrar como esse desequilibrio afecta o primeiro termo da 
primeira ~iio fundamental, no sentido causal das taxas monetarias de eficiencia dos rendimentos baixarem ou 
aumentarem.JM. Keynes, CW]MK, voL V,p. 125. 
2 Se S > I implica que, os produtores dos bens de consumo tern perdas, se S < I tern lucros. 
3 0 resultado agregado das decisOes do pUblico relativamente a quanto consumir e quanto poupar do rendimento 
monetario determinam a taxa de poupan~ 
4 JM. Keynes, CWJMK, vol V, p. 163. 
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Mesmo tendo em conta que este raciocinio considera apenas a hip6tese de pleno 

emprego, os produtores que quiserem fabricar com custos de produ~ao mais altos a fim de 

aumentarem o output, devem procurar moeda e recursos de capital que possibilitem esse 

prop6sito. 0 montante de credito a obter para conseguir esse objectivo dependent da 

vontade do publico, mais precisamente do atractivo a fo~ao de dep6sitos de poupan~a e 

da obten~ao de titulos, o que implica diminuir o consumo. 0 nivel dos pre~os sera 

influenciado pelas va~ees dos rendimentos de eficiencia, da poupan~a e do investimento, 

edo output 

Keynes considera que as v~6es da taxa de lucro originam um movimento no 

sentido do desequilibrio, alter~ essa que provoca uma v~ao no nivel dos pre~os, 

sendo por isso fundamental explicar a v~ao dos p~os estudando S e I, dado o outpufl, 

isto e, estudar o segundo membro da segunda eq~ao fundamental, pois a re~ao S-1/ 0 

equivale a taxa de lucro, considerando os efeitos sobre os rendimentos de eficiencia, o que 

implica examinar os efeitos da taxa de lucro sobre W. 

3.1.1.2. As variacoes do nivel dos precos, a taxa de lucro e a 
variacao dos rendimentos. 

Os pre~os podem mudar por altera~ees nas taxas de rendimento monetarias 

relativamente as taxas de eficiencia, seja pelo metodo de fixar OS salarios, seja pelas 

mudan~as no coeficiente de eficiencia dos salarios, mas devemos considerar que a alter~ao 

da taxa de lucro e a causa principal dessas mudan~asz. Num sistema de concorrencia 

individual a taxa monetaria de rendimento dos factores de prod~ao poderia ser · 

modificada, quer pelos empresarios quer pelos sindicatos. 

Se as taxas de rendimento monetario fossem fixas em re~ ao trabalho, de tal modo 

que tendessem a manter-se independentemente das mudan~ no coeficiente de eficiencia, 

1 0 equilibrio, onde o nivel dos ~ e estavel, lWellfa nas ~ conhecidas i) I = S e ii) taxa natural = taxa de 
mercado. 
z Esta e uma ob~ que se depreende da visilo keynesiana; o problema residia na ~ e nAo nos sal8rios 
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existiria uma tendencia espontanea de nivel dos p~os para variar na direccrao oposta a 
mudancra na eficienciat. 

Na pratica, os rendimentos sao fixados em parte numa base de eficiencia e em parte 

numa base de trabalho. Se W representa o rendimento por trabalho, W 1 o rendimento por 

eficiencia e W z os rendimentos actuais, en tao se W for fixado numa proporcrao a de base 

trabalho e b de base eficiencia, teremos: Wz = (ae+b)Wt. Neste caso existira uma tendencia 

espontanea de mudancra em p (ou rn inversamente proporcional as mudancras que 

acontecem em (ae+b), por razaes diferentes das que ocorrem por mudancras nos lucros dos 

empresariosz. 

Quando se tern urn controlo do sistema de salarios e do sistema monetario, de modo a 

poder alterar a taxa de rendimento pela emissao de 'fiat money's, acomoda-se a oferta de 

moeda a taxa de rendimento decretada, controlando assim a taxa de investimento exigida 

para a estabilizacrao do poder de compra da moeda4• Nesse sentido, Keynes declara : 

" At a any rate, some account should be taken of these considerations, based on social expediency 
and the avoidance of waste and friction, along with considerations of social justice, in deciding 
what is the best to do .. For my own part I am somewhat inclined to think. that it is more important 
to have a system which avoids the necessity for induced changes, than it is to attempt to stabilise 
the price level kept within narrow limits" 5. 

A . taxa de lucro motiva os empresarios, no sentido do emprego de mais ou menos 

facto~s de producrao as actuais taxas de remuneracrao ou, mesmo modificando essas taxas 

atraves de urn coup de main ou antecipando-se colectivamente a uma mudancra monetaria. 

1 Alliis, se as taxas monetarias fossem uniformemente fixas em re~ ao output( sallirio por ~. por exemplo), de 
modo que elas se incrementam ou declinam com as mudancas no coeficiente de eficiencia, nao seria preciso agregar 
nada ate ao ja dito sobre as mudancas de ~s. 
2 Distingue-se entre 1) mudancas que acontecem espontaneamente nas taxas de eficiencia dos rendimentos e no nivel 
dos ~ devido ao carlicter do sistema de sallirios, incluindo o poder dos sindicatos, das 2) mudancas induzidas pelo 
surgimento de Iueras ou perdas devido a~ de pennitir ou promover divergencias entre s e I, por parte da autoridade 
monetaria. Como Keynes se prop0e escrever urn tratado da moeda, e 16gico que preste maior a~ as mudancas no 
nivel de ~s induzidas, mas na medida em que existem mudancu espontineas nas taxas de rendimento de eficiencia 
que sao incompativeis com a si~ monetaria, a autoridade monetsiria deve contrariar essa si~, quando e a 
medida em que o nivel dessas taxas deixa de ser compativel com o equilibrio e, portanto, deve modificar a ~ de S e 
I. Este e urn problema de~ dos ~· 
3 For 'fiat money', Keynes entende moeda representativa, onde o valor intrinseco esbi divorciado do seu valor monetario, 
geralmente papel moeda emitido pelo Estado sem referencia concreta a urn valor padrio. Veja-se, op. cit., p. 7. 
4 Como as taxas monetarias tern uma tendencia para crescer, seja peio poder dos sindicatos, seja peJa ~ humana 
a pensar em termos de moeda e o sentimento de que urn incremento dos rendirnentos monetarios expressam urn 
melhoramento da vida, entia, numa sOciedade progressiva onde a eficiencia se incrementa, e melhor estabilizar o poder 
de compra da moeda. Numa sociedade em declinio deve-se estabilizar o poder de compra do trabalho. 
5J.M.Keynes,CWJMK,voL V,p.152-153. 
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Se existe urna alter~ do nivel das taxas de rendimento moneta.rias, a autoridade 

monetaria nao tern nenhurna forma de fazer com que a quantidade de moeda requerida 

obrigue os individuos a modifica-las senao alterando a taxa ou os termos do emprestimo 

bancario, isto e actuando sobre a poupan~a e 0 investimento1• 

0 equilibria depende principalmente do modo como os empresarios antecipam a 

rel~ao entre investimento e poupan~a e do modo como consideram o seu efeito sobre a 

procura no fun do periodo de prod~ao , o que equivale a dizer que a previsao de lucros ou 

perdas antecipada pelos empresarios e urn momento decisivo na determi~ao desse 

equilibrio2. Se os empresarios antecipam a mudan~a dos p~os, este comportamento 

justifica que as mudan~ se verifiquem, o que levara a urna v~ao dos custos. Se os 

empresarios prevem as perdas ou lucros, materializa-se a si~ao em que a S > ou < que 

I. 

Teoricamente o sistema bancario pode regular a quantidade de dinheiro que 

empresta, de modo a que S = I. Para que esta condi~ao de equilibria do poder de compra 

da moeda perdure, o sistema bancario deve comportar-se de tal modo que a taxa de juro de 

mercado seja igual a taxa natural3: 

"( ... ) though we may have to concede that this is not always practicable over short periods, since for 
short periods the natural rate may sometime fluctuate in an extreme degree"4. 

Quanto mais alta for a taxa de juro, caetaris paribus, menor sera o valor dos bens de 

investimento, pelo que se a taxa de juro subir, P' tendera a descer, gerando a diminui~ao da 

taxa de lucro da produ~ao de bens de investimento e adiando as decis6es sobre os novos 

investimentos. A taxa de juro ira estimular urn aurnento da taxa de poupan~a, 

1 Apreciando a mudanca dos termos do emprestimo em que se modificam as condicOes e atractivos na ~de bens 
de capital, que por sua vez altera a taxa de investimento relativamente a taxa de poupanca, alterando a taxa de Iucro dos 
produtores de bens de consumo, emendando as ofertas dos empresarios relativamente a remuneracao dos factores de 
~. atingindo o objectivo Ultimo de emendar o nivel das taxas monetarias de rendimento. 
2 Ver J.M.Keynes, in CWJMK, voL V, p. 144-145. 
3 A taxa natural e a taxa que iguala I a S, de modo que o nivel dos precos do output1 corresponda exactamente a taxa 
monefliria dos rendimentos de eficiencia dos factores de ~. A discrepincia entre a taxa natural e a taxa de 
mercado tende a perturbar o segundo tenno da z• equacao fundamental. Keynes utiliza, seguindo Wicksell, os conceitos 
de taxa de juro natural, que corresponde a taxa que iguala a zero o segundo tenno da segunda equacao fundamental( s
I/0=0) e a taxa de juro de mercaclo. 
4 J.M. Keynes, in CWJMK, voL V, p. 143. F3ta ideia e retomada na Teoria Geral no sentido de que, dependendo a 
eficiencia rnai8inal das expectativas dos investidores e, portanto, sendo o principal criteria de incentivo ao investimento, 
a incerteza do futuro torna o investimento extremamente insbiveL A condicao ceteris paribus com que Keynes raciocina 
a maior parte das vezes, nao o leva a par em causa ainda a improbabilidade-incerteza no c81culo do rendimento. Reserva 
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enfraquecendo a taxa de investimento1• Visto que o sistema bancario apenas e capaz de 

influenciar 0 nivel dos pre<:OS causando antecip~OeS da taxa de juro, e preciso estabelecer 

a influencia que as va~Oes dos rendimentos provocam no nivel dos pre<:os. 

Desta discussao devemos reter que Keynes interpreta. as eq~0es fundamentais como 

uma variante da teoria quantitativa, a fim de explicar a rel~ao que existe entre os 

rendimentos dos factores, entre a poupan~a e o investimento, e entre estes e a taxa de juro, 

para explicar o nivel dos pre<:os. Podemos observar a clara re~ao existente entre esta 

determi~ao dos pre<:os e a dete~ feita. pela escola classica, pelo que os pre~os sao 

fun~ao dos custos e dos lucros. Se os lucros aurnenta.m ou diminuem, em livre 

concorrencia, os pre~os diminuem ou aurnenta.m, mas uma diminui~ao dos lucros afecta. os 

custos. Uma diminui~ao dos custos implica uma menor procura de bens de consumo, o que 

acabara por afecta.r o investimento. Nesta 6ptica apenas uma descida da taxa de juro pode 

permitir que o excesso de poupan~ sobre o investimento permita. estabilizar os lucros e os 

pre~os. 

Da determina¢o do nivel dos pre<:os, consideradas as eq~c;es keynesianas, advem 

uma re~ao adicional. Se os produtores como urn todo estao a obter lucros, procurarao 

aurnentar o output e porta.nto aurnenta.rao a procura de mais factores de prod~ao a uma 

taxa adequada as circunst.incias, pelo que urn incremento nos custos de investimento 

agravara, na procura de maiores lucros, a tendencia crescente dos pre~os. 

Keynes investiga, utilizando a segunda eq~ao fundamental, de que modo a taxa de 

juro bancaria influencia o poder de compra da moeda no curto prazo, ou dito de outro 

modo, como o sistema financeiro equaciona a re~ao entre S e I. Esta analise considera 

apenas o efeito das mudan~as em S e I sobre os pre~os, mas indirectamente pode-se 

concluir que uma diminui~ao do investimento leva a uma diminui~ao do emprego, atraves 

do efeito sobre os rendimentos de eficiencia. Keynes levanta. a hip6tese de que as mudan~as 

nas ta.xas de eficiencia dos rendimentos dos factores se verifiquem como resultado de 

ainda wna confianca na possibi1idade da taxa de j1U'O b8JI.Cliria ser regulada de modo a que no Iongo prazo seja igual a 
taxa de mercado. Pae-se em causa mais o tipo de politica realizada que a politica propriamente tal. 
1 0 segundo termo das duas ~ ftmdamentaU ira a ser negativo, descendo o nivel cb ~ 

113 



114 

va~ees na procura dos empresanos que procuram obter lucros ou evitar perdas, pois a 

previsao dos lucros tern efeitos sobre os rendimentos. 

0 nivel de pre<:os varia por duas ordens de razees, porque os rendimentos de 

i/wW . S-1 udam b'. eficiencia 
0 

vanam ou porque os lucros 0 m . Para esta ilizar os pre«;os 

deve-se controlar o sistema de rendimentos ou a taxa de juro de mercado. Os salarios 

podem ser alterados apenas pela eficiencia ou pelo aumento do trabalho. Os lucros 

reflectem os ganhos antecipados proporcionados por urn novo investimento. 

Keynes conclui que o controlo da taxa de juro e mais adequado para provocar 

descidas nos rendimentos de eficiencia que para o controlo do investimento. Se a taxa de 

juro for demasiado alta, a antecipa«;ao do nao-lucro levara a uma diminui«;ao do 

investimento1 e, adicionalmente, afirma que se a politica da taxa de juro for dominada por 

urn sistema de padrao moneta.rio inadequado, a taxa de juro bancaria nao conseguira 

igualar a taxa natural. 

Keynes discute o comportamento dos detentores de rendimentos e a forma como 

esse comportamento se reflecte no equihbrio dos pre(:os, a fim de saber quais 'os controlos 

necessarios para manter a estabilidade dos pre<:os. Se nao houver controlo sobre o sistema 

monetario nao se consegue influenciar o equilibrio do nivel dos pre<:os, apenas resta fazer 

de modo a que a taxa de rendimento sa1aria1 ajude o equilibrio. Fixar-se-a a taxa de tal 

modo que seja compativel com a situa«;ao monetaria e sem discrepancia entre I e S. Mas se 

existir alguma influencia sobre o sistema monetario e nenhuma sobre o sistema de salarios, 

poder-se-a influenciar a estabilidade dos pre«;os e as taxas de rendimento dos factores, 

embora nao se tenha nenhum poder para conseguir urn determinado equilibrio, excepto 

escolhendo urn padrao monetario que tenda a adaptar-se melhor as mudan«;as 

espontaneas que caracterizam o sistema de rendimento. 

1 Keynes avanca uma ideia muito parecida a ideia de eficiencia Jn8I8inal, incorporando a ideia de uma taxa de 
rendimentos esperados comparados com os custos de oferta do novo investimento. Keynes deixa clara que o atractivo do 
investimento se deriva do rendimento prospectivo que os empres8rios antecipam por sabre o rendimento corrente 
considerando a taxa de juro que deverio pagar de modo a poder financiar a~· Tacticamente Keynes relaciona o 
seu conceito de eficiencia lllal8inal do capital na Teoria Geral com o conceito de Fisher; na verdade histOrica deveria te
lo relacionado com o seu prOprio conceito de valor do capital ou novo investimento no Treatise. 
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Assim, abrem-se claramente dois caminhos optativos para desenvolver a pesquisa: 

investigar melhor o controlo do investimento ou estudar a influencia da taxa de juro. Neste 

modelo Keynes optou pela segunda alternativa, o que condiciona o desenvolvimento do 

modelo1, pois interessava-lhe par em evidencia a ideia de que existia uma divergencia 

entre a dinamica da economia empresarial e o sistema de padrao - ouro. 

3.1.2. 0 sistema bancario, 0 credito e a taxa de juro 

Como sabemos o modo como os rendimento de eficiencia e os lucros afectam o nivel 

dos pre~os, e como a taxa de juro actua sobre estes dois factores, podemos determinar 

melhor o modo como o sistema de bancario afecta o funcionamento da nuiquina 

economica. 

Para Keynes o sistema bancario deveria actuar como urn factor equilibrador no 

sentido do controlo dos p~os e da quantidade de credito concedido necessarios ao 

~ontrolo da despesa agregada e do output. Teoricamente o controlo da oferta de moeda 

pode ser realizado de modo a acertar o equilibrio intemo dos p~os. A investig~ao de 

Keynes visa descobrir a incompatibilidade entre a visao pressuposta e aceite teoricamente, e 

a realidade da pratica do sistema. 

3.1.2.1. A interac~ao entre o nivel dos pre~os e o nivel do credito 

A taxa de juro bancaria pode ser examinada teoricamente atraves do segundo termo 

da eq~ao fundamental, onde vemos que ela actua como instrumento reequilibrador entre 

S e I. A medida que a taxa cresce, aumenta S e retarda I. Mas tambem vemos que ira 

posteriormente influenciar o primeiro termo da eq~ao, pois sendo S > I, implica que E > 

0, pelo que serao afectadas a quantidade de moeda bancaria, a velocidade de circ~ao e a 

propo~ao de dep6sitos de poupan~az. 

1 Keynes acredita ainda nas potencialidatfes e virtudes da politica monetliria, pe1o que as as rigidezes do sistema sao 
associadas a meros erros humanos, incompreensio dos mecanismos de mercado, insuficiencia te6rica. 
2 Na e~ da doutrina da taxa dejlU'O, Keynes encontra dificuldade em encontrar uma ~ sistenultica escrita 
em lingua inglesa. Veja-se 'Tracf, capitulo 13, I, pp. 166-179. 
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" At any rate I shall argue that a disciJ.SSion of a bank rate on these lines alone is incomplete, and 
overlooks an essential element" I. 

0 sistema bancario governa o valor do investimento fazendo variar o p~o e a 

quantidade de credi.to bancario. Como o valor do investimento relativamente ao volume de 

poupan~a depende dos lucros ou das perdas dos produtores, a taxa de remunera~ao 

oferecida aos factores de produ~ao tende a crescer ou decair consoante os empresarios 

obtenham lucros ou perdasZ: 

"( ... ) according as the banking system is causing the value of investment to exceed or fall short of the 
volume of saving; and the purchasing power of money oscillates below or above the rate of 
efficiency earning according as the banking system is causing the cost of investment to exceed or fall 
short of the volume of saving" I 

Se o sistema bancario controlar os termos do credito de tal modo que a poupan~a seja 

igual ao novo investimento, entao o nivel de pre~os na media sera estavel e correspondera a 

taxa media de remuner~ao dos factores de prod~. Se os termos do credito forem 

acomodaticios, os p~os crescerao. Se existirem lucros, a riqueza sera incrementada mais 

rapidamente que a poupan~a, como resultado de o rendimento ser menor, sendo esta 

diferen~a transferida na forma de propriedade de capital incrementado; os empresarios 

concorrem entre si pela procura dos factores de produt;ao, incrementando a remuner~ 

destes ate o ponto em que alguma coisa seja feita para modificar os termos do credi.to no 

sentido proximo do equilibrio. 

3.1.2.2. 0 mecanismo de transmissao da taxa de juro bancaria 

0 volume de moeda bancaria esta associado ao volume do output, as taxas de 

eficiencia, a taxa de lucro, a velocidade das diferentes classes de dep6sitos e aos 

requerimentos da circul~ao financeira. Uma mudan~a na taxa actua sobre o nivel dos 

pre~os atraves de todo este conjunto de elementos, mas o efeito de uma mudan~a na taxa 

1 Idem, p. 169. Keynes distingue tanJbem uma segunda interpre~ da taxa de juro, nomeadamente aqueia feita pelos 
banqueiros, que entendem a taxa de juro como o instrumento que regula, nio o nivel dos ~. mas as reservas 
monetarias(ouro), atraves da taxa dos emprestimos exteriore&, i.e., cada vez que exista desequilibrio na balan~ de 
pagamentos, a taxa de juro cresce relativamente a taxa cOITente nos centros financeiros intemacionais, influenciando o 
mercado de credito de curto prazo. 0 objectivo de fazer aumentar( diminuir) a taxa de juro e atrair ouro ou evitar a sua 
perda, aumentando desse modo a base do credito. Esse objectivo s6 pode ser conseguido se o banco central reduz outros 
acti.vos numa ~ maior que o aumento do stock de ouro, pe1o que o efeito de equilibria e diminuir o agregado de 
credito. 
2 0 nivel de ~ do output no conjunto e a Soma da taxa de eficiencia do rendimentos dos factores de ~ e a 
taxa media de lucro dos empreslirios. 0 nivel dos ~ referido oscila acima ou abaixo da taxa de eficiencia. 
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nao e proporcional a cada urn dos factores nurn determinado momento, de modo que nao 

sera eficaz dizer que uma mudancra da taxa provoca variacr6es no nivel dos precros por estar 

associada a variacr6es na quantidade de moeda, sobretudo se esta af'irmacrao levar a pensar 

que a variacrao da taxa e proporcional a variacrao da quantidade de moeda2• 

Quando se procura a reiacrao causa-efeito dos mecanismos de transmissao, pode-se 

depreender que os requerimentos da circulacrao monetaria nao estao associados de maneira 

estavel a taxa bancaria nem ao nivel da taxa que infl.uencia a taxa de investimento ou o 

nivel dos precros. 

Contrariamente a observacrao da realidade, Keynes privilegia o argumento te6rico de 

que uma mudancra na taxa de juro bancaria e resultado do efeito da variacrao da taxa de 

mercado relativamente a taxa natural, antes que, como efeito da variacrao da quantidade de 

moeda. A conduta dos bancos relativamente ao nivel da taxa de juro bancaria vai ser 

decisiva para o equilibrio do sistema, infl.uenciando sobretudo a taxa de mercado3: 

" The order of the events is not that a change of bank rate affect the price levels because, in order 
to make the new bank rate effective, the quantity of money has to be altered. It is, rather, the other 
way round"4• 

' . 
A primeira conclusao de Keynes refere-se aos efeitos provocados pelas variacr6es dos 

precos sobre o emprego: no caso de o credito ser mais apertado, os precros deverao descer, o 

que produzira perdas e $erara desemprego, o qual pressionara no sentido de diminuir 

ainda as taxas de rendimento dos factores de producao, a menos que alguma coisa acontecra 

de modo a levar os actuais termos do credito a urn ponto de equilibrio proximo. Sabe-se 

que uma descida da taxa provoca uma subida dos precros mas ignora-se a maneira como os 

factores intermediarios actuam de modo a baixar os precos, pelo que e necessario conhecer 

o mecanismo de transmissao da taxa de juro. 

1 Idem,p. 164. 
2 wna v~ positiva dos ~s, provocada pela ~ positiva nas taxas de rendimento, requer wna maior 
quantidade de moeda da que aconteceria sea~ fosse pelo aumento do lucro. 
3 Keynes da mais peso a teoria wickselliana da taxa de juro que a versilo quantitivista cllissica: " If we start from a 
position of equilibrium, then-provided that efficiency earning are stable- the condition for the continued stability of price 
levels is that the total volume of money should vary in such a way that the effect of the corresponding volume of bank 
lending on the market rate of interest is to keep the value of new instrwnent at an equality with CUITent saving". Idem, p. 
197. 
4 Idem,p. 197 •• 
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A apli~iio das eq~6es fundamentais permite a Keynes concluir que ninguem 

distinguiu o processo diferenciado da queda dos pre~os e da queda dos custos de produ~ao. 

Geralmente, considerada a queda inicial dos pre~os, entendia-se que, a queda dos custos 

de produ~iio seria uma hip6tese que tambem se verificava 1• 

A taxa de juro bancaria niio consta explicitamente da eq~ao fundamental do pre~o, 

de modo que apenas afecta indirectamente alguns factores que figuram na eq~iio 

fundamental. 0 que Keynes pretendeu niio foi apenas ver o efeito de transmissao da taxa 

de juro sobre a poupan~a e o investimento, mas tambem contestar a teoria dominante da 

taxa de juro relativamente a esse mecanismo. 

Assim, a importancia da politica do juro relativamente aos custos dos factores e um 

aspecto a aprofundar. 0 sistema bancario niio e 0 Unico factor que actua sobre 0 nivel de 

pre~os, a posi~ dos sindicatos e as expectativas dos agentes tambem o influenciam. 

Quanto as teorias da taxa de juro, Keynes salienta o conhecimento incompleto do modo 

como actua uma mudan~a da taxa de juro e a irrelevancia atribuida as expectativas dos 

produtores e dos ·dealers' sobre o movimento dos p~os. 

Porem, podemos constatar que o problema principal das eq~6es fundamentais e 

que elas explicam um fen6meno de caracter macroecon6mico, o nivel dos p~os, a partir 

do comportamento microecon6mico dos empresarios: a antecip~iio das perdas ou lucros 

dos empresarios, que dependem da re~iio entre o nivel dos rendimentos de eficiencia 

com os salarios monetarios. Mas os lucros ou perdas dependem do nivel de investimento, o 

qual, por sua vez, depende do nivel da poupan~a. E atraves da taxa de juro bancaria que o 

sistema financeiro tern controlo. Mas a actividade especulativa pode complicar o 

investimento, pois o nivel da taxa de juro e confrontada com a taxa de juro da economia 

real. 

1 Keynes examina atentamente a posi~ de Hawtrey. Hawtrey, considerando dais tipos dentro do3 que pedem 
emprestimo, produtores e ·dealers', investiga o efeito do crescimento da taxa de juro sobre e» emprestime», concluindo 
que no tim do processo o sistema banclirio diminuira a sua oferta de credito, porque tanto a ~ dos stocks dos 
·dealers' como do output dos proclutore3 e acompanhada de uma diminuicao da divida destes ae» bancos; a quantidade 
de moeda na posse do pUblico reduz-se e a superestrutura do3 rendimentos que se erige acima deste com~ a diminuir. 
Ver op. cit, p. 173-17 4. 0 que implica que a hip6tese da rigidez do3 sahirie» era aventada como consequtncia feOrica a 
partir do3 truismos das ~ e constatada na realidade. 
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3.1.3. A quantidade de moeda, o nivel dos pre~os e a 
influencia das expectativas dos agentes econ6micos na 
determina~ao da taxa de juro 

Tendo enunciado urn problema tao importante como a explica~ao dos factores que 

medeiam a rel~ao entre a quantidade de moeda e o nivel da taxa de juro, pode-se avan~ar 

para os problemas da procura e oferta de moeda e a sua influencia sobre a taxa de juro. 

Nurn mercado livre, com transac~Oes bancarias sem restri~Oes nem racionamento de 

credito, urn determinado nivel da taxa de juro, para ser efectivo, devera estar unicamente 

correlacionado com uma determinada quantidade de moeda. Cada alter~ao da taxa 

bancaria deve estar associada a alter~Oes na quantidade de moeda bancaria. A quantidade 

de moeda associada nao e uma re~ simples nem invariavel, os agentes e as suas 

expectativas sao intermediaries nesse processo no plano psicol6gico, atraves da procura de 

moeda ou dos efeitos que a oferta gera nos comportamentos dos agentes. A investig~ao de 

Keynes leva a urn conhecimento que e fundamental para explicar a importancia da 

espec~ao nas v~Oes da quantidade de moeda, acabando com as visOes simplista sobre 

OS motives de procura de liquidez, que e de importancia decisiva para uma adequada 

politica bancaria a fim de servir o investimento. 

3.1.3.1. Os motivos da procura de moeda: a procura especulativa e 
a actividade econ6mica 

Considerando que existem motives industriais e motives financeiros para procurar 

dinheiro, dever-se-a distinguir entre dep6sitos - rendimento, dep6sitos de neg6cios, 

dep6sitos de poupan~a, de tal modo que por motives industriais requerer-se-a a u~ao 

dos dep6sitos - rendimento e de uma parte dos dep6sitos de neg6cios (dep6sitos A), o que 

constitui a circ~ao industrial, enquanto que por motives financeiros utilizar-se-a uma 

parte dos dep6sitos de neg6cios (dep6sitos B) e os dep6sitos de poupan~, que conformam a 

circ~ao financeira 1. 

1 Keynes distingue entre indUstria e ~ Por indUstria entende o neg6cio de manter em processo normal o output 
COlTente, a distribui~ e troca dos bens assim como o pagamento dos rendimentos dos factores de ~ desde o 
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Os factores que determinam o volume de circ~ao monetaria dependem das 

quantidades de moeda requerida para esse prop6sito, dos dep6sitos para fins de neg6cio de 

tipo B, e dos dep6sitos de poupan~ e respectiva velocidade de circul~ao. Portanto, 

dependem do volume de neg6cios e dos instrumentos negociados em valor medio. 0 

volume de comercio em instrumentos financeiros e altamente variavel e nao tern uma 

conexao directa com o volume do output nem com os bens de capital ou de consumo. 

Como Keynes sublinha: 

"Nor does the price of existing securities depend at all closely over short period either on the cost of 
production or on the price of new fixed capital. For existing securities largely consist of properties 
which cannot be quickly reproduced, of natural resources which cannot be reproduced at all, and of 
the capitalised value of future income anticipated from the possession of quasi-monopolies of 
peculiar advantages of one kind or another"l. 

Aqui reside a peculiaridade da influencia da procura de moeda para fins 

especulativos sobre os dep6sitos e a quantidade de moeda. 0 valor das duas categorias de 

riqueza negociadas: capital de emprestimo ( 'bonds') e capital real ( ac~ees), movem-se 

frequentemente em direc~6es opostas, compensando-se. Se a velocidade dos dep6sitos de 

tipo B e muito alta, o que implica que a quantidade de v~ao no volume de moeda 

empregue nao e muito alta. A principal va~ao na procura de moeda para fins de 

financiamento deriva das v~6es do volume dos dep6sitos de poupan~a. 

A primeira categoria de poupan~a corresponde aos individuos que por razoes de 

ordem pessoal mantem dep6sitos dessa natureza sem que persigam a finalidade de 

antecipar o valor monetario dos titulos. Existe uma outra categoria que prefere manter 

dep6sitos de poupan~a a manter titulos. Como a quantidade de dep6sitos de poupan~a 

muda lentamente, qualquer mudan~a rapida e a indic~ao de que existe uma mudan~a na 

segunda categoria. 

Analisando esta segunda categoria Keynes diferencia quem manrem a posi~ 'bear', 

os que num determinado momento preferem 'avoid securities and lend cash·, e quem 

inicio da ~ate a satisf~ do consumidor. For~ entende o neg6cio de manter e trocar titulos por riqueza; 
desde as ac¢es, ~no mercado monetario, ~ate ao processo de transporte da poupanca o aos lucros 
nas maos dos empreslirios. 
1 Idem, p. 222. Nwna comunidade onde existe urn mercado de titulos modemo, o 'turnovem' do capital·produzido 
correntemente e wna pequena ~do 'tumover' total em titulos. 
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mantem a posi~ao 'bull', que num determinado momento 'hold securities and borrow 

money'. 

Os 'bear' anteciparao uma queda do valor monetario dos titulos e os 'bull' uma 

subida dos seus valores. 0 volume de dep6sitos dependera do sentimento que predomina. 

Se o sentimento 'bull' predominar, existira a tendencia para uma queda dos dep6sitos de 

poupan~a. Esta descida do volume da poupan~a dependera de ate que ponto a subida dos 

pre~OS dos titulos relativamente a taxa de juro de Curto prazo ira eliminar 0 sentimento 

'bull'. Existira urn nivel dos pre~os dos titulos que ira equilibrar a opiniao media de modo 

que o volume de poupan~a nao seja afeCtado. Se o p~o dos titulos permanecer mais alto 

que esse pre~o, entao este volume devera ser incrementado. Mas o volume de dep6sitos de 

poupan~a s6 podera ser incrementado, se predominar urn sentimento 'bull' e se o sistema 

bancario intervier. 

Essa interven~ao deve considerar as diferentes tendencias existentes nos mercados de 

titulos e de moeda. Assim, o p~o actual dos titulos depende do sentimento 'bull' e da 

conduta do sistema bancario. Uma queda anormal dos saldos de poupan~as, acompanhada 

pelo crescimento dos pre~os dos titulos, indica urn maior consenso relativamente aos titulos 

que aos dep6sitos, predominando portanto o sentimento 'bull'. Uma diferen~a de opiniao 

sobre o pre~o dos titulos, acompanhada de urn crescimento dos dep6sitos de poupan~a, 

indicara contrariamente que o sentimento 'bull' se rea1iza atraves dos emprestimos de 

dinheiro pelo sistema bancario. 

Num mercado desenvolvido, a posi~ao 'bear' pode realizar emprestimos atraves de 

formas mais lucrativas, como bilhetes de tesouro ou emprestimos directos no mercado 

monetario e financeiro, os quais possuem tambem urn alto grau de liquidez1• Daqui se 

infere que as flu~5es dos dep6sitos de poupan~a sao o elemento de maior variabilidade 

na procura de moeda por motivos financeiros. A quantidade total de circ~ao financeira 

depende em parte da actividade de transac~ao, e, sobretudo, da actividade 'bear' em 

1 Keynes introduz uma pequena confusio quando fala de depOsitos de poupan~ tipo B, sem te-Ios definido previamente. 
Com certeza deve querer dizer depOsitos de neg6cios, onde se incluem depOsitos para capital de trabalho em excesso 
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si~e>es de rapida va~ao dos pre.;ros, mas nao necessariamente porque o nivel dos 

pre.;ros seja alto ou baixo em absoluto. 

Devemos referir que a expli~ao de Keynes sobre os motivos de procura de moeda e 

a sua re~ao com o rendimento e a taxa de juro ira manter a sua validade, embora os 

nomes das categorias mudem, i.e. o conteudo heuristico da teoria da procura da moeda faz 

parte de um modelo explicativo posterior. Uma vez esclarecidos os meandros dos motivos 

da procura de moeda, com destaque nao apenas para os aspectos da circ~ao financeira, 

mas para as suas consequencias psicol6gicas, discutirei o lado da oferta monetaria e a sua 

re~ao como nivel de pre.;ros. 

3.1.3.2. Os desequilibrios monetarios e a oferta de moeda 

No caso de uma mudan~ na oferta total de moeda, a pergunta pertinente e a de 

saber por que caminhos uma injec.;rao monetaria afecta o equihbrio, considerando um 

diferente nivel de pre.;ros. Presumindo uma injec.;rao da quantidade de moeda (moeda que 

inclui as reservas do banco central a Wicksell) no sistema monetario, incrementam-se as 

reservas dos bancos membros, alterando-se a disposi.;rao dos bancos ao tomar mais faceis os 

termos dos emprestimost. 

As facilidades de credito influenciarao os empresarios do seguinte modo: i) a taxa de 

juro mais baixa estimulara a produ.;rao de bens de capital pela subida dos seus pre.;ros, e o 

efeito de 'cheap money' provocara tambem, pela via da circu~ao financeira, uma subida 

dos pre.;ros dos titulos; ii) os empresarios solicitam emprestimos a fim de oferecer emprego a 

uma quantidade adicional de factores de produ.;rao as taxas de remuner~ao existentes; iii) 

alguns empresarios que queiram incrementar o output, oferecerao remuner~C>es mais altas 

aos factores de produ.;rao na base de lucros antecipados positivamente. 

Nestes tres casos o valor do investimento sera incrementado, sob a forma de capital 

fixo ou de trabalho, causando um incremento provavel do output Nao existem raze>es para 

motivado por expectativas e depOsitos de institui¢es que esperam tirar partido da existincia de sentimentos 'bull'. Trata
se de depOsitos de poup~ com caracter cautelar e especulativo. Ver 'Treatise', p. 225. 
1 Interessa conhecer mais em detalhe as perturb~ econ6micas que rem origem nas mudan~ devidas a factores 
monetarios e factores industriais, considerando que as m~ devido a factores financeiros actuam atraves dos 
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compensar a mudan~a na taxa de investimento, porquanto a taxa de juro correspondente 

ao 'cheap money' vai no sentido oposto ao incentivo a poupan~a. A mudan~a nos pre~os, 

que resulta da mudan~ nas ta.xas de rendimento, deve-se a um incremento de I 

relativamente a S: 

" In other words, whether or not the aggregate of 0 is increased, the part of 0 which consists in the 
output of available income will not be increased as much as the part of MtVt which is spent on the 
purchase of available income, so that P will rise in excess of MtVt/0 by an amount which, as we 
have seen, is measured by r -S/R; whilst n will rise by an amount which measured by 1-S/0"1. 

No caso de os empresarios nao aumentarem as remuner~ees, o crescimento dos 

pre~os surge do estimulo ao investimento. Como nao existem alter~Oes das taxas de 

remuner~ao nem do emprego, tambem as alter~ees sobre M 1 V 1 serao escassas, de modo 

que o efeito inicial do 'cheap money' actuara totalmente atraves do estimulo ao 

investimento. Nesse caso, nao sendo necessario muito dinheiro novo para a circul~ao 

industrial, o surplus sera temporariamente absorvido por um decrescimo da velocidade 

dos dep6sitos - rendimento e de neg6cios tipo A, ou por um incremento na circ~ao 

financeira2• 

Como se distribui um incremento nos dep6sitos entre dep6sitos - rendimento, 

dep6sitos de neg6cios, e dep6sitos de poupan~a. Um primeiro efeito sera aumentar os 

dep6sitos com o dinheiro emprestado. Considera-se que os emprestimos sao para fins de 

investimento, porquanto a procura de moeda para credito ao consumo e negligenciavel e a 

fo~ao de dep6sitos de poupan~a apenas se justificaria se a taxa de emprestimo fosse 

menor que a taxa dos dep6sitos. 

Os dep6sitos de neg6cios adicionais serao utilizados pelos empresarios a fun de pagar 

os incrementos nas taxas de rendimento dos factores M1 V 1 , independentemente de existir o 

nao um incremento na taxa de eficiencia M1VtiO. Oeste modo, uma parte de M2 

anteriores modificando a oferta de moeda disponivel para ~ industrial ou modificando o incentivo a novos 
investimentos ou poupanca. 
1 Idem, p. 237. Keynes chama a aten,.ao para o facto de considerar 'purchasing power' e 'price level' como similares; 
mas como r e I sao diferentes, as consequincias sobre os seus argumentos deverilo ser modificados. 
2 Com o prop6sito de uma aruilise mais pormenorizada Keynes divide a poupan~ em categoria A e B. Mas uma 
consequencia da subida dos precos e 0 surgimento dos lucros casuais, que estimulam 0 tratamento energico dos factores 
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transforma-se em Mt, enqua.nto que outra parte permanece como dep6sito de neg6cio tipo 

A a fun de se precaver face a urn aumento da taxa de remunera(:ao. Uma pequena 

quantidade de dep6sitos de tipo A tambem sera requerida face ao aumento dos lucros. 

0 resto da quantidade de moeda adicionada aos dep6sitos de neg6cios ira parar nas 

maos dos especuladores e financeiros, i.e. os individuos que compram bens e titulos com 

dinheiro emprestado, o que provocara uma subida dos titulos: 

"( ... ) and the boom in securities thus brought about will probably increase the stock exchange 
tumover"1• 

Uma parte do dinheiro adicional sera utilizado sob a forma de dep6sitos de neg6cios 

de tipo B, para se precaver de futuros 'turnover' no p~o monetario dos titulos. Uma 

subida dos p~os dos titulos estende-se, de titulo a titulo, pela compra e venda de diversas 

categorias de titulos, o que provocara mais cedo ou mais tarde o surgimento de lucros 

extras aos produtores de novos investimentos pela via da emissao de novos titulos, 

incrementando os fundos que melhoram o incremento do output de investimentos. 

Alternativamente, a subida dos p~os dos titulos causara uma diferen~a de opiniao 

entre 'bears' e 'bulls'; os 'bulls' continuarao a comprar titulos com dinheiro emprestado, os 

'bears· venderao titulos preferindo dinheiro ou outros activos liquidos. Se os bancos 

comprarem titulos, sera o suficiente para que se desenvolva a posi~ao 'bear'. Se os fundos 

dos 'bear' forem emprestados aos 'bulls', sem recurso ao sistema bancario, o boom do 

mercado de titulos continuara nao apenas com recurso ao dinheiro novo, mas com os 

rendimentos das vendas dos 'bears'. Como os 'bears' adicionam os rendimentos das suas 

vendas aos seus dep6sitos de poupan~a, o novo dinheiro incrementa o Mz: 

"( ... ) thus all the new money will eventually find its way either to Mt, corresponding to 1) the 
increased bill MtVt,or to Mz to look after either 2) the increased entrepreneurs'tumover or 3) the 
increased stock exchange turnover, or to Ms to provide for 4) the enlargement of the 
'bear· position"l. 

Se o dinheiro adicional e absorvido sem todavia estimular o output de novos 

investimentos, nao existira efeito sobre o poder de compra da moeda, desde que o valor do 

de ~ numa segunda fase, causando uma subida da taxa do reru:timento de eficiencia MtVJIO, 
independentemente de terem subido ou nio na primeira lase. 
I Idem, p. 239. 
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output de novo investimento I seja incrementado e de que o custo desse output r nao seja 

incrementado. Mas se a taxa de rendimento M tV 1 for incrementada, na medida em que os 

empresarios mudam da produ~ao de bens de consumo para a produ~ao de bens de capital, 

na base de expectativas de lucro (pela subida dos pre~os) para estes Ultimos, nao apenas 

sobe P mas tambem I' -S e incrementado, do que resulta que P sobe temporariamente mais 

doqueM V lo. 
1 1 

Se a quantidade de moeda incrementada afectar o nivel dos p~os, atraves do 

segundo termo da eq~ao fundamental, a v~ao dos pre~os sera rapida, mas esta nova 

posi~ao sera instavel se continuarem a existir lucros extra, porque a quantidade de dinheiro 

afecta 0 primeiro termo da eq~ e OS factores de prod~ao resistem a red~ao da taxa 

de rendimento, pelo que o seu periodo de desemprego resulta prolongado, para alem de 

que o investimento pode exceder a poupan~ depois de uma alter~ao suficiente de M1Vt, 

com o resultado de que os p~os terao urn valor mais alto do que aquele que pode ser 

permanentemente sustentado. 

0 equilibrio sera restaurado plenamente quando as taxas de remuner~ao dos 

servi~os dos diversos factores forem reduzidos a urn nivel proporcional ao volume de 

dinheiro. 0 problema reside justamente em que nao existem meios para alcan~ar com 

seguran~a essa si~: 

"The effect of contraction is not secure an equal reduction all round, but to concentrate the 
reduction on those particular factor which are in the weakest b~aining position or have the 
shortest contracts governing their rate of money earnings. It may be a very long time before relative 
rates of efficiency earnings are restored to their former proportions. Nor is this an evil peculiar to 
deflation; there is an analogous maldistribuition of earning which is equally characteristic of an 
inflation"2. 

Uma mudan~a na quantidade de moeda ira alterar a taxa de investimento, o que 

provocara lucros ou perdas. 0 estimulo de perdas ou lucros mudara a taxa media de 

rendimentos; as mudan~as nas taxas individuais de rendimento ajustar-se-ao as mudan~as 
na taxa media em vez de se dispersarem desigualmente em tomo da media prevista: 

1 Idem, p. 240. 
2 Idem, p. 243. 
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"( ... ) at first and perhaps for a period of years •.• but there is not necessity for these adjustments to 
come about at once" I. 

Keynes conclui que a taxa de juro bancaria deveria estar correlacionada com 

determinadas quantidades de moeda, mas que esta se adapta mais frequentemente a 

varia(:OeS na taxa natural. Como o nivel de p~os afecta principalmente o segundo termo 

da eqUa(:ao, a taxa de lucro, apenas uma quebra no aumento dos lucros ira afectar os 

rendimentos e, portanto, a procura de moeda. Se, por um lado a existencia de poupan~a e 
urn indicador de que existem pessoas que preferem manter os seus recursos na forma de 

liquidez, realizaveis no curto prazo, por outro, existe uma classe de pessoas que procura 

dinheiro de emprestimo para financiar a obten~ de titulos para alem dos seus proprios 

recursos. 

Comprovamos que a abordagem de Keynes, mais pormenorizada que na Teoria 

Geral, contem os elementos que, embora baseados numa outra n~ de juro, comp5em 

aquilo que conheceremos como preferencia pela liquidez. A teoria da procura de moeda e 

uma teoria de antecipa(:ao das varia(:5es na quantidade da moeda, provocadas pelas 

espec~5es derivadas da circ~ao financeira e as suas consequencias sobre a circ~ao 

industrial. Os exitos especulativos complementam-se com uma oferta acomodaticia ou 

apertada, modificando ou nao a taxa de juro bancario e, indirectamente, o investimento, a 

produ~ao e 0 emprego. 0 maior enfase e dado ao ajustamento pelos p~os e s6 

posteriormente ao ajustamento pelas quantidades. 

Convem sublinhar que Keynes nao atribui as expectativas um papel independente, 

nao as considera um factor aut6nomo na influencia sobre o nivel dos ~os. Isto significa 

que as expectativas, como fen6meno de natureza psicol6gica, sao suscitadas nos individuos 

quando estes realizam represen~5es dos fen6menos econ6micos numa base determinada, 

que assenta no acaso e em informa(:OeS sobre os factos relevantes para as suas decis5es. A 

possibilidade de parte do aumento da oferta de moeda se transformar em circ~ao 

1 Idem, p. 244. o problema e que os economistas, diz Keynes, tendem a ignorar a possibilidade de divergencia de curto 
prazo entre ~ e salarios de eficiencia e a impossibiJidade de divergencia de Iongo prazo entre estes. OU, dito de 
outro modo, admitir que uma taxa de jlU'O de mercado causa a queda dos ~. n4o significa dizer que a sua subida 
causa do mesmo modo uma queda dos salarios. 
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financeira e uma ideia que tera continuidade. t curiosa a observ~ao de que v z e mais 

rapida que V 1, considerando o peso que Keynes atribui posteriormente ao motivo 

espec~ao na dete~ao da taxa de juro. Se V z e muito ra.pida, Mz sera uma parte 

menor de M total, a menos que o capital industrial se transforme em capital financeiro. 

3.1.4. 0 ciclo do credito eo emprego 

Conhecendo a teoria da procura e oferta de moeda, podemos agora ver como o 

sistema financeiro afecta a prod~ao; regressamos a re~ao entre poupan~a, investimento 

e taxa de juro, e veremos os seus efeitos em Ultima instancia sobre o emprego. A teoria geral 

da taxa de juro bancaria explica que o efeito da subida na taxa de juro bancaria sobre a 

poupan~ e relativamente simples e directo. Uma subida da taxa de juro aumenta a taxa de 

poupan~a, embora no curto prazo este efeito seja pequeno1• A investig~ao demonstra que 

o efeito de uma subida da taxa de juro sobre o investimento e mais complexoz. Urn 

protelamento do investimento resultara mais cedo ou mais tarde num decrescimo do 

output Os empresarios individualmente reduzirao o output se os seus pre~os descerem 

mais rapidamente que a queda dos seus custos de produ~ao, ou se a procura para esses 

bens descer aos p~os existentes. 

0 desenvolvimento do modelo permite investigar o modo como a subida da taxa de 

juro provoca a instabilidade que deriva numa si~ao de desemprego. 

3.1.4.1. A taxa dejuro, a procura eo desemprego 

0 pre~o dos bens de investimento pode variar quando a produ~ao antecipada muda ou 

porque a taxa de juro se altera. Desde que a produ~ao antecipada seja medida em dinheiro, 

uma mudan~a pode ser devida a uma mudan~a na prod~ao real, se o pre~o permanecer o 

mesmo, ou a uma mudan~a no p~o antecipado da produ~ao real. 

I A re~ao que existe entre a taxa de juro bancaria, a taxa efectiva de desconto e a taxa de juro de mercado e estudada 
por Keynes no capitulo 3 7 do 'Tract', que para o nosso prop6sito interessa menos. 
2 Os efeitos sabre OS bens investirnentos resultam mais compreensivos, que niio e 0 mesmo que bens de capital. Os bens 
de capital sao para Keynes os bens que se incrementam ao capital fixo mais o capital trabalho, que surgirll ao fim do 
processo produtivo como capital fixo. Os bens de investirnento correspondem. ao agregado de capital real ( bens 
acabados, bens em processo e bens em stock) e capital emprCstimo. Ver 'Treatise·, p. 115-118. 
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A taxa bancaria nao e calculada para ter efeitos na produ~ao real antecipada do capital 

fum, pelo que e provavel que afecte 0 p~o antecipado da produ~ao real dos bens de 

produ~ao futura que se expandem no curto prazo, se a subida da taxa de juro constituir urn 

indicador que revela as inten~Oes da autoridade monetaria. Este efeito e tradicionalmente 

negligenciado na teoria. 

A conexao entre a taxa bancaria e mais particularmente a 'bond rate', quando 

afectada pela taxa bancaria, permite vislumbrar a influencia nos p~os dos bens de capital. 

Urn crescimento da taxa bancaria, que estimula uma subida da 'bond rate', provoca urn 

decrescimo nos p~os do novo capital fixo. Assim, provocara uma descida na produc;ao de 

tais bens, ate que, por consequencia, a queda da oferta antecipada f~a aumentar 

suficientemente o valor monetario da prod~ antecipada, contrariando o efeito da subida 

da taxa de juro. 

0 efeito inicial de uma subida da taxa bancaria sera provocar uma queda no pre~o 

dos bens de capital e no nivel dos pre~os dos novos investimentos. Como e mais facil para os 

produtores de bens de investimento que para os produtores de bens de consumo preterir ou 

antecipar pianos de investimentos, uma mudan~a na taxa de juro bancaria e considerada 

urn desvio do seu valor normal, e, embora possa ser considerada de caracter temponirio, 

faz com que a taxa de investimento flutue: 

"( ... ) much more than would be the case if borrowers believed that the change in the rate of interest 
had come to stay."I. 

Sob estas influencias, teremos uma queda de P e P', com as consequentes perdas 

para todos os empresarios, do que resulta uma diminui~ao do volume do emprego dos 

factores de produ~ao a taxa de rendimento existente, pelo que 0 desemprego devera 

crescer. Enquanto se mantiver o volume de neg6cios, o desemprego manter-se-a. Mas 

enquanto a expectativa de quebra se mantiver, mesmo mitigada pela existencia de 

contratos de oferta de emprego, a taxa de juro natural descera a niveis que ampliam a 

diferen~a entre as duas taxas, obrigando a que uma redu~ao da taxa de juro bancaria 
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comporte niveis impratica.veis. Sob a pressao do desemprego crescente, a taxa de 

rendimento caira. A partir desta constat:a(:ao, passaremos a analisar os mecanismos que 

alteram o ciclo e os seus efeitos sobre o emprego. 

3.1.4.2. Os mecanismos automaticos eo desemprego 

Em que condi~6es uma politica do juro bancario diferente podera aliviar a situa~ao 

monetaria, permitindo mecanismos de re~ao automatica ? 

Em primeiro Iugar, urn declinio do output devido ao desemprego reduzira as 

necessidades de circ~ao industrial (VMdt). Uma queda dos p~os tendera a melhorar a 

balan~a de pagamentos, permitindo reter ou incrementar ouro, e aliviando rapidamente a 

si~ao monetaria, embora nao signifique uma sol~ao definitiva, pois constitui uma 

vantagem ilus6ria se for vista como uma etapa de transi~ao. Se os empresarios aceitam 

perdas quando os pre~os descem, o resultado sera uma si~ao continua de desemprego 

cr6nico, a menos que os seus custos de produ~ao diminuam. Se a pressao sobre a oferta de 

moeda - com o expediente de diminuir o output e o emprego - for reduzida, o equilibrio 

monetario continuara a supor uma prolo~ao indefinida do desemprego cr6nico. 

Em segundo Iugar, a co~ao do processo de press6es com origem no aurnento da 

~a de juro bancaria tendera a restabelecer o equilibrio monetario apenas quando se 

produzir uma redu~ao na taxa de rendimento dos factores de produ~ao. Urn alivio na 

si~ao monetaria tera Iugar se o incremento da taxa de juro for urn incremento relativo 

as taxas de juro de outros paises. Nesse caso diminuira a taxa de emprestimos ao exterior, 

retendo-se assim fluxos de ouro no pais, o que apenas sera eficaz se, em Ultima instancia, 

diminuir tambem a taxa de rendimento dos factores. 

Ficando o credito mais barato, o juro, que representa para os empresarios urn custo 

de produ~ao e igua1 ao rendimento poupado a receber pelos consumidores, reduz-se, em 

principio, para todo o mundo empresarial. Se a diminui~ao for total, a taxa de rendimento 

1 Idem,p.182. 
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de urn dos factores de produ~ao reduz-se, o que implica que o lucro se manteni para o 

agregado sem que aumente o output 

Mas como a previsao relativamente ao significado do credito mais barato varia. entre 

os empresarios, a produ~ao sera estimulada no sentido de produzir os bens onde o juro 

tenha urn custo de produ~ao mais significativo1, pelo que a produ~ao estruturar-se-a de 

modo diferente e nao necessariamente de acordo com a distin~ao entre bens de consumo e 

bens de capital: 

"( ... ) that is to say, the effect of easier credit on the cost of production is not calculated in a closed 
system to stimulate the aggregate of productivity of all kinds. A fall in the rate of interest stimulates 
the production of capital goods not beCause it decreases their cost of production but because it 
increases their demand prices"2. 

3.1.4.3. 0 ciclo do credito: 0 nivel de pre~os, a produ~ao e 0 

emprego 

A primeira eq~ao fundamental permite mostrar que se a re~ao Ef o permanecer 

constante, o poder de compra da moeda sofrera movimentos em correspondencia ao facto 

de S s ou ~ a I. Mas se I = S, entao o poder de compra da moeda oscilara inversamente 

com os custos de prod~ao. Evidentemente os dois factos podem sobrepor-ses. 

A solici~ao de investimento, capital fixo ou capital de trabalho, depende da extensao 

do processo de prod~ e do caracter da produ~ao, exigindo poupan~ em prazos 

diferentes, de tal modo que as decisOes dos empresarios podem resultar nurn processo em 

que I> S, o que, a verificar-se numa data posterior, dara Iugar a reac~ees que nao poderao 

ser imediatamente revertidas. 

Uma perturb~ao raramente pode ser iniciada por uma alter~ao da parte poupada 

do rendimento, pois as flu~ees do investimento sao consideradas como sendo a causa 

!Keynes pensa que as condi¢es de credito se estipuiam na base de urn mercado perfeito, ie., que o inveslimento (a 
~ de bens de capital) e estimulado na base de mULfancas da taxa efectiva banc8ria(bank rate) e da taxa dos fitulos 
(bond rate), e n4o do volume do credito, de modo que n4o existem formas de racionamento a procura de credito. A 
teoria sofreria modifica¢es sem que porem mudasse no essencial. 
2 Idem,p. 189. . 
3 Como vimos anteriormente, as decisOes de inveslimento e poup~ sao realizadas por grupos de pessoas diferentes e 
em periodos de tempo diferente, pelo que nio existe meio de antecipar inteligentemente a ~ inveslimento
poupanca, a menos que seja realizado peio sistema banc8rio, mas como comenta Keynes: "yet hitherto the banking 
system has been mainly preoccupied with a different objective", Idem, p. 251, nomeadamente com a taxa de cimbio. 
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maior da desordemt. 0 volume de emprego incrementa-se gradua.lmente, enquanto que os 

empresarios adaptam os seus pianos de prod~ao antecipando-os relativamente aos 

produtos. A va~ao do emprego depende da politica bancaria no curto prazo, bern como 

do estado da tecnica e org~ao da indUstria no Iongo prazo. Mas o sistema bancario 

nao pretende fixar e manter a taxa efectiva de juro em concordancia com o criterio S = I. 
Para que uma queda da taxa de juro incentive o investimento, o que devera 

manifestar-se atraves de urn aumento do output de capital fixo, o mundo dos neg6cios tera 

de inferir correctamente uma mudan~ no caracter antecipado da taxa de juro; nesse 

sentido, ao aumento do output incentivado devera corresponder uma diminui~ao na 

u~ao dos inputs para produzir meios de consumo, porquanto urn aumento da 

poupan~a provocara uma queda de procura para estes bens. 

Daqui se depreende que existe uma diferen~a vital entre os processos de mudan~a 

da taxa de juro realizados a fun de diminuir a ~ao dos lucros, e aqueles que provocam 

a de~ao dos rendimentos. A fun de escapar a ~' equilibra-se a taxa de juro de 

mercado com a taxa natural, mas, quando existe de~ao dos rendimentos, a taxa de 

mercado divorcia-se da taxa natural. Assim, permitimo-nos concluir que o sistema 

monetario esta mal adaptado a este processo, pois nao pode evitar nem mitigar as 

flu~aes do credito. 

Mas a ~ao de lucros, como se demonstra atraves do segundo termo da eq~ao 

fundamental, implica que os p~os podem aumentar mesmo quando os rendimentos 

monetarios dos factores de produ~ao por unidade de output nao mudam, porque a nova 

riqueza criada com o novo investimento pode nao ser da mesma natureza que aquela 

gerada atraves da remuner~ao dos factores de prod~ao aquando do novo investimento. 

Por isso, insiste Keynes, o real criterio de estabilidade esta no equilibria entre I e S. 

1 A diferen~ de opiniao ·de Keynes relativamente a outros autores da epoca reside no facto de Keynes atribuir 
importancia n4o apenas as causas iniciais, i.e., a intluencia da taxa de investimento do capital fixo, mas atribuir 
imporbincia decisiva a parte do capital de trabalho na segunda fase do ciclo do credito .• "moreover, whenever we have to 
deal with a boom or a slump in the total volume of employment and current output, it is a question of a charlge in the 
rate of investment in working capital rather than in fixed capital; so that it is by increased investment in working capital 
that every case of recovery from a previous slump is characterised", Idem, p. 253. 
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As causas de desequilibrio pcxiem ser provocadas por factores de ordem monetaria 

ou pelos investimentost. As perturb~ees originadas pelo investimento geram urn ciclo do 

credito, criando urn d.ilema para a politica monetaria e provocando desequilibrios 

econ6micos e sociais. 

0 movimento dos p~os actua no sentido de urn aumento maior do nivel dos prec;:os 

do capital de trabalho relativamente ao nivel dos p~os dos bens de · consumo, 

considerando que o AI nao e compensado pelo aumento de S. 0 movimento dos prec;:os 

pode estar relacionado comos movimentos ciclicos, de tal modo que 0 'boom. e associado a 

fase ascendente dos p~os e o ·slump· a fase descendente, condicionando-se mutuamente. 

Keynes realc;:a a importancia do caracter antecipado da mudanc;:a da taxa de juro 

para concluir que nao existem mecanismos autonui.ticos que fac;:am transformar a 

poupanc;:a em investimento, mas a sua reflexao nao abandona a hip6tese de pleno emprego, 

o que se demonstra nas consider~ees sobre as mudanc;:as da taxa de juro. Uma alter~ao da 

taxa de juro indica que quando o investimento aumenta, a utilizac;:ao dos bens de consumo 

deve diminuir. Mas nao e exequivel que a taxa de juro bancaria suba para aumentar a 

poupanc;:a e desc;:a para aumentar o investimento, a menos que se pense que a taxa de juro 

equilibra estas duas forc;:as. 

Paralelamente, o problema esta em que nao existem garantias de que o consumo 

poupado estimule urn produtor a investir no futuro em bens da mesma natureza, mantendo 

uma estrutura em bens de consumo e investimento que preserve, com taxas de lucros 

homogeneas, o mesmo nivel de emprego. Urn nivel elevado de taxa de juro pode provocar 

uma diminuic;:ao dos prec;:os, uma fase ciclica dita slump, com queda do investimento e do 

emprego. Keynes formula uma hip6tese de desordem da produc;:ao, interrogando-se como 

1 Keynes admite que sobre estas causas nio existe uma linha de de~ muito aguda; as pertulba¢es iniciadas 
pelos factores monetarios clio Iugar a pertulba¢es atraves dos outros factore3 e vice versa. A ~ mais apropriada 
vai no sentido de considerar que os factores monetarios tern origem no lado da oferta, enquanto que os investimentos tern 
Iugar do lado da procura. As perturba¢es provocadas pelos investimentos, sendo de natureza menos permanente que as 
de ordem monetarias, representam uma ~ em torno de uma ~ de equilibria do nivel dos ~ e nao 
oscila¢es em tomo de posi¢es de equilibrio. 
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uma queda da procura influencia. c output, mas a sua reflexao leva-o a continuar a 

investigar por que motivo a taxa de juro e alta I. 

3.1.5. 0 modelo das equaQ6es fundamentais e o padrao
ouro: a politica econ6mica e o emprego 

Keynes considerava que o desemprego resultava da de~ao induzida pelo elevado 

nivel da taxa de juro. Nesse sentido, quis saber qual era o modo atraves do qual uma 

subida da taxa de juro de mercado provocava uma queda dos pre~os e como esta gerava 

uma queda dos salarios, e por que motivo o pressuposto mecanismo dos pre~os nao 

animava o emprego. 

Num sistema de livre inicia.tiva, nas circunstancias concretas do regresso ao padrao -

ouro em Inglaterra, a subida da taxa de juro e o Unico mecanismo para manter a taxa de 

remuner~ao compativel com a taxa de eficiencia. e a taxa de juro de mercado 

harmonizada com a taxa natural. Uma taxa de juro mais alta provoca urn processo de 

de~ao atraves das perdas dos empresarios, faz com que os custos se reduzam e tern como 

consequencia. o aumento do d~semprego. 

3.1.5.1. 0 padrao- ouro e as causas do desemprego 

" ( ... ) the gold sfalldard is part of the apparatus of conservatism. For 
comervatism is always more concerned to prevent back sliding from that 
degree of progress which human institutions have already attained, than 
to promote progress in thoac quarters which are ready for progress, at 
the risk of 'upsetting the ideas'of the weaker brethren and bringing into 
question precarious and hard-won conventions which have the merit 
that they do at last preserve a certain modicum of decent behaviour"2. 

Da aruilise sobre a politica da taxa de juro e os seus efeitos deflacionistas ergue-se 

urn dilema para a politica monetaria.. Se o banco central controlar o volume de moeda a fim 

de evitar o risco da circ~ao financeira, retirara recursos a circ~ao industrial e 

encorajara a posi~ao 'bull', permitindo urn aumento de P' o que ira provocar urn excesso 

1 Sobre isto a opiniao de Keynes estva em conformidade com a sua antevisao: "From the standpoint of distributive justice 
it may be preferable to rob the entrepreneur for the benefit of the consumer than to rob the conswner for the benefit of 
the entrepreneur." Idem, p. 246. 
2 CWJMK, VOL VI, p. 268. 
3 CWJMK, voL VI, p. 268. 
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de investimento. No caso contrano, provocaria urna tendencia deflacionana. A soluQAo 

seria deixar que tanto a circulaQao industrial como a financeira encontrassem a quantidade 

de moeda que desejassem, mas a uma taxa de juro que, no seu efeito sobre a taxa de novo 

investimento, equilibrasse o sentimento 'bull'. Como o equilibria do sistema depende da 

capacidade de previsao dos empresarios e investidores, esta politica monetaria causara 

inevitavelmente certa instabilidade. 

Como no Iongo prazo o valor dos titulos, acQ6es e obrigaQ6es, emana completamente 

do valor dos bens de consumo no curto prazo, a divergencia do seu valor com os custos de 

produQao correntes dos bens que esses titulos referenciam, estimulara ou retardara o novo 

investimento, o que coloca em movimento outros factores monetarios. 

Em tais circunstancias, a autoridade monetaria tera que preocupar-se com as 

possiveis influencias e reacQ6es da situa¢<> financeira no equilibria antecipado entre 

poupanQa e novo investimento, a fim de determinar as causas do desequilibrio. Se a soluQao 

para a promOQao do investimento esta na capacidade do sistema financeiro de satisfazer 

com emprestimos a necessidade de recursos a manufactura e ao comercio, estes 

emprestimos bancarios destinam-se a fornecer capital de trabalho as empresas. A pergunta 

que se levanta e por que motivo OS bancos nao geram credito em quantidade suficiente e 

por que recebem uma taxa de cedencia do dinheiro em circunstancias que a estes nao lhes 

custa nada ou custa-lhes pouco? Segundo Keynes, a resposta reside no monop6lio bancano: 

" ( ... ) the bankers, having a monopoly of magic, exercise their powers sparingly in order to raise the 
price. If bankers were a close corporation who could make bread of stone, it does not follow that 
they reduce the price of the loaf to the cost of a quartem of stones. Where magic is at work, the 
public does not get the full benefit unless it is nationalised" I. 

No entanto, se a criaQao de credito se destina a procura genuina de capital de 

trabalho, nao pode haver inflaQao, porque 0 credito cedido e liquidado no fim do processo 

de prodUQao. Tambem nao ha raz6es para que o preQO do credito exceda o premio de 

riscos e os custos das despesas administrativas.· 

Para Keynes todo o problema reside no facto de o sistema bancario optar por aderir 

a urn sistema monetario com urn padrao rigido que nao corrige as divergencias peri6dicas 
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entre S e I, e que e insensivel as mudancras espontaneas das taxas de rendimento quando 

estas tendem a elevar o nivel dos precros. Se urn pais adere a urn padrao monetario 

internacional, 0 nivel da taxa de juro nao e fixado de acordo com essas circunstancias. 

Keynes punha em causa are que ponto urn padrao monetario ideal tern que ser urn 

padrao monetario internacional, ou de que modo os problemas de uma gestao 

internacional do padrao monetario p<;em em causa a autonomia politica nacional2: 

" ( ... ) for the maximum degree of automatic action along these lines would be attained if every 
central bank were to surrender its right of independent action to the extent of agreeing that it would 
always so regulate its credit policy that no appreciable quantity of gold would ever flow either into 
or out of its vaults-a result which would be sufficiently attained in practice if every central bank 
were to cause or to allow the inflow or outflow of gold to produce much effect as possible on its 
term of credit, e.g. by causing it to move its bank rate up or down, as the case might be, to whatever 
extent might be necessary to reverse the movement of gold" 3. 

0 dilema, para urn pais que adere a urn sistema monetario internacional, esta em 

que, ao preservar as vantagens da estabilidade da sua moeda relativamente as moedas dos 

membros do sistema em termos do padrao internacional, perde ao mesmo tempo a 

autonomia sobre a propria taxa de juro e sobre o seu volume de emprestimos externos. 

Como regresso ao padrao - ouro em 1925, a Inglaterra deparou-se com dificuldades 

acrescidas e extraordiruirias para a solucrao dos desequilibrios reais. Keynes estava 

persuadido de que o sistema de padrao - ouro era urn sistema qu~ nao ajudava a 

ultrapassar as dificuldades nao - financeiras, servindo apenas a classe ligada aos interesses 

financeiros. 

0 pensamento chissico defendia que a utilizactao do principio do laissez-faire 

permitiria nivelar a taxa de juro a escala internacional e, consequentemente, permitiria 

tambem uma melhor afectactao das quantidades de trabalho e das quantidades de capital a 

nivel internacional, obtendo assim uma eficiencia marginal do trabalho que seria 

homogenea em qualquer pais. Se o movimento do capital for livre e os riscos forem os 

mesmos, os sa.Iarios tenderao para urn mesmo nivel, pelo que num pais com sa.Iarios altos 

tendera a produzir-se urn desequilibrio negativo na sua balancra externa, requerendo uma 

1 CWJMK, VOL VI, p. 195. 
2 Ver 'Tract on Monetary Refonn', capitulo 4. 
3 CWJMK, vol VI,p. 272. 
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de~ao dos lucros a fun de preservar o seu stock de ouro. Assirn, o desemprego e a 

de~ao dos rendimentos pressionaria o nivel dos sal.irios a regressar a urn nivel similar ao 

dos outros paises. 

A mobilidade do capital, quer seja de Curto ou Iongo prazo, e evidentemente urn forte 

argumento a favor da existencia de taxas de cambio estaveis e de urn padrao intemacional 

estavel. 0 problema para Keynes residia em adequar os sistemas bancario, salarial e 

tarifario a urn sistema de ambito mais amplo como era o sistema monetario. Nesse sentido, 

sugere adoptar urn maior controle do credito extemo, das irnpo~aes e do investimento 

extemo, a fun de evitar o vasto desemprego gerado pela instaur~ao do padrao-ouro. Os 

automatismos atribuidos ao laissez-faire monetario eram, para Keynes, resultado do 

convencimento que a classe politica e os meios financeiros dominantes retiravam da ac~ao 

do padrao-ouro em condi~aes de dominio e hegemonia econ6mica da Coroa Britanica, a 

qual, sendo uma realidade do seculo XIX, tinha deixado de o ser depois do virar do seculo e, 

sobretudo, depois da I Guerra Mundial. 

Keynes estava persuadido de que urn born remedio s6 e eficaz se seguir urn born 

diagnostico, sendo 0 born diagnostico facultado pela analise que as eq~OeS fundamentais 

consentiam. 0 poder heuristico das eq~aes fundamentais residia na capacidade de 

explicar a si~ inglesa e, por extensao, a si~ao dos paises capitalistas desep.volvidos, 

considerando que as flu~aes dos pre~os estavam indirectamente relacionadas com as 

flu~Oes na oferta de ouro, e directamente dependentes do efeito combinado das politicas 

dos bancos centrais relativamente as taxas de juros e das possibilidades dai advenientes ' a 

fim de reduzir os rendimentos monetarios, sobretudo os sal.irios. 

Como Keynes privilegiava o equilibrio interno, a solu~ao estaria em resolver o 

desequilibrio entre poupan~a e investimento, ao qual atribuia a instabilidade do nivel dos 

pre~os, procurando promover o investimento. S6 o incremento da prod~ao da riqueza 

material na forma de bens de capital poderia fazer descer a taxa natural de juro, mantendo 

o pleno emprego. Mas se o sistema bancario aderir a urn sistema monetario que nao corrija 

as divergencias peri6dicas entre S e I, onde as mudan~ espontaneas das taxas de 
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rendimento tendem a mudar o nivel dos pre~os, a taxa de juro perdera o vinculo com o 

equilibrio intemo. 

A manuten~ao de uma si~ao de desemprego persistente levou Keynes a desconfiar 

das re~c5es estabelecidas na dete~ao classica da taxa de juro. Uma subida da taxa de 

juro impede que o segundo termo da eq~ao 1-s; o cre~a, e faz tambem com que Ef o ( ou 

altemativamente M 1 V 1) se reduza. Num sistema de livre iniciativa este e o tmico 

mecanismo capaz de manter a taxa de remuner~ao compativel com a taxa de eficiencia e 

a taxa de juro de mercado compativel com a taxa natural, embora gere inevitavelmente 

desemprego. 

0 objectivo de Keynes neste primeiro modelo foi demonstrar que o nivel dos p~os 

do output depende do nivel dos rendimentos monetarios relativamente a eficiencia, do 

volume do investimento relativamente a poupan~a, e dos sentimentos 'bearish. ou 

'bullnish. dos capitalistas relativamente a oferta de depOsitos de poupan~a disponivel no 

sistema bancario. Como o poder heuristico das eq~c5es nao permite tecer consider~c5es 

sobre as flu~c5es no emprego, estava aberto o caminho a procura de outro modelo em 

que o output e o emprego fossem o objecto de estudo; embora urn conjunto de categorias 

estivesse definido e urn corijunto de re~c5es estivesse estabelecido, procurar-se-ia uma 

outra re~ entre poupan~a e investimento, que implicasse uma outra defini~ao de 

rendimento, entre taxa de juro de mercado e taxa de juro natural, que alterasse a re~ao 

de dete~ao da taxa de juro e que integrasse o futuro. As expectativas nao 

influenciariam apenas a taxa de juro, mas o investimento, o rendimento e o consumo. 

Alias, algum tempo depois da public~ao do 'Treatise·, Keynes escreveu: 

"My so-called " fundamental equations" were instantaneous pictures taken on the assumption of a 
given output. They attempted to show how, assuming the given output, forces could develop which 
involved a profit-disequilibrium, and thus required a change in the level of output. But the dynamic 
development, as distinct from the instantaneous picture, was left incomplete and extremely 
confused" 1• 

1 J.M. Keynes , The General Theory, in CWJMK, voL VII, p. vii 
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3.2. A constru<;iio de urn modelo de emprego numa 
economia monetaria ou uma segunda tentativa de 
explicar a instabilidade do capitalismo. 

"The wannest advccates of the value of leisure would scarcely 
prefer the leisure of severe unemployment to the over
stimulated activity of a boom, and enthusiasm about a high level 
of real wages may be cooled by a realisation that the increment 
of real wages is being paid at the expense of the accumulation of 

wealth by the community"z. 

Keynes inicia a co~ao de urn novo conjunto de hip6teses, numa serie de 

conferencias realizadas em cambridge sob o titulo " The Pure Theory of Money"3• Este 

ponto de partida para a inve~ao de uma nova teoria econ6mica considera que, dado o 

nivel de rendimento existente e a sua distribui~ para urn determinado nivel de output, as 

mudan~as na si~ao geral sao frequentemente iniciadas a partir de alter~res no 

investimento: 

to'fhis goes beyond the contention of my Treatise, where it was meant to depend on the amount of 
investment relatively to Saving-which has the advantage of logical necessity, apart from the results 
of temporary miscalculation or of a policy which deliberately ignored considerations of 
profit" .... ''This less restricted generalisation is the result of taking account of the probable effect on 
saving of a change in the amount of investment 4 

As conferencias foram uma discussao sobre pressupostos, problemas terminol6gicos e 

conceitos econ6micos, dada a dificuldade que existia em passar de uma terminologia 

dominante de Iongo prazo para uma de curto prazo. Keynes propunha-se estudar a 

re~ao entre os niveis de investimento e os lucros, investigando as possibilidades de urn 

incremento do investimento causar o crescimento dos custos de produ~ao na indUstria de 

bens de consumo e de capital; se o investimento e os lucros nao se movessem no mesmo 

sentido, a estabilidade das re~ees entre o investimento e as quase-rendas suscitaria 

duvidas, se aurnentasse o investimento mas crescessem os custos de produ~ao, a expansao 

seria posta em causa. 

2 J.M. Keynes , CWJMK, voL V, p. 246. 
3 Ver J.M. Keynes, CWJMK , voL XIX, p. 35-42, seguida do manifesto de R. Kahn e J. Robinson sabre essa conferencia, 
pp. 42-45. Ver tambem T. Rymes, "Keynes's Lectures 1932-35: Notes of a Representative Studenf'. 
4 Idem, p.41. t o investimento o factor que gera a mudan~ de outros factores, embora: "we cannot deduce from 
observing challges investment the exact amount of challges in other factors, we can infer with a degree of probability 
approaching to certain the direction of these other challges" .Idem. 
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Numa outra serie de conferencw intituladas "The Monetacy Theory of Production", 

Keynes indica uma mudan~a de objectivo no sentido de mostrar como as manipul~ees 

monetarias influenciam mais a produ~ao que os p~os: 

" When I began to write my Treatise on Money I was still moving along the traditional lines of 
regarding the influence of money as something so to speak separate from the general theory of 
supply and demand. When I finished it, I had made some progress toward pushing monetary theory 
back to becoming a theory of output as a whole. But my lack of emancipation from preconceived 
ideas showed itself in what now seems to me to be the outstanding fault of the theoretical part of 
that work (namely Books III e IV), that I failed to deal thoroughly with the effects of changes in the 
level of output" 1. 

Keynes encaminhava-se na direc~ao de urn modelo te6rico em que as vari~Oes no 

output dependem das mudan~as nas re~Oes entre despesa e rendimento, sendo a despesa 

igual ao investimento mais os gastos em consumo. Embora o conceito do multiplicador 

tivesse sido desenvolvido previamente, este nao estava integrado na nova teoria, note-se o 

facto de Keynes desenvolver uma ideia muito parecida a de eficiencia marginal, 

incorporando na ideia de uma taxa de rendimentos esperados comparados com os custos 

de oferta do novo investimento, duas n~ees ja anunciadas no Treatise mas preteridas pelos 

efeitos dos pr~os sobre o outpute o emprego. 

Para Keynes o incentivo ao investimento para os empresarios depende do rendi-

mento prospectivo que estes antecipam sobre o rendimento corrente, considerando a taxa 

de juro que deverao pagar de modo a poder financiar a produ~ao, sendo claro, porem, que 

os blocos que constituem o conjunto de teorias com~am a ser delineados sob a forma de 

parametros. Keynes aproveita a teoria da procura da moeda do Tratado, com destaque para 

a preferencia pela liquidez e as expectativas sobre os lucros. 0 modelo contem uma 

dete~ao dos valores dos activos (lucros de curto prazo) atraves do fl.uxo das quase-

rendas e da taxa de juro, com uma referencia a dete~ao desta, a preferencia pela 

liquidez. 0 volume de investimento aparece como uma fun~ao das expectativas sobre as 

quase-rendas prospectivas, da taxa de juro e do custo de prod~ao dos bens de capital, que 

sao os elementos que compeem a sua teoria da eficiencia marginal. 

1 J.M. Keynes 'The General Theory, in CWJMK' VOL vn, p. vi. 
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Keynes estava a caminho Ja elabora(:ao da teoria da procura efectiva ainda com 

urn substrato te6rico similar ao 'Treatise·, embora retirando deste algumas reia(:6es ja 

enunciadas mas nao desenvolvidas1• Neste sistema nao existe uma tendencia de Iongo prazo 

ao pleno emprego, como supe;e a teoria da economia neutral. 0 novo modelo, que 

incorpora a importancia da moeda na explica(:ao do nivel da prodw~ao e do emprego, toma 

como base o espa(:o te6rico aberto pelo Treatise, permitindo desse modo urn caminho 

heuristico diferente. 

Comectaremos por estudar uma varios modelos no contraste entre dois tipos de socie

dade econ6mica onde o caracter monetari.o e empresarial da prodU(:ao e realctado como o 

principal factor gerador das flu~aes na prodUct8.o e no emprego. Uma vez estabelecidas 

as variaveis, Keynes formula a interl.igactao das variaveis parametricas fu.ndamentando a 

teoria da procura efectiva. 

Nos primeiros esboctos dedicados a prodUct8.o de um novo modelo, Keynes atribui a 
rela(:ao entre moeda e emprego uma importancia heuristica decisiva, talvez maior que a 

consagrada na versao final. A investiga(:ao esta condicionada pela necessidade de saber o 

que determina essa liga(:ao e qual e a conexao com o rendimento, sendo, por sua vez, o 

ponto de partida para a demonstr~ da existencia do desemprego em massa e persistente. 

A mudancta que verificamos e que proporciona a Keynes a reallza(:ao de uma teoria 

mais geral, reside na explica(:ao de que o volume de emprego depende das expectativas de 

investimento e das expectativas de consumo, estando condicionado por uma economia 

monetaria, o que lhe permite investigar as variaveis que impedem o fu.ncionamento dos tais 

mecanismos automaticos. 

3.2.1. A economia monetaria da produ~ao 

Os primeiros 'drafts' sobre a Teoria Geral dao-nos uma ideia precisa da diferencta 

que Keynes pretende afirmar no seu sistema te6rico, onde a moeda e muito importante, nao 

1 Como escreve D. Moggridge "Keynes talked with Kahn and with Kahn and Joan on 8. May 1932. The argument took 
all day, but Keynes told Lydia that he t:ltought they had solved the problem amicably in the end". Ver J.M. Keynes , 
CWJMK, voL XIX, p. 48. 
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apenas em rela~ao aos pre~os como estabeleceu no 'Treatise', mas agora tambem relativa-

mente ao outpute ao emprego . 

3.2.1.1. A teoria monebiria do emprego 

Na revisao do modelo Keynes recupera uma interpre~ao da organiza~ao da 

sociedade dividida em dois grupos de agentes econ6micos: a classe dos trabalhadores que 

procuram emprego e a dos empresarios possuidores de meios de emprego, activos de 

capital e moeda, que utilizam na compra de materias primas e no pagamento de salarios1• 

0 acesso aos meios de emprego e prod~ao depende dos ca.Iculos monetarios feitos pelos 

empresarios, os quais preveem se podem produzir output fisico e vende-lo por urn 

montante que seja superior ao custo monetario dos sahirio e dos materiais e ao custo de uso 

do equipamento de capital. Assim, nas palavras de Keynes, o empresario : 

" It has no object in the world except to end up with more money than it started with. That is the 
essential characteristic of an entrepreneur economy"2. 

Numa economia monetaria a moeda afecta os motivos e as deci50es dos agentes de 

modo tal que a politica monetaria e, no curto e no Iongo prazo, essencialmente uma 

conjectura sobre o futuro. Sao os produtores mais do que os consumidores quem domina a 

tomada das deci50es numa economia monetaria. 

A questao te6rica que surge e a de saber por que motivo o desemprego involuntario 

existe numa economia monetaria e nao existe numa economia nao-monetaria. As 

economias onde existe desemprego involuntario sao chamadas economias monetarias, 

empresariais, com salarios monetarios. As economias sem desemprego involuntario sao as 

chamadas economias de troca, cooperativas, de salarios reais onde a moeda e apenas urn 

meio equivalente. 

Uma economia de troca, cooperativa, nao - monetaria assemelha-se a uma economia 

colectiva em que uma parte predeterminada do output agregado e distribuido directamente 

1 Ver J.M. Keynes , CWJMK, VOL XXIX, pp 63-64. 
z J.M. Keynes, CWJMK, voL XXIX, p. 89. 
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aos factores de produ.;ao1• Uma economia cooperativa deveni utilizar a moeda como urn 

instrumento de distribui.;ao do seu output, mas nao devera procurar utiliza-la para 

maximizar os rendimentos monetarios: 

"( ... ) there is a mechanism of some kind to ensure that the exchange value of the money incomes of 
the factors is always equal in the aggregate to the proportion of CU.ITent output which would have 
been the factor's share in a co-operative economy"2. 

A economia ctassica e chamada por Keynes de 'neutral entrepreneur' ou economia 

monetaria neutral, urn hibrido erttre economia empresarial ou monetaria e economia nao 

monetaria ou cooperativa3. Nessas circunstancias todos os trabalhadores estarao 

empregados enquanto a utilidade do seu output for superior a desutilidade marginal do 

trabalho. Noutras palavras, numa economia nao - monetaria o segundo postulado da teoria 

ctassica e va.Iido, ao passo que numa economia monetaria ou empresarial: 

"( ... ) the volume of output which will yield maximum value of product in excess of real cost may be 
'unprofitable'"4. 

Os trabalhadores sao contratados pelos empresarios por dinheiro, porem, nao e 

verdade que os trabalhadores sao contratados enquanto a utilidade do seu outputexceder a 

desutilidade marginal do seu emprego. 0 optimismo da teoria tradicional baseia-se na 

abstrac.;ao de ser uma teoria de moeda neutral, que se preocupa com questoes como a 

afec~ optima dos recursos. Os problemas surgem justamente porque a economia 

moderna nao se comporta como uma economia neutral,pois a neutralidade requer que a 

quantidade de moeda permane.;a constante. 

A introdu.;ao da moeda leva a conclusaes diferentes relativamente ao Iongo prazo, e 

como o Iongo prazo e uma posi.;ao estavel na direc.;ao da qual o curto prazo tende a 

mover-se, nao existe uma Unica posi.;ao de Iongo prazo independentemente do tipo de 

politica da autoridade monetaria5• Urn periodo de Iongo prazo de uma economia neutral e 

1 Ver J.M. Keynes, CWJMK, voL XXIX, p. 76-77. Nisto reside tambem a diferen~ entre a economia monet8ria de 
Keynes e a teoria cJassica. 
2 Idem, p. 78. 
3 Idem, p. 78. 
4 J.M. Keynes , CWJMK, vol XXIX, p. 67. 
5 A prop6sito do significado dos termos curto e Iongo prazo, Keynes escreve o seguinte: ''Never in the annals of the 
modem world has there existed so prolonged and so rich opportunity for the business man, the speculator and the 
profiteer. Inthese golden years modem capitalism was born. There are also another generalisation which, in passing, we 
may note-one relating to the length of the economists' 'short period'. A short period, it would seem, thinks nothing of 
living longer than a man. A 'short period'is quite long enough to include(and perhaps to contrive) the rise and the fall of 

-· 
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aquele em que a autoridade monetiria promove a igualdade entre a S e o I. Numa si~ao 

de depressao a autoridade pode assegurar que S = I, mas sera que o nivel de outpute dado? 

A teoria tradicional considera urn caso em que a posi~ao de Iongo prazo corresponde 

a politica particular por parte da autoridade monetaria, a de uma economia neutral, em 

que a autoridade monetaria promove a igualdade entre poupan~a e investimento. Assim 

sendo, a teoria de Iongo prazo de uma economia monetaria nao pode ser construida sem a 

politica monetaria, pelo que a economia neutral e a economia monetaria nao sao 

equivalentes no Iongo prazoZ. 0 novo equilibrio de Iongo prazo pode ser necessariamente 

aquele no qual nao todos os recursos sao empregues no seu nivel 6ptimo. Por exemplo se 

uma queda no output constitui uma fo~ equilibradora, o output pode ser sub6ptimo no 

equilibrio: 

"( ... ) but in an entrepreneur economy the fluctuations of cyclical demand may be the dominating 
factor in determining employment; and in this book, therefore, we shall be mainly analysing the 
causes and consequences of fluctuations in effective dernand"S. 

Keynes constata. que numa economia monefliria a rigidez dos satarios e manife~ao 

e exemplo das particularidades da moeda, a teoria ctassica represents. o caso limite de uma 

economia empresarial na qual a moeda e neutra4• t justa.mente na mudan~a da quantidade 

de moeda que surgem os problemas, exigindo a neutralidade, que a quantidade de moeda 

permane~a constante. 

the greatness of a nation", in CWJMK , Vol. VI, p.141. Keynes cita na mesma pligina Smith, este escreve " Ninety years is 
time sufficient to reduce any commodity, of which there is no monopoly, to its natural price". T. Rymes, "Keynes's 
Lectures 1932-35: Notes of a Representative Student", MacMillan, 1988. Na sexta li~ de Keynes, em 14 de Novembro 
de 1932,p. 7. 

2 VerT. Rymes, "Keynes's Lectures 1932-35: Notes of a Representative Student", MacMillan, 1988. Nas notas de R. 
Bryce, le-se que de acordo ao metodo de Keynes, um equilibrio se realiza se a quantidade de moeda e fixa, mas a nova 
posi.,SO de equilibria pode nio ser Optima. 0 nivel do output pode ser menor na nova posi.,ao de equilibria, como um 
factor ''rnalcing for the equilibrium, tendo-se menor output, menor poupan~ e menor investimento,."outputwould then 
certainly be at a suboptimal level", idem, p. 7 4. Esta passagem einteressante,' porque as mudan~ no output sao vistas 
como uma f~ de reequilibro, se por equilibrio se entende um ponto de repouso, i.e., em que S=I, em que os ~s 
pennanecem constantes, em que os factores de~ sao remunerados. segundo as suas confribuicOes marginais ao 
produto, em que oferta e igual a procura. Mas esta f~ re-equilibrante content uma enorme carga social. 
3 JM. Keynes, in CW]MK, VoL XXIX, p. 80. 
4 Keynes exemplifica dizendo que um boom em Wall Street n4o acrescenta riqueza, mas numa economia monetaria est& 
associado a um aumento na procura de autom6veis. Ver T. Rymes, " Keynes's Lectures 1932-35: Notes of a 
Representative Student", MacMillan, 1988, p. 48, nota 4. 0 mesmo pode ler-se em" A monetary theory of Production", 
JM. Keynes, in CWJMK, voL xm, pp. 408-411. Este breve apontamento de Keynes e apresentado numa conferencia em 
honra de Arthur Spiethof. Vera nota de D. Moggridge na mesma pligina, no sentido de que a teoria monetaria da 
~ e um passo importante na transiC4o do 'Treatise· para a Teoria Gerai. 
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Oeste modo a teoria cJ.assica, ao aceitar a lei de Say segundo a qual a oferta cria a 

sua propria procura, deixa de fora a possibilidade da existencia do desemprego 

involuntario. As flu~Oes na procura efectiva sao a razao pela qual o produto elaborado 

numa economia cooperativa nao seria lucrativo numa economia monetaria. A procura 

efectiva nao flutua numa economia neutral ou cooperativa, salvo em casos excepcionais, e 

o outputtende a estar sempre ao nivel do pleno emprego. 

No modelo cJ.assico a moeda e urn instrumento temporario de conveniencia, usado 

para comprar o produto dos empresarios nurn determinado periodo de tempo. A ·classical 

neutral entrepreneur economy' e uma economia cooperativa, onde a moeda apenas serve 

como meio de troca e de suporte a eire~ das mercadorias, pelo que a moeda nao e urn 

obstaculo a transforrna¢o da poupan~ em investimento. Depois destas considerS,Q6es 

bisicas para configurar o modelo, Keynes ira a especificar a sua constru~ao. 

0 resultado mais importante que surge desta reflexao e a observ~ao do papel que a 

moeda assume numa economia capitalista, a fun~ao de entesouramento. Embora as 

consider~Oes analiticas sobre esta nova qualidade da moeda sejam desaproveitadas, ela 

serve posteriormente, no modelo mais geral, a n~ao de preferencia pela liquidez que 

influencia as v~6es da quantidade de moeda, e, por conseguinte, da taxa de juro. 

Neste ponto, chega-se a uma conclusao importantissima: o ajustamento no output 

pode conduzir a economia a uma posi~ao de subemprego, pelo que a teoria de Iongo prazo 

de uma economia monetaria nao pode ser construida sem a1gum mecanismo de 

ajustamento de politica monetaria, i.e. a politica da taxa de juro faz parte dos ajustamentos 

necessarios ao equilibria de pleno emprego. 

3.2.1.2. Os parametros de uma economia monetaria 

Depois de uma reflexao te6rica de caracter geral, Keynes prope;e-se desenvolver urn 

modelo interpretativo em que a economia capitalista e representada como uma economia 
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em que todos os factores sao interdependentes1• Dados esses factores, podem deduzir-se 

varias conclu.sOes relativamente a tres classes de coisas compraveis: dividas, activos e 

consumiveis. Pode-se determinar o p~o e o nivel do output (activos e consumiveis) e o 

nivel de rendimento. 

Estes parametros nao sao independentes uns dos outros, sendo necessario 

desenvolver a mecanica do sistema como urn todoZ", pelo que e conveniente efectuar 

algumas expli~Oes previas, a medida que se estabelecem as re~ees. 

Constatando que a quantidade de moeda e mais controlavel numa economia 

capitalista, Keynes procura estabelecer a re~ao entre a quantidade de moeda e o complexo 

das taxas de juro: p = A(M), sendo p o simbolo do complexo de taxas de juro, A a 

preferencia pela liquidez e M a quantidade de moeda3. 

Entao P = B(p), onde P eo p~o dos activos de capital, B e a expectativa das quase-z z 

rendas e p e a taxa de juro. A fun~ oferta, supondo que a oferta depende do p~o e que 

os custos nao mudam: I'= C(P
2
). I' eo custo do activo de capital, C e a fun~ao oferta. 

Dados os p~os dos activos, das dividas, dos bens de consumo e do rendimento fixo 

para OS indivfduos, 0 problema que se coloca 0 indivfduo e 0 de determinar qual a parte 

do rendimento que destina ao consumo e qual a parte que reserva para outros fins 

(poupan~a ou entesouramento). 0 equilibrio e realizado atraves de mudan~as nos p~os, 

OS quais mudam are que 0 nivel dos pre~OS seja alcan~ado, de modo que a quantidade 

agregada que as pessoas reservam a esse nivel de ~os iguale a quantidade de 

investimento corrente. 

1 Os factores referidos sao: 1) a quantidade de moeda; 2) os factores fundamentais da psicologia de mercado: a) o estado 
de preferencia pela Iiquidez, b) as expectafivas das quase-rendas e c) o estado de preferencia temporal; 3) 'The supply 
schedule·, ie., a resposta da oferta ao estado dos Iueras. Como nurn conjunto de ~ simultaneas, tratam-se cada 
urn ao seu tempo, negligenciando temporariamente as suas interdependencias. Keynes continua na lecture " The 
parameter of a Monetary Economy'', com a~ moeda e output Lecture n° 6. Existe urn ·draft' desta parte titulacla " 
The parameters of Monetary Economy'', capitulo 9, e outro similar capitulo 5 in J.M. Keynes, CWJMK, voL XID, pp. 
396-406. 
2 Como na ~ das rela¢es que comportam o modelo Keynes utiliza ~en~ algebricas, ale aponta 
para o seu caracter simb6lico: "All such relations are [symbolic] schedules, not an algebraic one", T. Rymes, " Keynes· s 
Lectures 1932-35: Notes of a Representative Studenf', MacMillan, 1988, p. 76. 
3 Keynes continua com os parametros da economia monebiria na setima li~ realizada em 21 de Novembro de 1932. 
Encontram-se partes da ~ em J.M. Keynes , "The Parameters of a Monetary Economy", IN CWJMK , voL xm, pp. 
397-405. 
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Se existe uma preferencia temporal, o que se decide no nivel dos p~os sao os pre~os 

dos bens de consumo. A condi~ao para o equilibrio estavel mais simples e que o 

rendimento agregado mude a preferencia temporal de modo tal que a mudanca no 

consumo seja na mesma direc~ao mas menor em quantidade. 0 estado da preferencia 

temporal e capaz de reagir sobre o nivel dos p~os dos activos. Se Pz = B(p), o estado de 

preferencia temporal pode afectar o nivel dos p~os atraves de B ou p. Atraves de p pode 

acontecer apenas no caso da mudan~a de politica do sistema monetario. Mas 

provavelmente afectara B, atraves das mudan~as nos p~os dos bens de consumo, o que 

por sua vez ira afectar a preferencia pela liquidez. Negligenciando isso, escrevemos a 

formula: P =G(I), onde P eo nivel dos ~os dos bens de consumo, G e o estado de 
I I 

preferencia temporal e I o investimento. 

No curto prazo, B nao sera provavelmente afectado pela quantidade do output 

corrente, mas, durante uma expansao, o output de capital conduzira a uma diminui~ao das 

expectativas das quase-rendas. 

Keynes examina entao a reac~ao dos rendimentos ou oestado de resposta dos custos 

sobre os lucros. Considerando PI= G(I,H), onde He o estado da oferta dos bens de consu-

mo, quando os lucros crescem, existira uma reac~ao sobre os custos. E = L(O, Q)I constitui 

a reac~ao dos rendimentos desde que R = H(Qt), sendo R o output de bens de consumo, Q 
I 

os lucros ou quase-rendas dos bens de consumo e, desde que I'= H(Q
2
), sendo r o output 

dos bens de investimentos relacionado com os lucros ou quase-rendas. Tomando R e I', o 

outputcombinado e 0 = J(Q). 

Conhecendo M, a quantidade de moeda, A a quantidade de moeda que urn individuo 

deseja manter em dadas circunstancias, Bas expectativas das quase-rendas), G a re~ao 

entre o rendimento gasto e o rendimento poupado, J a fun~ao oferta, L a reac~ 

rendimento ou o estado dos custos, entao M, A, B, G, J e L.sao suficientes, i.e., com A, M, G, 

1 De acordo com a ob~ na anterior ~ E, Q, 0 sao complexos de rendimento; de lucros e de output 
respectivamente. Compare-se comJ.M. Keynes, CWJMK, voL xm, p. 404. 
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J, e L conhecidos com diferentes quantidades de moeda M, podem conhecer-se todos os 

pr~os de prodw;ao, emprego, etc. Estes sao os parametros de uma economia monetaria1: 

L.\Q = M- M ou L.\Q = M + M- M: ou L.\Q = M> -M:. 

Neste modelo em que se evidencia a interdependencia entre as variaveis e os 

mercados que elas representam, Keynes estabelece uma rela.Qao entre o output, o 

investimento e a despesa, onde a poupan~a e o investimento sao variaveis que determinam 

as v~6es da taxa de lucro e onde estas v~ees determinam a oferta. A n~ao de 

rendimento como despesa e quase-rendas e uma n~ao de desequilibrio na medida em que 

o conceito de quase-renda e urn conceito de excesso de procura. 0 ponto fulcral e a 

defini~ao de poupan~a como M - M:, a qual esta a meio caminho entre a defini~ao do 

Treatise e a defini~ao posterior da Teoria Geral. 

0 output cresce quando a despesa aurnenta mais rapidamente que os custos, as 

mudan~as no investimento tern o mesmo sinal que as mudan~ na despesa relativamente 

aos custos. 0 importante neste ponto e a rela.Qao que se estabelece entre as quase - rendas B 

e a preferencia dos individuos A, porque o entesouramento assume urn caracter concreto e 

aponta na direc~ao da especula.Qao monetaria, que e deriva de aproveitar uma si~ao de 

existencia de quase - rendas e de determinar a preferencia de moeda que os individuos 

pretendem manter. Neste modelo o conceito de eficiencia marginal ainda nao incorpora a 

distin~ entre a n~ de expectativas de curto e Iongo prazo, deixando a interac~ entre 

entesouramento e liquidez sem esclarecimento, pelo que tambem nao se esclarece a rela.Qao 

com a taxa de juro e a politica monetaria. 

1 Keynes escreve em" The Parameters of a Monetary Economy'': "We are now ready to complete the circle of our 
analysis and to remind ourselves of the ultimate interdependence of the various factors which we have been analysing". 
'We have already mentioned that the state of liquidiw preferences partly depend& on the price level. But it is obviow that 
it also depends-among other things which we have enwnerated in detail when the analysis of liquidiw preferences, or 
the demand for money as it might otherwise be expressed, is the special topic of our enquiry- upon the volume of output 
Thus finally we have A= K(O,P) or perhaps better A=K(E,Q)". Estas equa¢es estio apenas implicitas nas Ii¢es. Ver J.M. 
Keynes, CWJMK, voL xm, p. 404. 
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3.2.1.3. Urn modelo de economia empresarial 

Nurn modelo simplificado de economia empresarial, a produ~ao esta organizada 

atraves de urn nfunero de firmas que realizam a fun~ empresarial, utilizam urn 

equipamento durante a sua vida util e contratam trabalho para o periodo de produ~ao. 

A empresa disp0e de urn fundo de maneio que inclui sahirios adiantados e rendas. A 

diferen~a entre capital fuco e fundo de maneio e a mesma que existe entre produtos 

acabados e nao-acabados, 0 que e uma questio de conveniencia. 0 periodo de prod~ao e 0 

tempo entre a decisao de empregar trabalho e capital, e a obten~ao do produto final, o 

tempo que o empresario demora a recuperar o seu dinheiro. 

0 empresarios tomam duas decisOes: i) comprar ou alugar o equipamento durante a 

sua vida util e, ii) empregar trabalho em intervalos frequentes . Como a aruUise e de Curto 

prazo, pressupc5e-se o equipamento como dado. Os empresarios tentam com esse 

equipamento maximizar os seus retornos pelo que procuram o emprego requerido. As 

empresas que obtem lucros pretendem expandir-se no Iongo prazo e as que nao acurnulam 

acabam por desmobilizar. 

Os empresarios concorrem entre si a fun de atrair a rruixima parte de despesa, mas no 

seu conjunto confrontam-se com a questao da despesa agregada. Se a despesa agregada for 

igual aos custos, entao no seu conjunto nao existirao nem lucros nem perdas. Se as formas 

das curvas de oferta forem iguais para todos, entao uma mudan~ na composi~ de uma 

despesa agregada deixara o emprego inalterado. Se a despesa agregada for diferente dos 

custos agregados, entao o incentivo incrementado numa direc~ao nao e igual ao incentivo 

diminuido noutra. As flu~ees que surgem a partir desta diferen~a sao uma caracteristica 

essencial da economia empresarial. 

Para explicar esta discrepancia, Keynes faz recurso a urn conceito que posteriormente 

abandonara: 'hoarding·. Supondo que os custos no periodo sao X + x· , onde X1 e a 
1 1 

quantia que os empresarios rem de pagar por urn capital de trabalho constante e x· e a 
1 

quantia que rem de pagar- por urn aurnento desse capital. Estas quantias representam o 
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rendimento do publico, o qual gasta uma parte dos seus rendimentos em bens acabados. 

Supondo que essas despesas sao X
2

, e admitindo H como a parte entesourada desses 

rendimentos (incremento de caixa), as compras e vendas de 'securities' serao canceladas 

se o publico empresta dinheiro as empresas, L, ou puderem comprar outros activos das 

firmas (para alem do output corrente), ou puderem comprar com o seu dinheiro 

'securities' ou pagar emprestimos aos bancos, o que ira diminuir o volume de dinheiro, 

representado por M
1 

• Assim: 

X +X' =X + H + L- M 1 1 z 1 

Numa economia neutral X1 e Xz sao iguais, os bens sao vendidos pelo seu custo, 

o que e o caso se X' 1 + M1 = H + L, onde H + L sao os emprestimos do publico e a 

poupan~a; X' 1 + M1 sao os emprestimos dos bancos e o incremento do capital de 

trabalho. Se X' 1 + M1 nao for igual a H + L, entao X1 e Xz nao poderao ser iguais e a 

condi~ao da economia neutral nao se cumprira. Se o custo de produzir capital for 

maior que a despesa em compra de bens de capital, nao existe razao para esperar que 

X' 1 + Mt seja igual a H + L, pelo que pode dizer-se que o problema esta no 

entesouramento. 

Para que seja estabelecida uma si~ao equivalente a si~ao neutral H + L = X' + 
1 

M e necessaria urn aumento da despesa do governo, G, o qual deve ocorrer sem que 
1 

comprometa a despesa privada ou sem recurso a impressio de moeda, isto e, H + L = 
X' 1 + M1 + G1• Desse modo, altera-se a propensao a despesa do publico de modo tal que Xz 

muda, porque muda a taxa de juro ou porque o rendimento do publico e redistribuido de 

modo a alterar a despesa. 0 publico podera ser impossibilitado de gastar dinheiro a menos 

que seja desembolsado em bens do tipo X z. z 

1 E interessante observar que R. Kahn dA 1reS versaes diferentes destas ~. Ver J.M. Keynes, " From R.F. Kahn, 20 
March 1934",CWJMK,volXIX,pp.l20-121. 
2 Keynes observa que quando existe pleno emprego a oferta de trabalho: "enters in the story. When there are 
unemployed the money [wage] blll88ins don't settle the level of real rates or the volume the of employment 11ris is only 
common sense-it must take a real thing to move real wages. Because there is a correlation between real wages and 
employment, we mustn't assume there is a causal connection between them. If workers could be persuaded to save more 

149 



150 

Neste modelo Keynes conclui que se a despesa agregada for diferente dos custos 

agregados, entao 0 incentivo incrementado numa direc~ao nao sera igua1 ao incentivo 

diminuido numa outra, isto e, se se pretende aumentar o consumo nao se pode diminuir os 

salarios monetarios. As flu~Oes que surgem a partir da diferen~a entre despesas e custos 

e uma caracteristica essencial da economia empresarial, o que contradiz a lei de Say. 0 

grande problema esta no entesouramento, pelo que o Estado deve intervir. A dificuldade 

est:i em como os emprestimos bancarios e a poupan~ igua1am a despesa da sociedade, o 

que e uma decisao de diferentes agentes que nao comunicam entre si ou s6 o fazem atraves 

de urn comissario walrasiano. Embora Keynes nao desenvolva ainda o seu conceito de 

propensao ao consumo, tern claro que I e a variavel que domina a eq~ao da despesa, com 

G como agente da confian~ quer seja para a saida de curto prazo como para a 

esta.bilidade no Iongo prazo. 

Keynes repensa a re~ao consumo-poupan\~f:k. e are~ poupan~-investimento, 

pois assim pode explicar a descida dos lucros, os rendimentos dos factores e dos pre<:os, 

obtendo como resulta.do o processo - chave para explicar o sentido descendente do 

consumo no Iongo prazo que serve de base para discutir a propensao marginal ao 

consumo e a n~ao de procura efectiva. 

3.2.1.4. 0 modelo da procura efectiva eo rendimento 

No modelo que Keynes com~a a desenvolver a partir de 1932 parte da hip6tese de 

que principalmente o volume de output e de emprego dependem das decisOes dos 

empresarios e de que se trata. de uma economia de conco~ncia livre. Se os lucros crescem 

isto estimulara os empresarios aumentar a prod~. A curva de oferta. keynesiana e, de 

certo modo, mais fun~ dos lucros do que dos custos classicos. 

No caso de urn empresario individual a oferta. e procura nao estao correlacionadas, se 

a sua curva de oferta. e afecta.da por uma modific~ao dos custos nao provoca uma 

mudan~a na forma da curva de procura. Mas no caso da economia como urn todo, as 

we would find both higher wages and unemployment' T. Rymes, " Keynes's Lectures 1932-35: Notes of a Representative 
Studenf',MacMiDan, 1988,p. 100. 
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mudan(:as no emprego alteram a curva de procura, existe uma correla(:ao entre a cutva de 

procura total com as mudan(:as no emprego. Quando o rendimento real cresce, o 

consumo agregado aumenta, mas menos que o aumento do rendimento. Existe uma 

propensao ao consumo que relaciona o consumo aos vanos niveis hipoteticos de 

rendimento. Se nao existe uma mudan(:a na propensao ao consumo, o incremento no 

emprego nao devera ser absorvido pelo consumo, pelo que o AN devera estar unido a um 

M adequado o qual devera absorver o produto adicional nao consumido. Esta lei 

psicol6gica obriga estudar a procura agregada e estabelece a linha de investiga(:ao 

definitiva que 0 conduzem a teoria geral. 

3.2.1.4.1. A procura efectiva e a dete~ao do nivel emprego 

Um dos aspectos mais importantes para determinar a procura efectiva e saber o que 

determina as fun(:Oes de procura e de oferta. A fun~ que relaciona o volume dado de 

emprego as expectativas de receitas que farao com que os empresarios empreguem um 

nUn1ero determinado de homens, chama-se a fun~ oferta: Z = F(N); Z e o custo de 

produ(:ao do output de N pessoas. A procura agregada. e aquela que os empresarios pensam 

que usufruirao do output se N pessoas fossem empregues: D = f(N). Dado o valor de N e 

sendo D > Z, existirao motivos para que o emprego seja aumentado1• 

Dizer que D = Z implica dizer que nao existe obstaculo ao pleno emprego. Dada. a 

propensao ao consumo, o nivel de equilibria do emprego dependera do investimento 

corrente real. A propensao ao investimento, depende de um conjunto de factores que sao 

independentes dos que determinam a propensao ao consumo, em particular da taxa de 

juro, que depende de considera(:Oes psicol6gicas. 

1 A teoria cWsica pressupae que se N aurnenta, Z e D crescem adequadamente, pelo que D e igual a Z para cada valor 
de N. Para quaiquer N, as receitas D igualam os custos Z, de modo que, de acordo com a doutrina cWsica, a procura 
efectiva nao tern urn valor Unico, .T. Ryrnes, " Keynes's J.ectures 1932-35: Notes of a Representative Student", 
MacMillan, 1988, p. 163 .. Nesse caso, se as curvas correm juntas, a concorrencia conduzira a urn maior emprego ate 
que a oferta fique inelastica. As funcOes agregadas de oferta e procura definem-se no curto prazo, com o equipamento de 
capital e a tecnologia dadas. Os movimentos que a teoria cWsica pressu.pOe sio movimentos ao Iongo das curvas, nao 
vendo a possibilidade de desloca¢es das curvas que Keynes implicitamente reconhece. 0 Unico ponto de equilibrio 
estlivel C01TespOtlde ao ponto em que todo3 os recursos est4o empregues totalmente. 
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A fun~ao consumo, ignorando os p~os, e Dt = Ft(Nt) onde Nt = d(N). Dt e a 

quantidade provavelmente a ser gasta em consumo e N 1 e o emprego na indUstria de bens 

de consumo equivalente ao consumo resultante do rendimento real do trabalho de N 

homens, eo ratio NtiN dependera da psicologia dos empresarios e do 'state of news', pelo 

que Nt tendera a ser menos que N mas do mesmo signo, i.e., 0 < L\Nt < L\N ou 0 > ANt > 

Dt a despesa em consumo, o output deNt. 

Dz a despesa de investimento, o output de_ Nz. 

Dz =Fz(Nz), que depende da eficiencia marginal do capital e da taxa de juro. Sera 

favoravel aumentar o emprego ate o ponto em que a eficiencia marginal iguala a taxa de 

juro. Em equilibria Dt + Dz = D'. E desde que F(N) = Ft(Nt) + F z(Nz) porque Nt+ Nz = N. 

Dado a propensao a consumir e a investir, existe apenas urn nivel de emprego que e 

consistente com tais propensaes. Existe urn nivel de investimento que conduz a si~ao de 

pleno emprego, mas nao existe obrig~ que exista sempre: 

"thus, the marginal eficiency of capital, the rate of interest and the propensity to consume will 
seiVe to give us the level of employent. The richer the community, the wider will tend to be the gap 
betwen Nand full employment"!. 

A grande conclusao a que nos leva este novo modelo e de que o emprego depende 

da procura efectiva que e a suma de dinheiro antecipada que as pessoas estao dispostas a 

consumir e que as empresas desejam investir.· 

3.2.1.4.2. A procura efectiva e a persisrencia do desemprego 

A intersec~ao de Ft(Nt) com Fz(Nz) chama Keynes de procura efectiva2• De igual a 

Dt + Dz, a procura para consumo e a procura para bens de investimento. Quando D se 

incrementa, Dt nao se incrementa proporcionalmente, de tal modo que Dz devera cobrir a 

1 Idem, p. 136. Embora Keynes explique wn fen6meno, como hip6tese de curto prazo, est& a pensar nwna 
tendencia pennanente, que e de curto e de Iongo prazo simultaneamente. Hopkin conclui as suas notas " in a rich 
comtr'lllity, the propensity to invest is also smaller, since the ltUIJ:8inal efficiency of capital is low. It is difficult to 
stimulate investment sufficiently to fill the gap", idem, p. 137. 
2 Nesse sentido e ilegitimo entia expor a~ do nivel do outpute do rendimento keynesianos atraves de wn 
diagrama de 45°, a cruz keynesiana de equilibria. A oferta no diagrama de 45° pressupae que as expectativas de 
receitas para wn determinado N estio realizadas a partida, ou que nio e esse o caso para Keynes, porquanto estas 
dependem da procura que o output geraria se os N homens estivessem empregados. No esquema de Keynes tudo se 
passa na an~. No diagrama de 45° excluem-se a influencia das expectativas de Iongo prazo. Para wna critica 
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diferencta entre Z e Dt, i.e.: Dt = s(Nt) e I = F(N); Z = F(N). Quando o emprego de N 

homens e lucrativo, s(Nt) -'II (Nz) = I, de modo que N depende des, 'II e Dz. Por cada N, 

existira uma distribuictao da productao entre bens salarios e nao-bens salarios. 0 salario 

real e igual a produtividade marginal do trabalho na indUstria produtora de bens salarios, 

nesse caso s, \11, e Dz determinam N. Quando 0- Dt se incrementa, a d.iferencta Z - Dt 

aurnenta, temos uma situactao de pobreza na abundancia. Se a eficiencia marginal decresce 

com o aurnento do stock de capital, isto pode remediar-se com uma descida da taxa de 

juro. Mas tambem pode distribuir-se a riqueza de modo a que aurnente C, o fazendo com 

que S diminua ou I aurnente atraves de trabalhos publicos. Se Dz fl.utua, N fl.utua. Em caso 

de esperar-se pela acctao dos mecanismos automaticos o desemprego atingiria niveis 

demasiados elevados para a paz social. 

Das novas definict6es resulta claro para Keynes que quando S > I o rendimento se 

reduz, pelo que o output diminui, os empresarios corrigem as expectativas no periodo a 

seguir, dadas as expectativas realizadas neste periodo. Embora nao considera a 

possibilidade de que as expectativas de curto prazo infl.uenciem o output corrente, no 

sentido de que se o rendimento esperado do empresario e inferior ao padrao, este contrai o 

output no curto prazo, o que explica o desemprego como urn equilibrio abaixo de pleno 

emprego1• 

Keynes estuda urn modelo te6rico em que as fl.utuactees no output dependem das 

mudanctas nas relact6es entre despesa e rendimento, sendo a despesa igual ao investimento 

mais os gastos em consumo( os lucros sao urn residuo). Os blocos que constituem o 

conjunto de teorias auxiliares comectaram a ser delineados na forma de parametros, com 

grande relevo para a preferencia pela liquidez e as expectativas sobre os lucros. A 

preferencia pela liquidez distingue-se da 'bearishness', na medida em que esta Ultima 

do diagrama de 45° ver S. Weintraub," El Keynesianismo CWico, Ia Teoria Monetaria y el Nivel de los Precios", 
FMI-BID-CEMLA, 1961, capitulo 1,pp. 5-26. 
1 Isto implica que an~ de procura efectiva envolve quer a curva de oferta de curto prazo, quer a curva de procura. 
Que o desemprego pode resultar de uma insuficiencia de oferta, significa que a oferta e uma oferta reduzida de bens, na 
expectativa de uma procura reduzida. 
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mistura activos e dividas contra moeda. enquanto que a primeira concentra-se em dividas 

contra dinheiro. 

Este modelo keynesiano contem uma dete~ao dos lucros de curto prazo 

atraves do fluxo das quase-rendas e da taxa de juro, com uma referenda a determina~ao 

desta pela preferencia pela liquidez. 0 volume de investimento aparece como uma fun~ao 

das expectativas sobre as quase-rendas prospectivas, da taxa de juro e o custo de prod~ao 

dos bens de capital, todos os elementos que comJX)em a sua teoria da eficiencia marginal, 

da qual nada se refere, assim como da procura efectiva. Neste sistema, conclui Keynes nao 

existe uma tendencia de Iongo prazo ao pleno emprego, como sup()e a teoria da economia 

neutral. 

Keynes constr6i a heuristica positiva que o conduzem ao corpo central da Teoria 

Geral, as teorias auxiliares do modelo definitivo que conforma o nucleo duro do programa 

keynesiano: a teoria da procura efectiva, com as determinantes do consumo e o 

investimento, a teoria da preferencia pela liquidez e a taxa de juro. Nesse caminho elabora 

os conceitos fundamentais e estabelece o modo de re~ao entre as categorias e n~C>es, 

formula as leis psicol6gicas e as enquadra no funcionamento do sistema, constituindo urn 

modelo que admite a instabilidade no comportamento dos investidores, a incerteza dos 

produtores como inerentes a economia. Faltava apenas precisar algumas n~C>es, como a de 

eficiencia marginal do capital e a integr~ dessa na teoria do investimento, mas 

sobretudo necessitava explicar a re~ao entre a eficiencia marginal e a taxa de juro, e 

compreender porque esta Ultima era recalcitrante a baixa. 0 ajustamento gera o 

desemprego, pois nao se produz automaticamente ou quando se produz demora tempo. 

Keynes devera provar que nao existem mecanismos automaticos que assegurem o pleno 

emprego e a estabilidade dos ~os. 

Agora resulta claro para Keynes que o seu pressuposto no 'Treatise' de que quando S 

> I o rendimento se reduz, pelo que o output diminui, os empresarios corrigeni as 

expectativas no periodo a seguir, dadas as expectativas realizadas neste periodo. Keynes nao 

considerava anteriormente a possibilidade de que as expectativas de curto prazo 
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influenciem o output corrente, no ~ntido de que se o rendimento esperado do empresario 

e inferior ao padrao e portanto pode nao estar em equihbrio, este contrai o output no 

curto prazo, o que explica o desemprego como urn equilibrio abaixo de pleno emprego, 

mais o menos permanente. 

Mas o modelo que Keynes elabora lhe permite realizar uma teoria em que o volume 

de emprego depende da procura efectiva, que e a expectativa de investimento adicionado 

da expectativa de consumo. A pergunta que se levanta e o que determina o consumo e o 

investimento. Como as despesas realizadas em consumo nao serao muito diferentes das 

expectativas de consumo, a menos que mudem os habitos, o rendimento nao pode 

aumentar a menos que o investimento aurnente. 0 'gap' entre rendimento e consumo 

deve ser preenchido pelo investimento1• 0 investimento e determinado pela eficiencia 

marginal do capital e pela taxa de juro. 

A investig~ao de Keynes: 

" ... has evolved into a primary a study of the forces which determinate changes in the scale of output 
and employment; and, whilst it is found that money enters into the economic scheme in an essential 
and peculiar manner, technical monetary details falls into the background" I. 

0 modelo que Keynes com~a a propor permite verificar a capacidade potencial da 

produftao e os problemas gerados numa economia monetaria, permite ver o conflito entre 

uma economia de interesses privados que produz bens e uma economia publica que requer 

dinheiro para transformar o investimento em emprego. A chave da discrepancia deveria ser 

encontrada nas caracteristicas e peculiaridades da moeda. 0 fracasso dos sistema radica no 

sistema de contas associado com a produftao monetaria, que fracassa na reconc~ao entre 

interesses privados e interesse pUblico. 

0 novo pensamento de Keynes procura responder a urn problema para o qual a 

teoria econ6mica nao encontrava uma resposta: o desemprego involuntario, formula urn 

quadro te6rico: uma teoria do output e do emprego, e, urn modelo que capta no essencial os 

principios que pautam as condutas dos individuos, grupos sociais numa economia 

monetaria. 

1 Compare-se como ·draft' do capitulo 8 da Teoria Gera1, in].M. :Keyne3, CWJMK, vol, XIII, p. 4 78. 
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Keynes encaminhava-se na direc~ao de um modelo te6rico em que as v~ees no 

output dependem das mudan~as nas re~6es entre despesa e rendimento, sendo a despesa 

igual ao investimento mais os gastos em consumo. Keynes desenvolve a ideia de uma taxa 

de rendimentos esperados comparados com os custos de oferta do novo investimento, duas 

n~6es ja anunciadas no Treatise mas preteridas pelos efeitos dos p~os sobre o outpute o 

emprego. 

Para Keynes o incentivo ao investimento para os empresarios depende do rendi

mento· prospectivo que estes antecipam sobre o rendimento corrente, considerando a taxa 

de juro que deverao pagar de modo a poder financiar. Keynes aproveita a teoria da 

procura da mOeda do Tratado, com destaque para a preferencia pela liquidez e as 

expectativas sobre os lucros. 0 modelo contem uma dete~ao dos valores dos activos 

(lucros de curto prazo) atraves do fluxo das quase-rendas e da taxa de juro, com uma 

referencia a dete~ desta, a preferencia pela liquidez. 0 volume de investimento 

aparece como uma ~ao das expectativas sobre as quase-rendas prospectivas, da taxa de 

jur6 e do custo de prod~ao dos bens de capital, que sao os elementos que comp6em a sua 

teoria da eficiencia marginal. 

Keynes estava a caminho da elabor~ao da teoria da procura efectiva, retirando 

algumas re~ees ja enunciadas mas nao desenvolvidas. Neste sistema nao existe uma 

tendencia de Iongo prazo ao pleno emprego, como sup6e a teoria da economia neutral. 0 

novo modelo, que ~corpora a importancia da moeda na explic~ao do nivel da prod~ e 

do emprego, toma como base o esp~o te6rico aberto pela teoria da procura efectiva, 

permitindo desse modo um caminho heuristico diferente. 

1 J.M Keynes , The General Theory, in CWJMK, voL VB, p. vii. 
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4. 0 anel envolvente do programa de 
investiga~ao cientifica de J .M.Keynes. 

"Gewiss auch du, Iieber Leaer, als Knabe oder Madchen mit dem 
stolzen Gebaude der Geometrie Euklids Bekarmchatschaft gemacht. 
Gewiss wurdest du Kraft dieser vergangenheit jeden mit 
Verachturl8 strafen, der auch nur das abgelenste Satchen dieser 
Wissenchaft fur unwahr erlaartc"I 

A teoria keynesiana formula uma teoria da produ~ao e do emprego considerando que 

a eficacia marginal do capital governa o investimento, variavel fundamental que, 

juntamente com a propensao ao consumo, determina a procura efectiva. Num mundo de 

expectativas incertas, o subequilibrio do emprego resulta de uma falta de procura efectiva 

provocada pela incerteza da rentabilidade do investimento, pela desconfian~a e 

transfo~ das normas e valores que pautaram o comportamento empresarial na 

obten~ao do lucro, ao que se une a ineficacia da politica monetaria provocada pela rigidez 

da baixa da taxa de juro de Iongo prazo num contexto de padrao - ouro. 

Ao equacionar o problema do desemprego persistente, como problema social, a teoria 

keynesiana pOe em evidencia a re~ao entre teoria econ6mica e politica socio-econ6mica, 

reinventando o papel da politica e nela requerendo o Iugar do Estado como agente 

econ6mico activo, o que resulta da convic~ao na necessidade de p6r termo ao ca.Iculo 

econ6mico baseado na cren~a da existencia de mecanismos automaticos 'que persistiam 

nos raciocinios doutrinarios e na mentalidade laissez faire. 

E · uma teoria que, sem questionar a essencia do capitalismo no sentido 

socioecon6mico, atribui a ineficacia econ6mica resultante do desemprego a perversao dos 

factores financeiros, favorecidos pela espec~ e pela perda do espirito empreendedor 

caracteristico da epoca vitoriana. Keynes estava persuadido de que a obrig~ do cientista 

social e a prom~ao do bern em correspondencia com uma etica do bern comum, e a 

IJ.M. Keynes, ''Essay on the Special and General Theory of Relativity", in CWJMK, VoL xxvm,p. 21. 
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.· · procura do bern intrinseco do indJ.viduo, postulando uma moral diferente para o 

investimento e urn regresso a etica capitalista weberiana, a exal~ao do empresario 

schurnpeteriano, revelando pelo caminho uma preferencia clara por urn mundo de maior 

harmonia social e sentido humano, que permita ao espirito revelar as potencialidades 

concedidas pelo dominio da razao e pela sabedoria intelectual. Keynes advoga afinal a 

destruicao paulatina do capital financeiro, e a correspondente eutaruisia do rentier como 

meio de reduzir a desigualdade socialt. 

Assim,para que o sistema, nos seus aspectos econ6micos, adquira o sentido que a 

interpre~ao segundo Lakatos exige, i.e. que as teorias auxiliares defendam a ideia central 

de que 0 sistema e instavel e nao possui mecanismos de ajustamento automatico, de molde a 

justificar uma accao permanente do Estado na vida econ6mica, devemos considerar no 

sistema te6rico keynesiano, juntamente com a procura efectiva , as leis psicol6gicas 

fundamentais: a propensao psicol6gica para consumir, a atitude psicol6gica face a liquidez 

e a expectativa psicol6gica dos rendimentos futuros dos bens de capital ou a eficiencia 

marginal do capital2; estas teorias comp6em aquilo que designamos por anel protector, 

ou seja o conjunto de teorias que auxiliam e defendem a visao keynesiana da sociedade 

capitalista3• 

A teoria keynesiana constitui urn aurentico programa de pesquisa que vern responder 

ao problema do desemprego involunta.rio, para o qual a teoria econ6mica nao encontrava 

resposta. Ela pretende desenvolver urn modelo que capta no essencial uma visao sobre os 

principios que pautam as condutas dos individuos e dos grupos sociais numa economia 

1 Keynes reconhece Iugar entre os hereges cia teoria cia moeda, tais como Gessel, Proudhom, os socialistas ricardianos, os 
mercantilistas e mesmo os canonistas cia epoca medieval 
2 Alliis, Keynes considerava que estas leis psicol6gicas juntamente com a unidade salario, tal como se determina nos 
convemos colectivos, e a quantidade de moeda, fixada pela ~ do banco central, determinam o rendimento nacional e 
o volume de emprego. 
3 No capitulo "A Teoria Geral do Emprego 'Re-stated'", Keynes procedeu a uma reconstituicio de todos estes blocos 
constituintes. Estes factores constituem as detenninantes do sistema econ6mico, embora admitindo que a divisao "of the 
economic system into the two groups of given factors and independent variables is, of course, quite albitrary from any 
absolute standpoint" .. "This division must be made entirely on the basis of experience, so as to COITeSpOnd on the one 
hand to the factors in which the clumges seem to be slow or so little relevant as to have only small and comparatively 
negligible short term influence on our quaesitum; and on the other hand to those factors in which the clumges are found 
in practice to exercise a dominant influence on our quaesitum". Idem, p. 24 7. Certos autores, como R. Clower, tern vindo 
a investigar Keynes desde a perspectiva de que o metoda de Keynes seria a expressio do metoda marshalliano no estadio 
desejado por este, ie., uma vez isoJadas as variaveis relevantes atraves do equilibria parcial, proceder a uma fase em que 
todas as variaveis interactuam num processo geral conducente a~ do funcionamento do sistema econOmico 
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monet8ria a fun de fonnular uma teoria do outpute do emprego. Demonstram ~· ·: 
/~ ..," 

ponto a correspondencia entre a visao desenvolvida como nucleo duro do progr~ 
investig~ao eo modelo te6rico. A 1inha de orien~ao foi dada pela heuristica positiva, e 

pelos conceitos, categorias e re~Oes por ela suscitados. 

Podemos analisar agora em pormenor o desenvolvimento e a elabor~ao das teorias 

constituintes do anel envolvente do programa cientifico de JM. Keynes, lembrando que o 

anel protector e refutavel, pois as hip6teses au.xiliares que o compaem podem ser testadas e 

objectadas sem que isso implique a destrui~ao do programa no seu todo. A metodologia 

propae-nos que a unidade basica de av~ao seja nao uma teoria isolada, mas sim um 

programa de investig~ao, reuindo nticleo duro, heuristica positiva e anel envolvente. 

A dete~ao do nivel da procura efectiva e o ponto de partida da analise 

keynesiana, o conceito central com o qual se constrOi o conjunto de teorias auxiliares que 

constituem o anel envolvente1• Isto e, se existem elementos que conduzem o sistema para o 

equilibrio de subemprego, devem ser esclarecidos previamente, para especificar esses 

elementos no decurso do programa de investig~ao. Em segundo Iugar, iremos ver como as 

leis psico16gicas envolvem comportamentos essenciais dos individuos. A propensao 

marginal ao consumo coloca um desafio a estabilidade do investimento, porque, sendo 

decrescente, contribui para o aumento do entesouramento. 0 investimento passa a ser a 

variavel determinante do sistema, 0 seu nivel e decisivo para a dete~ao do nivel da 

produ~ao, colocando no centro da discussao o papel dos empresarios como elemento 

fundamental para a ~ao do pleno emprego. Veremos, em terceiro Iugar, que Keynes 

ira discutir o problema do entesouramento no contexto da preferencia pela liquidez : se 

por urn 1ado existe o problema das orien~6es com que o mercado transforma a poupan~a 

em investimento, existe por outro lado a necessidade de explicar por que o nivel da taxa de 

juro nao permite que o investimento se ajuste ao nivel de pleno emprego, pelo que estes 

como urn todo. Ver R. Clower" Keynes' General Theory: The Marshall Connection, in Perspectives on the Histmy Of 
Economic Though, ed. Donald A, Walker, History of Economic Society, 1989, pp. 132-14 7. 
1 ou como Patinkin colocou a questio, se urna pessoa que caminhando por urna estrada no tempo t ve a sua esquerda 
urn pato, e passado urn tempo tt ve o pato a direita, isto quer dizer que em algures entre to e tt o pato atravessa a estrada. 
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dois aspectos denunciam as tendencias perturbadoras do equilibria. Em quarto Iugar, 

veremos que os mecanismos de mercado tradicionais da red~ao da taxa de satario e os 

seus efeitos beneficos sobre a taxa de juro deixam de fazer sentido, pois a teoria da 

preferencia pela liquidez revela que existem dificuldades para a redu~ao da taxa de juro, 

derivadas do comportamento psicol6gico dos agentes econ6micos e das peculiaridades 

especificas da moeda numa economia monetaria. Se existir urn desequillbrio na prodUQao e 

no em pre go, este pode ser, por razaes monetarias, persistente e tenaz. 

4.1. A teoria da procura efectiva 

'"11Ua book, on the other hand, has evolved into what is a 
prinwy study of the forces which detenninate challges in the 
scale of output and employment; IUid, whilst it is found that 
money enters into the economic scheme in lin essential and 
peculiar manner, technical monetary details falls into the 
baclrground"z. 

Keynes pretendeu construir uma teoria da procura efectiva como uma teoria das 

expectativas dos rendimentos a receber a Iongo prazo, partindo de uma si~ao, que e 

aquela que contempla a decisao de consumir ou poupar, ou de manter dinheiro liquido 

para especular em titulos ou investir produtivamente. Discutiremos assim a seguir os 

conceitos de oferta e procura agregadas e, em seguida, a re~ao entre estes e o volume de 

emprego. 

4 .1.1. A oferta agregada e a procura agregada 

As decisOes de investimento dos empresarios, que proporcionam os rendimentos aos 

produtores individuais, os quais por sua vez decidem sobre como empregar esses 

rendimentos, e as decisOes dos individuos trabalhadores que utilizam parte do rendimento 

em consumo, determinam as condi~oes de procura. 0 p~o de oferta global da prod~ e 

Ver D. Pakinkin andJ. CJark Leith(eds), "Keynes, Cambridge and The General Theory", The MacMiDan Press Ltd, 1977, 
p. 116. . ... 
1 J.M. Keynes, The General Theoly, in CW]MK, vol vn, p. vii. 
2 J.M. Keynes, The General Theory, in CWJMK , voL vn, p. vii. 
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determinado pelo volume de empregc cujos custos serru> cobertos pela expectativa dos 

resultados a obter. 0 estado da tecnica, o nivel dos salarios, os montantes dos meios de 

produ.(:ao e da mao- de- obra nru>- empregue e as condiQOes da concorrencia nos 

mercados, determinam as condiQOeS de oferta para os produtores individuais e no seu 

conjunto. Assim, se a tecnica, os recursos e o custo dos factores por unidade de emprego 

forem conhecidos , o montante deste para a firma e a indUstria no seu conjunto, 

dependerao do produto que os empresarios esperarem receber pela sua produQao, dado 

que os empresarios se esfo~ por fixar o volume da ocupa<tao no nivel em que a 

diferenQa entre o valor do produto e os custos dos factores seja rruiximo. Encontramo-nos 

de maneira muito clara e inequivoca numa si~ de curto prazo1• 

-~ Designando por Z o Pre<tO de oferta global da prod~ru> que depende de N homens 

empregados, a re~a<tao Z = F(N) representa a fun<tAo de oferta global. Sendo D o montante 

do produto que os empresarios esperam receber pelo emprego de N homens, a re~a<tao D = 

f(N) representa a funQao de procura global. Se D for maior que Z, existirao condiQOes para 

que os empresarios ampliem a prod~ao e o emprego, existira o estimulo para que N cre5<ta 

para alem do nivel actual, mesmo em situa<tao de concorrencia pelos factores, ate ao ponto 

em que Z = D. 0 volume de ocup~ sera determinado pela intersecQao de Z e D, quando 

Z(FN) = Df(N), correspondente ao ponto em que as expectativas de lucro do empresario 

sejam maximas: 

" The value of D at the point of the aggregate demand functions, where it is intersect by the 
aggregate supply function, will be called the effective demand"2• 

Assim, a procura efectiva, em vez de ter urn valor de equilibria Unico, tern uma escala 

infinita de valores todos igualmente admissiveis consoante o ponto de intersecQao entre Z e 

D, que nao e obrigat6rio ser z = D, pelo que 0 volume do emprego fica indeterminado, 

excepto no caso em que a desutilidade do trabalho marque urn limite superior. 

1 Keynes, assumindo que os empresarios sao agentes IIUlXimizadores, pressupae que as deci*t de investimento 
dependem das expectativas de receitas, ie., nio apenas dos ~ esperados de procura mas tambem das quantidades 
esperadas procuradas. 
2 J.M. Keynes , "The General 'Iheory", in CWJMK , voL VU, p. 25. 
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Se a urn aumento de Z correspondesse urn aumento em D, os empresarios levariam a 

produ~ao e o emprego ate ao ponto em que Z se tornasse inetastico. Quando urn aumento 

na procura efectiva nao e acompanhada por urn crescimento da produ~ao e do emprego, 

nao lui pleno emprego, pelo que: 

"( ... ) there is a vitally important chapter of economic theory which remains to be written and 
without which all discussions concerning the volume of aggregate employment are futile"1• 

0 nivel de emprego nao depende do nivel preexistente dos rendimentos, mas sim 

das decisOes de investir e das estimativas actuais dos montantes de consumo correntes e 

futu.ros. Este caracter antecipado e estimativo das decisOes, unido ao caracter probabilisticoz 

das previs6es dos agentes sobre o futuro, representa uma inov~ao fundamental da teoria 

da procura efectiva. Se em Walras as categorias rem urn caracter ideal, em Keynes estas rem 

urn caracter antecipado. 

A existencia deste equilibrio mwtiplo e uma novidade te6rica que decorre do caracter 

antecipado das decisOes dos empresarios e da propria incerteza do volume do emprego a 

utilizar. Uma vez determinado esse volume, o equilibrio tornar-se-a Unico, embora possa 

ser urn equilibrio de subemprego. 

4.1.2. 0 volume de emprego 

Dada a propensao ao consumo da comunidade, o nivel de equilibrio do emprego3 

depende exclusivamente da quantidade de investimento corrente, a qual por sua vez 

depende do incentivo ao investimento, dependendo este da eficiencia marginal do capital 

em re~ao ao complexo de taxas de juro dos emprestimos de varios prazos e riscos. 

Sendo assim, dada a propensao ao consumo e a taxa de novo investimento, nao 

existira senao urn nivel de emprego compativel com o equilibrio, pois urn outro equilibrio 

produziriria uma desigualdade entre o p~o da oferta global da prod~ no seu conjunto 

1 Idem, p. 26. 
2 Ver in CWJMK, voL 8, p. 4. 
3 0 nive1 ao qual os empresarios n4o t!m incentivo nem para ampliar nam para restringir o emprego. 
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e o pre(:o da sua procura global1• A procura efectiva de pleno emprego e urn caso especial, 

que se realiza apenas quando a propensao marginal ao consumo e o incentivo ao 

investimento se encontram numa rela(:ao mutua particular, optima, como pressupeem os 

classicos: 

" ( ... )it can only exist when, by accident or design, current investment provides an amount of 
demand just equal to the excess of the aggregate supply price of the output resulting from full 
employment over what the community will choose to spend on consumption when it is fully 
employed"2• 

0 sistema economico pode encontrar-se num equilibria estavel com o emprego 

inferior ao pleno empregos. lsto e, ao nivel dado pela intersec~ao da fu.n~ao de procura 

global e da fun~ de oferta. global, que nao corresponde ao pleno emprego excepto no 

pressuposto, defendido pela teoria neoclassica, segundo o qual existem fo~as capazes de 

fazer com que o investimento Dz cre~a o suficiente de modo a que a poupan~a Z - Dt seja 

igual a zero. 

Se a propensao ao consumo e a taxa de novo investimento se traduzir por unia 

insuficiencia da procura efectiva, o volume de emprego reduzir-se-a, permanecendo a urn 

nivel inferior a oferta. de mao-de-obra potencial disponivel ao salario real actual, e 0 salario 

real de equilibria sera maior que a desutilidade marginal do nivel de equilibria do 

emprego. Uma insuficiencia de procura efectiva travara o processo de produ~ao, embora o 

produto marginal da mao-de-obra exceda ainda em valor a desutilidade marginal do 

emprego, e, nesse caso, os trabalhadores nao terao o~ao de emprego. 

A propensao ao consumo e a taxa de novo investimento determinam o volume de 

emprego, ao qual se encontra associado urn nivel determinado de salarios reais. Se o 

volume de emprego for determinado pela procura efectiva, entao nao sera fixado pela 

desutilidade marginal, medida em salarios reais, excepto no caso em que a oferta. disponivel 

1 Este nivel nio pode ser maior que o nivel de pleno emprego, o sabirio nio pode ser inferior a desutilidade do trabalho, 
pelo que nio existe raziio para esperar que esse nivel seja igual ao de pleno emprego. 
2 Idem, p. 28. 
3 Keynes ref~ a ideia de que a estabilidade dos sahirios e sem dUvida uma con~ para o equillbrio, na medida 
em que a~ de conmmo e estavel. 
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de mao-de-obra para uma dada magnitude de satarios reais indique urn nivel maximo de 

emprego•. 

Encarando os factos deste modo, as causas do desemprego estao dependentes das 

flu~Oes na procura efectiva. Por que raz6es a procura efectiva flutua? Para Keynes, essa 

flu~ao parece ser uma doen~a do capitalismo da maturidade. 0 facto de uma 

comunidade possuir uma riqueza consideravel leva-la-a a aurnentar a poupan~a, 

debilitando a propensao ao consumo. Desse modo, as oportunidades de novos investimentos 

tornam-se menores, a eficacia marginal do capital cai, a menos que a taxa de juro de~a 

suficientemente depressa a fim de amplificar o incentivo a investir, porque a natureza 

capitalista com~a a ficar corrompida e corroida pelo lucro facil. 

0 facto da procura efectiva flutuar e nao regressar aos niveis de pleno emprego 

implica, para Keynes, que a lei de Say nem sempre se verifica, o que obriga a uma dupla 

investig~ao. Em primeiro Iugar, pressup()e esclarecer como se utiliza o rendimento em 

consumo e investimento. Em segundo Iugar, convida a encontrar uma expli~ para a 

despesa, i.e. explicar por que esta nao se realiza em consumo e investimento, por que o 

nao-consumo nao se transforma em investimento. Para Keynes, esta si~ao acontece 

apenas numa economia monetaria, onde a moeda, para alem de servir como medida de 

troca e circ~ao, serve como meio de pagamento, podendo ser entesourada. 

A ideia de entesouramento ocupa, efectivamente, urn Iugar central na reflexao de 

Keynes sobre as fun~Oes do dinheiro e a dete~ao da taxa de juro, embora seja apenas 

uma das determinantes da incerteza sobre a procura de moeda ou a preferencia pela 

liquidez, problemas te6ricos que estao associados ao comportamento de determinados 

agentes. 

A teoria de Keynes reflecte a tentativa de dar conta da mudan~ comportamental de 

urn grupo social que, na epoca da concorrencia pura e perfeita, assegurava- aceitando 

.como convencionalmente ajustada a taxa de juro vigente- a acurnula~ necessS.ria aos 

- --

1 Keynes nao rejeita completamente a hip6tese de que a desutilidade J:IUll8inal contribua para a ~ do 
volmne de ernprego, s6 a reduz awn caso particular. 
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investimentos1• Numa economia moneci.ria a moeda deve ter, por defini~ao, a capacidade 

de ser detida na qualidade de reserva de riqueza: 

"( ... )mais s'il en est ainsi, le revenu peut etre en partie thesaurise et la demande peut se reveler 
insuffisante pour s'egaliser a 1' offre a un niveau qui permet la pleine utilisation des forces 
productives. Dans ce cas, la demande pourrait constituer une limite a 1' augmentation de 1' offre, 
permettant ainsi 1' existence du chOmage involontaire"2• 

0 primeiro aspecto a investigar e a insuficiencia de procura efectiva, pelo que a 

constru~ao do modelo de Keynes se concentra nos factores que induzem as flu~ees da 

procura agregada. Do estudo do consumo infere-se uma tendencia de Iongo prazo que 

actua no curto prazo, na qual a propensao marginal ao consumo e decrescente, embora o 

nivel de consumo possa ser estavel, e da arullise do investimento resulta o maior 

condicionamento para a procura agregada, pois 0 investimento e instavel, incerto e 

limitado pelas fo~as egoistas da espec~ao. 

A procura efectiva de pleno emprego e um caso especial que se realiza apenas 
~ 

quando a propensao :marginal ao consumo e o incentivo ao investimento se encontram 

numa re~ao optima, onde a utilidade do salario real e igual a desutilidade do trabalho. 

Tal como numa economia de troca ou de moeda neutral, na qual o salario real e o emprego 

estao correlacionados, os rendimentos gerados em pleno emprego permitem a r~ao da 

procura, sob a vigencia da lei de Say . Dada a propensao ao consumo e a taxa de novo 

investimento, existe um nivel de emprego compativel com o equilibrio, pois um outro 

equilibrio produziriria uma desigualdade entre o pre~o da oferta global da prod~ao e o 

pre~o da sua procura global. Se esse nivel puder ser inferior ao nivel de pleno emprego, o 

saJ.ario niio podera ser inferior a desutilidade do trabalho. Nesse caso, OS pre~os da oferta 

deverao descer e .os rendimentos deverao adequar-se. Se isso nao for possivel, se o 

ajustamento pelos p~os nao funcionar, o nivel de emprego descera, pressionando o p~o 

do trabalho a baixar e gerando desemprego involuntario. 

IDe resto, o prOprio Keynes obsetVOU que durante o secuio XIX o desenvolvimento da ~ e das inven¢es, a 
cultura de novas temiS, o estado de confian~ e as guen-as entre as na¢es teriam sido suficientes, se consideradas 
conjuntamente com a propensio ao consumo, para pennitir uma curva de eficiencia marginal do capital de modo a 
pennitir um nivel de emprego suficiente, compativel com uma taxa de juro bastante alta, a fim de resultar 
psicologicamente aceitavel para os detentores da riqueza. 
2M. Farto, La Theorie du ChOmage Involontaire: Keynes et les interpretation neo-keynesiennes contemporaines, These 
pour un Doctorat de 3° Cycle, 1986, p. 332-333. 
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4.2. A procura e o consumo 

A procura global e constituida pela procura de bens de consumo, que e uma fun~ao 

relativamente estavel do rendimento, e pela procura de bens de investimento, que e uma 

fun~ao da eficacia marginal do capital, o qual pelo contrario e instavel, dependendo das 

expectativas de Iongo prazo dos investidores relativamente aos rendimentos futuros, e da 

taxa de juro. Embora Keynes considere que a fun~ao de consumo e estavel, o seu estudo esta 

directamente relacionado com a poupan~, pelo que, ao analisar brevemente esta 

categoria e o seu relacionamento com outras, nos apercebemos das ra.zOes que levaram 

Keynes a afirmar a importincia da lei psicol6gica fundamental, uma especie de lei 

conducente a urn estadio estacionario permanente (a menos que a vontade colectiva seja 

dominada pela razao dos seus argumentos e pela persuasao). 

4.2.1. A propensao marginal ao consumo decrescente eo 
rendimento. 

Keynes estava interessado em determinar qual e a soma despendida em consumo 

quando o emprego esta a urn certo nivel ou, dito de outro modo, como se relaciona em 

sentido estrito o consumo com o volume de emprego1• Definindo a re~ao funcional a 

entre Y w, urn nivel de rendimento dado, medido em unidades - sa.Iario, e Cw, a despesa em 

consumo para urn nivel de rendimento, representa a propensao para consumir. Dito de 

outro modo: Cw =a <Yw) ou C =Sa( Y). 

Existem duas classes de factores OU ra.zOes que impelem OS individuos a despesa, OS 

factores subjectivos e os factores objectivos2• Os principais factores objectives que 

1 0 consumo designado por C e medido em tennos de tmidades sahirios, por isso escrevemos Cw; o rendimento taJnbem 
e medido em tmidades sahirios, designado por Yw, e corresponde awn nivel dado de emprego N. A~ entre Yw eN 
pode depender, provavelmente num grau muito menor, da natureza precisa do emprego, ie., das ~ desiguais 
de urn emprego total determinado entre dUerente3 empregos, os quais conduziriam a diferente3 vaiores de Y ... Mas em 
geral, diz Keynes, e uma boa apro~ considerar Y= F(N). 
2 Os factores subjectivos incluem as caracteristicas psicol6gicas da natureza humana e as pniticas sociais e 
institucionais, que sendo alteravei!, nilo sao susceptivei! de modificar no curto prazo, excepto em circumblncias 
anonnais ou revolucioruirias. 0 mesmo pode ser di.to quando comparamos sistemas sociais dUerente3, que implica 
estudar as influencias que este3 exen:em sobre a propensio ao consumo. Keynes sup0e que em geral podem ser 
considerados os factores subjectivos conhecidos, o que implica que a propensio ao consumo depende apenas das 
m~ nos factores objectivos. 
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influenciam. a propensao ao consumo t'Ao: 1) uma mudan~ na unidade- sallirio1; 2) uma 

mudan~a na diferen~a entre o rendimento bruto e o rendimento liquido2; 3) as mudan~as 

imprevistas no valor dos bens de capital, nao consideradas no calculo do rendimento 

liquido3; 4) as mudan~as na taxa de desconto do futuro em rel~ao a troca entre bens 

presentes e futuros4; 5) as mudan~as na politica fiscal5; 6) as mudan~as nas expecta.tivas 

sobre a re~ao entre o nivel presente e o nivel futuro do rendimento6. Assim, no 

pressuposto de sallirios constantes, as varla\:Oes no consumo dependerao de outros factores 

que determinam a procura efectiva 7• Um raciocinio tipicamente marshalliano. 

Dada a si~ao economica geral, a despesa de consumo, medida em termos de 

unidades - sallirio, depende principalmente do volume da prod~ao e do emprego8. 

Considerando que a propensao ao consumo e estavel e que as varla\:6es na propensao ao 

consumo sao de importancia secundaria, o problema esta em saber qual sera a forma dessa 

1 0 consumo e assim uma ~ do rendimento real, mais do que renc:timento monetario. Numa si~ dada da 
tecnica, das preferencias e das coru:li¢es sociais que determinam a ~ do rendimento, o rendimento real de 
uma pessoa varia confonne varia a quantidade de 1U1idades de trabalho que pode dispor isto e, com o montante do seu 
rendimento medio, em unidades de sahirios; embora, quando o volume total de ~ muda, o seu rendimento real 
crescera menos que proporcionalmente relativamente ao seu renc:timento medido em unidades de sahirios( pela 
influencia dos rendimentos decrescentes). Por consegumte, por apro~, podemos dizer, que sea unidade salario 
varia, a despesa em consumo correspondente a urn nivel dado de emprego, mudara com os ~os na mesma ~· 
2 0 montante do consumo depende mais dos rendimentos liquidos, pois sao estes que permitem ao individuo tomar 
decisOes referentes ao consumo. 
3 0 consumo das classes proprietarias e consideralvelmente sensivel as m~ imprevistas no valor monetario da 
riqueza. Este deve classificar-se entre os factores mais importantes suscepliveis de ocasionar mudan~ no curto prazo da 
propens8oao consumo. 
4 A taxa de desconto, nao e o mesmo que a taxa de juro, pois esta considera as mudan~ futuras no poder de compra do 
dinheiro, na medida em que sao previsiveis. Tambem devem ser considerados os riscos, morte, tribu~; pode 
identificar-se com a taxa de juro. A teoria cllissica da taxa de juro considera importante a influencia entre a propensao ao 
consumo e a taxa de juro, vista ser esta o factor de equilibria entre poupan~ e investimento. Porem, diz Keynes, a 
~ entre o consumo e a taxa de juro e complexa e incerta, pois nalguns casos, dada a propens8o aoconsumo ser 
satisfeita com subidas da taxa de juro, em outros casos sera debilitada. No Iongo prazo, todavia, e provavel que mudan~ 
substanciais na taxa de juro, modificando os luibito sociais consideralvelmente, afectem a propensao subjectiva a gastar. 
Embora apenas a experiencia indicara a movimen~ e a~ da mesma. No curto prazo, todavia, e provavel que a 
taxa de juro tenha muita influencia sobre os gastos, em qualquer sentido. 0 efeito mais importante da taxa de juro 
opera-se sobre a v~ e desval~ de valores e de outros bens, sobretudo por razaes inesperadas, pois estas 
podem influenciar a despesa actual. 
5 Se a politica fiscal e utilizada como instrumento deliberado a fun de conseguir maior igualdade na rep~ dos 
rendimentos, o seu efeito sobre o aumento na propensao ao consumo e tanto maior. Por isto, o consumo e uma ~do 
rendimento e das expectativas que os individuos tern sobre esse rendimento. Deve considerar-se, tambem, o efeito sobre a 
propensao global ao consumo, as ac¢es do govemo tendentes a criar uma poupan~ social, destinada ao pagamento de 
dividas. 
6 Pode-se considerar este factor em tennos formais, pois se afecta a urn individuo, pode ser neutro em tennos da 
comunidade. 
7 A funcao consumo pode ser considerada estavel, sempre que tenham sido eliminadas as m~ na unidade sallirios. 
As V81"ia¢es imprevistas no valor dos bens de capital podem provocar uma variaCiO na propens8o ao consumo, e a& 

modifi~ substancias na taxa de juro e a politica fiscal podem provocar tambem altera¢es. A soma que a 
comunidade gasta em consumo depende de urn conjunto de factores: 1) do montante do rendimento; 2) oufras 
circunsbincias objectivas que o acompanharn; 3) das necessidades subjectivas e a& incl.ina¢es psicolOgicas e luibitos dos 
individuos, assim como dos principios segundo os quais, o renc:timento se divide entre eles, a& que sofrem moc:lifica¢es 
quando aumentaa ~· 
8 C = f(Yw,N). 
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fun<;:ao, que lei expressa a rela<;:ao entre C e Y. Keynes recorre a uma lei geral e de caracter 

psicol6gico: 

"( ... )men are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption as their income 
increases, but not by as much as the increase in their income. That is to say, if Cw is the amount of 
consumption and Y w is income (both measured in wage unit ) llCw has the same sign as ll Y w but is 
smaller in amount, i.e. dCw/ dYw is positive and less than unity"1• 

Keynes nao nos diz explicitamente se esta lei se aplica apenas a uma situa.<;:ao de 

depressao do emprego, ou e valida tambem para o caso de expansao da produ<;:ao. Se for 

valida neste caso, o sistema sera insta.vel permanentemente, pois o aumento da propensao 

ao consumo pressiona a oferta e o investimento, isto e, os pre<;:os e o output Dado o seu 

caracter psicol6gico, esta lei nao depende de mecanismos econ6micos individuais, mas sim 

de mecanismos colectivos de natureza variada.. 

4.2.2. 0 consumo e a poupanca 

Quando Y e incrementado, a comunidade no seu conjunto nao gasta esse incremento 

totalmente em consumo. Esta lei psicol6gica nao e apenas importante para a estabilidade do 

sistema, significa tambem que sea propensao ao gasto for de tal modo que L\C < L\Y, entao 

L\ Y s6 podera ser positivo se M for positivo. Mas isso implicaria que o nao C se 

transformasse em I . Keynes afirma: 

"( ... )we must assume, relating people· s consumption to their income, the not universally satisfactory 
but normal psychological law that a change in consumption is less than the change in income, that 
is, llC < ll Y"2• 

0 argumento de Keynes para demonstrar a dificuldade derivada da conduta dos 

consumidores, e de que um acto de consumo diferido nao e um acto simultaneo de 

poupan<;:a. A natureza da poupan<;:a sup6e que: i) existe uma procura futura nao 

especificada, ii) existe uma data nao - especificada de aceita<;:ao do reembolso e iii) nao 

existe garantia de que a procura se verifique. 0 efeito da poupan<;:a nos empresanos e 

negativa: 

1 Idem, p. 96. Este raciocinio e valido no curio prazo, como no caso conhecido das fl~ ciclicas do emprego. 
2 J.M. Keynes, in T. Rymes, " Keynes's U:ctures 1932-35: Notes of a Representative Student", MacMillan, 1988, p.112. 0 
que implica que se tl.C > tl.Y, existe instabilidade, ie., tl. Y = tl. C + tl. I, mn incremento em Y implicaria mn decrescimo de 
I. Keynes observa que em casas de ~ (exemplos de RUssia e Alemanha) cada incremento em Y conduz a 
antecipa¢es no conswno, cada vez mais r8pida.s. 
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"In fact investment is carried on by people who kid themselves as to their power of prophecy. 
Investors follow a ·social convention of throwing[forward] present facts and make very exact 
forecast into the far future which are very influenced by the present situation"1• 

No equilibrio, o rendimento e fixo na medida em que se poupa uma quantidade igual 

aquela que se investe: Y = I + C e Y = S + C, pelo que Keynes observa que poupanQa e 

investimento sao sempre iguais. 0 sistema empresarial oferece a cada momento a quanti

dade de emprego suficiente para criar uma quantidade de rendimento, o que faz com que 

as equaQOes sejam verdadeiras: 

"Of course, entrepreneur [make mistake- and] if wrong will experience appreciation or 
depreciation [of their capital], but in the short period such appreciation and depreciation can be 
neglected"2. 

S6 se altera o rendimento mudando as expectativas dos empresarios: 

"This roughly gives the mechanics of the Entrepreneur economic system"s. 

0 ponto de vista tradicional sobre a poupanQa e de que, quando se gasta menos que o 

rendimento, a poup~ aurnenta, e existe urn incremento da procura de meios de 

investimento1• Uma queda no consumo provoca urn aurnento do investimento porque os 

preQOS dos bens de investimento aurnentam. A ideia e que, se uma pessoa se abstem de 

consumir, utiliza o dinheiro na compra de urn titulo (Canso/~ o que conduz a descida da 

taxa de juro. Essa abstenQao de consurno hoje representa a substituiQao de urn consurno 

futuro, pelo que o incremento no investimento e feito em substituiQao de urn consumo 

esperado. Para alem das muta.Q6es no curto prazo, uma variac;ao positiva do rendimento 

implicara uma variac;ao do consumo no mesmo sentido, s6 que a variac;ao do consurno 

implicara por sua vez uma variaQao da poupanQa mais do que proporcional. 0 aurnento 

da poupanQa absoluta e maior que o aurnento do consumo absoluto, a menos que aconteQa 

uma variaQao inusitada dos outros factores. 

Se a descida do nivel de emprego implicar que o nivel de consurno devera baixar, 

mas que a variaQao do consumo sera menor que a variac;ao do nivel de emprego, ou da 

proporQao de rendimento real, devido a politica dos govemos ou a conduta habitual dos 

1 Idem, p. 116. 
2 Idem,p. 116. 
3Idem. 
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individuos, sera dificil o caminho a segu.ir para atingir uma nova posi'tao de equilibrio com 

flu~Oes de pequena amplitude. Mas esta si~ seria benefica para o emprego, caso 

contrario, a queda do nivel de emprego e do rendimento poderiam ser maiores. Assim, hS. 

que reconhecer que, em si~ao de depressao, a rigidez das remuner~Oes e estabilizante, 

contrariando os que afinnam que uma descida dos rendimentos e urn mecanismo de 

ajustamento. 

As oportunidades de emprego estao limitadas pela extensao da procura total. Estas s6 

podem derivar do consurno presente e das reservas para o consumo futuro. 0 consumo que 

se pode conseguir, na base do seu financiamento adiantado, nao podera perpetuar-se 

indefinidamente no futuro. Nao se pode financiar o consumo futuro atraves de expedientes 

financeiros, mas unicamente atraves da prod~ fisica corrente. 0 facto de a organ~ao 

social e econ6mica separar as reservas financeiras para o futuro da sua provisao fisica, nao 

significa que as reservas transportem a existencia das provisOes fisicas2• Por outro lado, 

quanto maior for a provisao adiantada para o consumo, maior sera a dificuldade em 

encontrar os meios de fomece-la e mais forte sera a dependencia do consumo presente 

como fonte da procura. Todavia, quanto maiores forem os rendimentos, maior sera a 

margem entre este e o consumo3. 

4.2.3. 0 significado do multiplicador e o emprego 

A ideia de recorrer ao multiplicador de Kahn permite a Keynes encontrar urn 

argumento tecnico consideravel para as politicas de emprego, particularmente na exec~ao 

das obras publicas, como medida para acrescentar ao emprego global o aumento do 

chamado emprego prinuirio. Nao e possivel urn aumento do investimento medido em 

1 Keynes refere-se ao ponto de vista de Robertson expresso ern 11 Saving and Hoarcfing11
, Economic Journal, xun, 

September 1933, pp. 399-413. 
2 A prudencia financeira do presente estorva a procura total, produzindo eventualmente a sua dimin~. Trata-se de 
wna clara alusiio ao ponto de vista sustentado pelo Tesouro Britanico que, defendendo wna politica de ~ equi
libradas, opunha-se a politica de financiamento dos gastos pUblicos, lli8Uiflentando que 0 efeito de ~ sabre 0 sector 
privado nao aumentaria o emprego e obrigaria a aumentar a taxa de juros. Sabre o chamado 11 Treasury point of view", 
veja-se Keynes, <#fhe Treasury and the British Economic Policy", de G.C. Peden. Existem inUmera.s referencias sabre este 
assunto, que mais ou menos coincident, embora a partir de 1931 a intluencia de Keynes tivesse vindo a conquistar 
adeptos entre os membros directivos do Tesouro. 
3 A dinamica para qual Keynes chama a ~ e a de um desequillbrio permanente entre rendimento~ conswno e 
investimento, sendo esta dificuJdade crescente a medida que aumenta o capital. Os novas investimentos de capital apenas 
se realizariio, como excedente do desinvestimento, se se espera que a despesa de consumo aumente no futuro. 
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unidades salariais, a menos que o pUblico esteja disposto a aumentar as suas poupan~as, 

computadas em unidades salariais. Mas os individuos s6 o farao quando o seu rendimento 

aumentar. 

Um aumento do emprego apenas ficaria restrito ao emprego prinuirio, se a sociedade 

mantivesse o mesmo nivel de consumo, pela melhoria do emprego e, portanto, do 

rendimento. Em termos normais, se a propensao ao consumo cair, produzir-se-a uma 

queda do consumo. 0 multiplicador ta.mbem nos diz que, se o incremento de rendimento 

for totalmente consumido, nao existira estabilidade e os p~os aumentarao (Ciletaris 

paribu$. 

0 aumento do emprego por efeito das v~ees do investimento, estimula 

necessariamente as indUstrias que produzem para o consumo, ocasionando assim um 

aumento no volume total do emprego, que e um mwtiplo do emprego prinuirio exigido 

pelo investimento propriamente dito. 

Se o multiplicador e a propensao ao consumo confirmam a regra geral, o aumento do 

emprego incrementa a propo~ao do rendimento recebido pelos empresarios, devido ao 

efeito dos rendimentos decrescentes; a propensao ao consumo dos empresarios e menor que 

a propensao ao consumo em media. Por outro lado, o desemprego diminui a poupan~a, seja 

nos individuos, nas empresas ou nos govemos, dado que o desemprego e financiado pelos 

recursos resultantes da poupan~a de terceiros, proprios ou institucionais, ou pelos 

emprestimost. 

0 multiplicador pode ainda explicar como as flu~ees no volume de investimento, 

comparativamente pequenas face ao rendimento nacional, sao capazes de gerar flu~ees 

no emprego total e no rendimento numa amplitude maior. Formulando a lei de que o 

aumento do emprego, atraves do multiplicador, pode ser atribuida apenas as empresas que 

produzem bens de consumo, o aumento do emprego pressupe;e ta.mbem que as 

antecip~ees previstas das indUstrias de bens de consumo contribuem para o aumento do 

1 Este Ultimo aspecto pode ter mudado, porquanto hoje o financiamento do desemprego e realizado com recurso a 
fundos de poupan~ ~que amnenta a poup~ em vez de diminui-la. 
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investimento total, e que nao existem v~aes dos pre~os, mas sim urn aurnento nas 

quantidades produzidas, em condi~aes de rendimentos decrescentes. 

A discussao sobre o multiplicador do emprego serve para demonstrar que, qua.nto 

maior e a propensao ao consumo, maior e o multiplicador. Daqui se conclui que o 

financiamento do emprego atraves de investimento publico e positivo para 0 emprego total 

e gera virtuosamente urn emprego adicionall. 

Sendo o consumo uma fun~ do rendimento, e o rendimento uma fun~ao do 

emprego, a conclusao mais importante a retirar da teoria da propensao marginal ao 

consumo decrescente de Keynes e que, com cada descida na propensao marginal ao 

consumo de hoje, aurnentando a poupan~ marginal, nao se provoca uma subida do capital 

no futuro; pelo contrario, cada debilitamento na propensao marginal ao consurno, 

considerada como habito permanente, faz quebrar a procura de capital e, portanto, do 

consurno, do rendimento e do empregoZ, uma especie de destrui~ ex-]X)Stda poupan~a. A 

moral smithiana e posta em causa, a propensao a poupan~a como sentimento inato dos 

individuos nao conduz ao aurnento da riqueza. 

1 Keynes preferia a~ de casu e obras uteis, como propunha o seu plano de obras pUblicas de 1929, masse nao 
fosse assim qualquer meio ajudaria, poisque seria sempre meJhor de que mas fazer nada:" how 'wasteful loan 
expenditure· enrich the community on balance. Pyramid-building, earthquakes, even wars may serve to increase wealth, 
if education of our statesman on the principles of the classical economics stands in the way of anything better'' ... "For 
examples, unemployment relief financed by loans is more readily accepted than the financing of improvements at the 
charge below the current rate of interest; whilst the for of digging holes in the ground known as gold-mining, which not 
only adds nothing whatever to the real wealth of the world but involved the disutility of labour, is the most acceptable of 
all solutions" .. " If the Treasury were to fill old bottles with banknotes, bury them at suitable depth in disuse coal-mines 
which are then filled up to the surface with town rubbish, and leave it to private enterprise on well-tried principles of 
laissez-faire to dig notes up again .. there need be no more unemployment and, with the help of repercussions, the real 
income of the community, and its capital wealth also, would probably become a good deal grater than it is actually". 
Idem, p. 129. 
2 Sobre os factores subjectivos que impulsionam os individuos a abster-se na despesa dos seus rendimentos e, portanto, a 
formar poupan~, Keynes considera os seguintes: 1) formar reservas para contingencias imprevistas (motivo de 
precau¢o). 2) aibitrar entre a estrutura das necessidades presentes e futuras, fornecidas pelo rendimento( motivo de 
previsio). 3) abdicar do consumo imediato; menos consumo no presente, maior no futuro (motivo c8lculo). 4) 
gradnaliza~ao das despesas prevenindo meJhoramentos progressivos( motivo meJhoramento). 5) precau¢o nao 
explicada ( motivo independencia). 6) para efeitos de~ ou neg6cios( motivo empresa).7) para her~ das 
futuras ger~( motivo orgulho). 8) avaresa irracional( motivo avaresa). 0utros motivos de poup~ derivam-se da 
conduta dos govemos, institui¢es e sociedades de neg6cios, que levam a aumentar a poupan~ por motivos 
semeJhantes, mas n4o identicos aos dos individuos. Podem-se sumariar os seguintes: 1) o motivo empresa, a fun de 
aumentar o autofinanciamento. 2) o motivo liquidez, que assegure disponibilidade para emergencias, dfficuldades e 
depressOes. 3) o motivo meJhoramento, praticado pelas ~Oes dos neg6cios gradualizando a ~ dos 
rendimentos, prevenindo-se das criticas. 4) a prudencia financeira, que cria reservas financeiras que excedam o custo de 
uso e 0 suplementar, amortizando dividas, adiantando-se na ~ do custo do activo, em ~ a taxa real de 
~ e obsolescencia. A f~ desta ~ dependera da quantidade e do carlicter do equipamento produtivo 
e da rapidez das mudan~ tecnicas. 
A f~ de todos estes motivos variara conforme as m~ nas institui~ e a ~ da sociedade econ6mica 
que pressupormos, segundo os luibitos formados pela r~ a educ~ilo, os convencionalismos, a religi4o e as correntes 
morais, segundo a esperan~ e a experiencia, segundo a escala e a tecnica do equipamento produtivo, e segundo a 
~ da riqueza e os niveis estabelecidos. 
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0 multiplicador e urn recurso tecnico capaz de determinar as v~aes do 

rendimento quando varia o emprego, pondo em evidencia que, quanto maior for o 

consumo, caetaris paribus, maior sera.o o multiplicador, o investimento, o rendimento e o 

emprego. 

4.3. A incerteza do investimento e as expectativas da 
classe empresarial 

Com a defini~ da eficiencia marginal do capital, Keynes demarca-se da visao 

estatica da economia ctassica, incorporando o futuro na av~ao do investimento. Keynes 

utiliza uma defini~ que real~ a re~ em termos de expectativas dos rendimentos 

provaveis e do conhecimento do ~o de oferta corrente do bern capital. Oeste modo 

distancia-se dos conceitos de produtividade marginal do capital e de taxa natural de juro. 

4.3.1. A eficiencia marginal do capital 

Keynes define a eficiencia marginal do capital, como a rela(:ao entre o rendimento 

provavel de urn bern capital e o seu p~o de oferta ou reposic;rao, i. e. a rela(:ao entre o 

rendimento provavel de mais uma unidade dessa classe de capital e o custo da respectiva 

produc;rao. Calcula-se a taxa de rendimento que se e~ra obter do dinheiro 4lvestido nurn 

bern apenas produzido e nao dos rendimentos hist6ricos que urn bern tern rendido sobre o 

seu custo original I. 

Utilizando urn raciocinio muito ctassico, Keynes considera que, de acordo com o 

principio dos rendimentos decrescentes, a eficiencia marginal do capital vira a reduzir-se-a 

consoante o aumento do investimento. Em parte porque o rendimento provavel ira baixar, 

se a sua oferta aumentar, e, em parte porque a pressao para produzir esse tipo de capital 

fara com que o seu prec;ro de oferta seja maior. 

No curto prazo, a influencia do p~o de oferta predomina sobre a diminuic;rao dos 

rendimentos. Quanto maior o periodo a considerar, maior sera a influencia do segundo 

lEm altemativa, define-se a eficiencia marginal do capital como a taxa de ducon1o que consegue igualar o valor 
presente da sene de anuidades dado pelos rendimentos esperados do bern de capital, durante o seu tempo de ~ 
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factor. Assim, para cada classe de capital pode tr~-se uma curva que mostra em que 

propo~ao terao deaumentar os investimentos durante esse periodo, de modo a que a 

eficiencia marginal do capital baixe ate a cifra envolvida: 

" Thus for each type of capital we can build up a schedule, showing by how much investment in it 
will have to increase within the period, in order that its marginal efficiency should fall to any given 
figure. We can aggregate these schedules for all the different types of capital, so as to provide a 
schedule relating the aggregate investment to the corresponding marginal efficiency of capital in 
general which the rate will establish. We shall call this the investment demand-schedule; or, 
alternatively, the schedule of the marginal efficiency of capital"t. 

Resultara evidente, que a taxa real de investimento correnteelevar-se-a ate o ponto 

em que a eficiencia marginal do capital nao exceda a taxa corrente de juros para as 

diferentes formas de capital. Sendo Qr o rendimento provavel de um activo no tempo r, e 

d e o valor presente de uma unidade monetaria ao prazo de t anos, descontada a taxa 

Corrente de juro. 0 somat6rio Qtdt sera 0 p~ de procura do investimento, que sera 

levado a ser igual ao p~o de oferta de investimento. Se Qr dr for menor que o pre~o de 

oferta, nao existira investimento no bern de capital. 

A inexactidao tradicional consiste em considerar a eficiencia marginal do capital em 

termos do rendimento corrente do equipamento de produ~ao, o que apenas seria correcto 

numa si~ao estatica em que nao existissem mudan~as futuras que influenciassem o 

presente. A curva de eficiencia marginal do capital e de fundamental importancia, porque 

as expectativas do futuro influenciam o presente atraves deste factor, mais do que atraves 

da taxa de juro. 

Se a eficiencia marginal do capital fosse reduzida ao estatuto da taxa da juro, que e 

um fen6meno corrente, fechar-se-ia a possibilidade de considerar a influencia do futuro na 

analise do equilibrio presente. A restitui~ao dessa possibilidade faz-se considerando o modo 

como as expectativas do futuro afectam o presente, atraves dos ~os da procura do 

equipamento duradouro: 

"It is therefore, consonant with, and agreeable to, our broad principles of though, that expectations 
of the future should affect the present through the demand price for durable equipment"Z. 

Com estas defini¢es podernos detenninar a.s eficiencias marginais de determinados tipos de bens. A maior dessas 
eficiencias marginais pode ser considerada como a eficiencia marginal geral. 
1 Idem,p. 136. 
2 Idem, p. 146. 
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Keynes clarifica, assim, que a decisao sobre a taxa de investimento depende da 

re~ao que existe entre a curva de eficiencia marginal do capital e a taxa de juro 

correspondente a diversas esca1as do investimento corrente. Como a eficiencia marginal do 

capital mede a re~ao dos rendimentos esperados de urn bern de capital actual com o 

pre~o de oferta ou reposi~ao desse bern de capital, e necessario investigar mais 

profundamente os factores esperados futuros que modificam essa re~ao presente, i.e. os 

factores que influenciam as decisaes dos empresarios no sentido de ampliar ou reduzir a 

produ~ao. 

4.3.2. A eficiencia marginal do capital e as expectativas dos 
, . 

empresanos 

A integr~ao das expectativas e vital, como perce~ por parte dos empresarios 

sobre os acontecimentos futuros do funcionamento econ6mico1• Se considerarmos o efeito 

da expectativa de descida do custo previsto de urn equipamento sobre a eficiencia marginal 

do capital, sejam as expectativas produzidas por modific~6es no custo do trabalho, por 

modific~6es na unidade de sahirios, ou por efeito da evolu~ao tecnol6gica, a produ~ao 

resultante do equipamento actual tera. que concorrer com a produ~ao obtida com urn 

equipamento de menor custo, a qual podera vender os bens mais baratos. Os lucros 

provenientes das vendas do equipamento novo e antigo reduzir-se-ao, se toda a produ~ao 

se tornar mais barata, pelo que a eficiencia marginal descera: 

" ( ... ) in so far as much development are foreseen as probable, or even as possible, the JtUil8ina1 
efficiency of capital produced today is appropriately diminished"2• 

1 Desenvolvendo a teoria das expectativas, Keynes agrupa as expectativas em dois grupos: i) as expectativas de curto 
prazo sao as que se retlectem nas previsOes dos produtores, considerando o tempo que decom: entre a iniciac&o da 
~ e as vendas actuais dos bens acabados. Estas expectativas referem-se a~ de bens de consumo, 
enquanto que os produtores de bens de capital consideram as encomendas das empresas; ii) as expectativas de Iongo 
prazo relacionam-se com as compras de bens de capital e referem-se aos retomos esperados. 
As reaiiza¢es das expectativas devem ser consideradas na de~ de expectativas e ~ subsequentes, pelo que 
o estado do output corrente depende das expectativas passadas. Uma m~ nas expectativas de Curio prazo prova 
que pode ter sido eiTado iniciar a~. embora uma vez que teve inicio a~ e que se incorreu em despesas, 
mais vale continuar. 
2 Idem, p. 141. Sea~ resultante do equipamento produzido na actua1idade concom:r, durante a sua~. 
com a~ resultante de equipamentm produzidos a seguir, a mn custo de trabalho menor, pode-se vender a sua 
~ mais barata. Se o ~ da ~ atingir mn nivel desejado esta-se a considerar a possibilidade de ~ 
monopolistas, mas Keynes nio explora essa via, concluindo apenas que os lucros do empreslirio procedentes do 
equipamento novo e velho, medidos em dinheiro, reduzir-se-ilo se toda a ~ se tomar mais barata, supondo a 
procura constante. 
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A expectativa de uma descida no ~o do dinheiro estimula o investimento e, por 

consequencia o prec;o do dinheiro influencia o nivel do emprego, porque eleva a curva de 

eficiencia marginal do capital, deslocando a curva de procura de investimentos a alta. Pelo 

contrario, uma subida no valor do dinheiro implica uma descida da curva de eficiencia 

marginal do capitalt. 

A import:ancia de tais alterac;oos nas expectativas deriva dos efeitos que estas 

mutac;oes provocam sobre o desejo de produzir novos bens. Urn efeito estimulante de 

prec;os maiores nas expectativas, nao e devido a diminuic;ao da taxa de juros, mas sim ao 

facto de que se eleva a eficacia mazxina1 de urn volume dado de capital. 

Se a taxa de juro se elevar pan· passu a previsao de aumentos dos prec;os, nao existirao 

efeitos estimulantes sobre a produ<;ao de novos bens de capital, porque o incentivo para a 

produc;ao dependera de urn aumento da eficiencia mazxina1 do capital relativamente a 
taxa de juro, pelo que o efeito estimulante de expectativas de prec;os maiores apenas fara 

sentido se a eficiencia mazxina1 do capital aumentar, e nao porque uma variac;ao 

antecipada no valor do dinheiro modifique a taxa de juro monetaria, pois nesse caso a taxa 

de juro subiria, mantendo a situac;ao inalterada: 

"If the rate of interest were to rise pari passu with the maiSinaJ. efficiency of capital, there would be 
no stimulating effect from the expectations of rising prices"2. 

A expectativa de uma descida da taxa de juro, pode fazer baixar a eficiencia marginal 

do capital, se a produc;ao resultante do equipamento actual for concorrer com o 

equipamento novo, o qual requer uma recompensa menor. Esta hipOtese s6 sera valida se a 

procura estiver a descer para esse tipo de bern. 

E importante entender a dependencia entre a eficiencia mazxina1 do capital de urn 

volume determinado de capital e as expectativas, pois e essa dependencia que faz com que 

a eficiencia mazxina1 do capital fique sujeita a certas flutuac;oos violentas que explicam o 

1 Polemiza sobretudo com Robertson, segundo o qual uma ~no valor do cfinheiro apenas influencia directamente 
a taxa de juro, enquanto que para Keynes essa ~ influencia a eficiencia rruusinal do capital. 0 azgwnento de 
Keynes e de que OS ~S dos bens existentes ajwtam-se sempre por si pr6prios as mudancas nas previsOes reJativas 80 

valor do dinheiro. 
Z Idem,p. 143. 
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ciclo economico, na medida em que o auge e a depressao podem ser descritos como 

flu~Oes da eficiencia marginal do capital relativamente a taxa de juro1• 

4.3.3. A eficiencia marginal do capital e o risco 

Dois tipos de riscos afectam o volume do investimento. 0 primeiro e o risco do 

empresario ou detentor efectivo do dinheiro, perante a possibilidade de obter realmente 

rendimentos provaveis esperados. 0 segundo tipo de risco, num sistema de credito, e o risco 

do prestamista, pois se as expectativas do empresario nao se verificam quando pede 

dinheiro em emprestimo, este nao cumprira as ob~ees contraidas. Uma terceira causa, 

nao mencionada como risco, mas que afecta o investimento, sao as mudan~as no padrao 

monetario, que faz dos emprestimos em dinheiro urn risco adverso, diminuindo a 

seguran~a, pela eventual deprec~ao dos activos reais, embora estas mudan~as possam 

reflectir-se na alter~ao dos p~os dos bens reais duradouros. 

0 primeiro dos riscos, como custo social real, diminui na media social, ou quando 

aumenta a exactidao das previ50es e da info~ao. 0 segundo e uma adi~ao ao custo do 

investimento, inexistente quando o prestamista e empresario coincidem. 0 risco duplica-se 

pois o empresario agrega ao tipo de juro, o suficiente para obter urn rendimento minimo 

provavel, que o induzira a investir. Este risco leva a aumentar a margem entre as 

expectativas relativamente aos rendimentos e a taxa de juro a qual se pretende contrair 

uma divida. Por isso mesmo, as re~ees de fo~a entre o empresario e o prestamista 

determinarao essa margem de seguran~a. A aprec~ao desse risco dependera do nivel da 

actividade economica. 

4.3.4. As expectativas contradit6rias dos investidores e 
produtores e o nivel do emprego 

As expectativas sao o modo como os agentes economicos interrelacionam o presente 

como futuro. Sendo a economia capitalista uma economia de mercado, em que a prod~ao 

1 Cito o pr6prio Keynes para desfazer esta dUvida " Indeed Professor Fisher's theory could be best re-written in tenn of " 
real rate of interest" which have to rule, consequently on a change in the state of expectation as to the future value of 
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'~ in~Remporal - nao apenas porque a produ~ao leva tempo, mas sobretudo porque o 

investimento em bens de capital reflecte necessidades futuras de consumo - as expectativas 

de todos os agentes, mas sobretudo de empresarios e investidores, sao de vital importancia 

para o emprego. 

Por outro lado, as expectativas sao a forma como as previs6es sobre o futuro incidem 

sobre as decis6es dos agentes econ6micos; nesse sentido, as expectativas dependem do modo 

como as previs6es sobre os neg6cios incidem sobre essas decisOes e do modo como etas se 

realizam. 

Mas as expectativas exercem uma influenca reciproca sobre as previs6es nao apenas 

objectivamente, pela qualidade da info~ao, mas tambem psicologicamente, pela 

relevancia da info~ao. Como existem dois tipos de decis6es basicas dos agentes 

encarregues do investimento, a decisao de produzir com urn determinado equipamento e a 

decisao de adicionar equipamento ao existente, as expectativas serao de curto prazo, na 

medida em que influenciam a produ~ao corrente, ou serao expectativas de Iongo prazo, 

que influenciam a produ~ao futura, embora seja evidente que existem decis6es na base de 

expectativas de Iongo prazo que levam a modificar as decis6es de produzir no presente, 

pelo que a linha divis6ria entre OS dois tipos de expectativas e dificil de tr~ar. 

Urn empresario que decida produzir urn determinado bern ou ampliar a produ~ao 

desse tipo de bern, devera considerar nao apenas os rendimentos presentes da u~ao de 

urn determinado equipamento, mas sobretudo os rendimentos futuros. 

No presente, a produ~ao de urn bern deve considerar os custos de produ~ao para uma 

determinada procura, tomando em conta varias escalas possiveis de produ~ao, assim como 

o valor das vendas a realizar, e considerando a elasticidade da procura. As expectativas 

reflectem essas previsOes na perspectiva de que a si~ao manter-se-a como dantes. Por 

isso o volume de prod~ao e de emprego actual depende dessas expectativas. A reaJiza~ao 

money, in order that this change should have no effect on current outpuf, J.M. Keynes," The General Theory", in 
CWJMK, voL vn, p. 143. 
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da produ~ao e das vendas originara urn processo de revisao ou c:4nfirJJifiiP 

expectativas que levara a novas previs6es. 

A fo~ao das expectativas depende da efectiv~ao da info~ao considerada 

relevante, pelo que a produ~ e o emprego serao influenciados subsequentemente. As 

expectativas que levaram a comprar urn detenninado equipamento ou a fo~iio de 

existencias, podem nao influenciar directamente a fo~ao de novas expectativas sobre o 

volume de produ~ao a realizar e nao terao consequencias sobre o emprego.Assim, Keynes 

acredita que: 

"( ... ) on each and every occasion of such decision, the decision will be made, with reference indeed 
to this equipment and stock, but in the light of the current expectations of prospective costs and 
sale-proceeds"1• 

0 que quer dizer que nao sera das expectativas actuais que resultara uma mudan~a 

no volume de emprego, mas sera da mudan~a das expectativas de Iongo prazo que 

resultarao v~6es no emprego. Assim, as v~aes de expectativas de curto prazo nao 

tornam as mudan~ no emprego violentas ou rapidas, estas influenciam gradualmente a 

prod~ao e o emprego. Assim se explica a lentidao das mudan~as no volume de emprego, 

em si~6es de depressao ou de recuper~ao, pelo que, para cada estado das expectativas, 

existira sempre urn nivel variavel da prod~ao e do emprego. No entanto: 

"( ... ) a mere change in expectations is capable of producing an oscillation of the same kind of shape 
as a cyclical movement, in the course of working itself out.. But the actual course of events is more 
complicated still. For the state of expectation being superimposed long before the previous change 
has fully worked itself out"2• 

0 nivel do emprego depende, em cada momento e si~ao, nao apenas do estado 

actual das expectativas, mas tambem das expectativas passadas, na medida em que estas se 

reflectem na e~ncia de urn volume e qualidade do equipamento actuaP: 

"( ... ) so that the economic machine is occupied at any given time with a number of overlapping 
activities, the existence of which is due to various past states of expectations"•. 

lldem,p.47 
2 Idem p. 49-50. 
3 NAo pode ser omitido o facto de que urn equipamento actual pode nAo reflectir totalmente as expectativas passadas. No 
C8SO de urn excesso de equipamento face a procura, OS reru:timentos futuros esperados que levaram a decis8o de adquiri
lo determinam decisOes presentes de menor ~; o caso complica-se se enfrentarmos urn processo de obsolescencia 
tecno16gica para equipamentos duradouros. 
41demp. 50. 
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0 processo de fo~ao das expectativas de curto prazo e gradual e continuo, e a 

sua rea~ao depende quase exclusivamente dos resultados obtidos. Alias, e sensato que os 

produtores determinem as suas decisaes de produzir na base de expectativas de curto 

prazo, quando nao se esperam grandes mudan~as que alterem as previsaes sobre os 

rendimentos futuros e sobre os custos dos factores, nem originem antecip~6es nao 

esperadas. 

Outro e 0 caso quando se trata de bens de equipamento, OS quais serao produzidos, 

seja quando a procura aumenta, o que implica antecipar rendimentos maiores esperados, 

seja pelo aumento do rendimento por unidade de output, seja por aumento do emprego. 

Neste caso, as expectativas dos produtores baseiam-se nas expectativas de Iongo prazo dos 

investidores, as quais pela sua propria natureza nao podem ser obtidas com a lucidez de 

urn determinado resultado, para alem de que as expectativas de Iongo prazo podem ser 

revistas imprevistamentet. 

Posto isto, lui que considerar mais em detalhe o estado das expectativas de Iongo 

prazo, as quais sao vitais numa economia monetaria em que as decisaes do produtor e do 

investidor sao de natureza diversa e por vezes antin6mica, sobretudo se os objectivos a 

alcan~ar forem diferentes e contradit6rios. 

Keynes chama a aten~ para os factores que determinam as previsaes sobre os 

rendimentos futuros, porquanto estao na base das decisOes sobre a procura de 

investimentos em bens de capital. Este e urn exercicio que os empresarios realizam com 

base em factos que podem ser previstos com maior ou menor certeza e em acontecimentos 

futuros sobre os quais se pretende obter info~ao de relativa confian~a. As expectativas 

de Iongo prazo dependem das mudan~as futuras de determinados acontecimentos, tais 

como as mudan~as futuras nas existencias de tipo e quantidade de bens de equipamento, 

das preferencias intertemporais dos consumidores, da f<>r<:a da procura efectiva durante 

urn determinado periodo, sobre o qual incide a utiliza~ao de urn equipamento, das 

mudan~ nas unidades - sahirio em termos monetarios. 
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Na forma.<:ao das expectativas, o empresario orienta-se por factos que inspirem certa 

confian~a, mesmo que esses factos tenham uma importancia menor. Quando se planeiam 

as expectativas nao devem ser considerados os aspectos sobre os quais nao existe urn grau 

de certezaz. Oeste modo, os factos do presente encontram uma congruencia 

desproporcionada na fo~ao das expectativas, sendo habito projecta-los no futuro, 

modificando-os segundo os motivos que tenhamos para esperar alguma va~ao. As 

expectativas planeadas baseiam-se, sobretudo, na confian~a dos factos conhecidos, que 

servem como projec~ao futura, e portanto, assentam na probabilidade e confiancta na 

previsao. 

0 estado de confian~ tern uma importancia crucial sobre a curva de eficiencia 

marginal do capital, podendo ser considerado urn factor que influencia a taxa de 

investimentos, porque e urn dos factores que determina a eficiencia marginal do capital. 0 

estado de confian~a, resulta da observacta.o empirica dos mercados e da psicologia dos 

neg6cios. 0 principal problema reside no facto de a base dos conhecimentos na qual 

assenta a informa.<:ao dos empresarios sobre os rendimentos esperados futuros ser precaria. 

4.3.5. Os empresarios e a incerteza 

As mudan~as institucionais que se operam nas empresas aurnentam a incerteza 

relativamente a infalibilidade dos calculos provisionais, porquanto a natureza das empresas 

se modificou: A soc~ao da propriedade, atraves da gestao repartida da propriedade, 

se por urn lado veio facilitar o investimento, por outro veio toma-lo mais instavel. A 

expansao do mercado financeiro, o surgimento da bolsa e outros mercados de investimento, 

nao possibilitou novos investimentos, implicou simplesmente o trespasse de propriedade 

intangi.vel com fins de lucro imediato. 

Uma certa classe de investimento rege-se pela media das expectativas dos 

especuladores da bolsa de valores, e nao pelas expectativas genuinas do empresano 

1 "cannot be checked in the light of realized results "· Idem, p. 51. 
2 Keynes escreve: ''By very ''uncertain" I do not mean tha same thing as " very improbable". &Ia advertencia deriva-se do 
facto de este ter desenvolvido mn conceito de probabilidade no 'Treatise on Probability', que permite extrair de mn 
argumento mn grau de veracidade at:raves da ob~ dos facto& 
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profissional, o que se manifesta no p~o das ac'tOeS. As aval.ia'toes e reava~oes sobre as 

expectativas, e sobre o estado de confian'ta, implicam que a ~ao dos investimentos se 

baseie no metodo convencional, o qual sup{>e que a situa'tao existente dos neg6cios 

continuara. por urn tempo indefinido; no entanto, a pratica demonstra que esta nao se 

repete com probabilidade, i.e., as valorlza'tees sobre os mercados realizam-se tomando em 

consider~ao toda a classe de conjecturaa, que de modo nenhurn se relacionam com o 

rendimento provavel. 

Se existirem mercados organizados para o investimento e se se puder confiar em que 

a conven'tao nao ira variar, poder-se-a animar o investimento. A ideia de que o Unico risco 

que se corre e o de uma mudan~ real das condi'tOes de futuro imediato, sobre cuja 

probabilidade se pode tentar formar urn juizo proprio, nio e provavel que seja muito 

grande. 0 importante e nio romper a conven~, pois o investimento sera seguro: mesmo 

para periodos curtos e numa sucessao dos mesmos poder-se-a rever as concl11SOes antes de 

qualquer grande modifi~. Oeste modo, os investimentos tornam-se fixos para a 

comunidade e liquidos para o individuo. A manuten'tao de uma conven'tao, mesmo 

arbitraria, tern pontos frageis, que precarizam a consec~ de urn volume de investimento 

suficiente: i) o aumento global, proporcionalmente maior, dos titulos e valores de 

rendimento variavel na posse de especuladores sem lig~ees com os neg6cios concretes e 

sem conhecimento dos rendimentos esperados futuros; ii) as flu~oes diarias dos lucros 

dos investimentos existentes, com caracter efemero e que tendem a influenciar 

desproporcionadamente o mercado; iii) o facto de o mercado estar sujeito a ondas de 

optimismo e pessimismo, sem lig~ao a ca.Iculos razoaveis; iv) os agentes com maiores 

conhecimentos nao se preocuparem em ter um melhor ca.Iculo provisional a Iongo prazo 

dos rendimentos esperados, mas sim das v~ees nas bases convencionais, antecipando-se 

as do pUblico em geral, com grande influencia da psicologia de massas do mercado; v) o 

facto de o investimento baseado nas expectativas autenticas de Iongo prazo ser muito dificil. 

t mais facil adivinhar o que as massas pretendem do que investigar laboriosamente o 

estado dos neg6cios, concluindo-se neste sentido que a experiencia nao eta provas claras de 
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que uma politica de investimentos socialmente vantajosa seja a mais produtiva. Se os 

homens se comportam de modo a procurar o lucro imediato, os lucros remotos sao 

descontados pelo homem medio a taxas muito altas, que acabam por inviabilizar as 

expectativas de realizar investimentos. 0 investidor de Iongo prazo que promove o 

interesse pUblico, aquele que se opae aos convencioitalismos estagnantes e detem uma 

conduta temeraria aos olhos da opiniao media, sofre o embate e a mudan~a dos tempos. 

Keynes distingue claramente entre espec~ao, como actividade de antever a 

psicologia do mercado, e actividade empresarial, associada a tarefa de calcular os 

rendimentos provaveis dos bens no tempo futuro1• 0 autor evoca o papel histOrico dos 

empresarios, cujo dinamismo, energia, espirito de jogo e de aventura contribuiram de 

forma decisiva para o nascimento e desenvolvimento da moderna sociedade capitalista, 

sendo depositada na sua confian~a a apli~ dos recursos, sem que se conh~am muitas 

vezes os reais resultados da arte de investir. 

A iniciativa individual apenas sera adequada quando o ca.Iculo razoavel for 

sustentado pelos animal spirits, que actuam nessa. base, a do espirito empresarial audaz e 

produtivo. 0 enigma, segundo Keynes, e que a prosperidade econ6mica depende 

exclusivamente do ambiente politico e social que agrada ao tipo medio de homens de 

neg6cios. 

Da incerteza relativamente a fo~ao de expectativas, nao deve concluir-se que OS 

neg6cios dependem exclusivamente de elementos psicol6gicos irracionais. Keynes expressa 

a autentica e firme convic~ao de que as expectativas de Iongo prazo sao, com frequencia, 

finnes e estaveis: 

"We are merely reminding ourselves that human decisions affecting the future, whether personal 
or political or economic, cannot depend on strict mathematical expectations, since the basis for 
making such calculations does not exist, and that it is our innate urge to activity which makes the 
wheels go round, our rational selves choosing between the alternatives as best we are able, 
calculating where we can, but often falling back for our motive on whim or sentiment or chance"Z . 

1 Nesse sentido a balsa tramforma-se, segundo Keynes, na Nemesis dos comportamentos abemmtes. Se a balsa for con
siderada como wna insti~ cuja finalidade social e guiar novos investimentos por caminhos mais produtivol, em 
termos de rendimento social, entao, eJa deveria ser refonnada como fim de restituir o investimento de Iongo prazo. 
2 Idem,p. 162-163. 
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Essa convic~ao baseava-se na ~xistencia de alguns factores que diminuem a 

ignorancia sobre o futuro, ou dito de outro modo, em elementos de info~ao sobre os 

rendimentos calculaveis futuros que permitem a fo~ao de expectativas optimistas1• 

A decisao de investir e a decisao econ6mica mais importante que tomam OS agentes 

econ6micos, pois ela representa o elo entre o presente do consumo e o futuro do lucro. Mas 

essa decisao depende, segundo Keynes, da eficiencia marginal do capital, a qual mede a 

re~ao dos rendimentos esperados, proporcionados pela uti~ de um bern capital 

actual na produ~ao futura de outros bens, como p~o de oferta ou reposi~ao desse bern de 

capital e a taxa de juro. Os problemas com que se deparam os empresarios para decidir o 

investimento, sao os problemas da resol~ da contradi~ entre os interesses presentes e 

prospectivos de investidores, produtores, banqueiros. 

0 resultado mais importante do estudo sobre a empresa na 6ptica macro-econ6mica, 

e o de que o investimento influencia o rendimento e o emprego. Mas devemos encarar as 

expecta.tivas dos rendimentos esperados como uma varia vel essencial a examinar. A 

importancia das alter~aes nas expectativas, deriva dos efeitos que estas mu~Oes 

provocam sobre o desejo de produzir novos bens. Um efeito estimulante de p~os maiores 

nas expectativas, nao se deve a um aumento da taxa de juros, mas ao facto de se elevar a 

eficacia marginal de um volume dado de capital ou de a expectativa de uma descida no 

valor do dinheiro estimular o investimento; por consequencia, o valor do dinheiro 

influencia o nivel do emprego, pois eleva a curva de eficiencia marginal do capital, 

deslocando a curva de procura de investimentos a alta. 

A interven~ao do Esta.do como agente catalisador do investimento, agente da 

confian~a na credibilidade da info~, de recuper~ao dos 'animal spirits' que 

animaram 0 crescimento capitalista do seculo XIX, nao e apenas uma figura de ret6rica: e 

1 Existem empresas cujo rendimento provavel esta determinado pelos rendimentos do futuro proximo. Existem 
investimentos de longo prazo que podem ser sujeitos a compromissos entre as partes interessadas, como no caso da 
~de habi~. Um outro caso e constituido pe1os investimentos de longo prazo do sector pUblico, que garante 
os rendimentos dada a ~ de monop61io que ocupam, determinando as margens rtc:ee8Siirias ou estipuladas na 
~ desses rendimentos, para alent de que se baseiam em necessidac:fes humanas crescentes, como a energia, a 
8gua, os transportes, u comunica¢es, os servifWOS pUblicos. For Ultimo, existem investimentos do sector pUblico com 
caracter social, inc:fependentemente da sua produtividade comercia1, onc:fe o caJculo dos rendimentos nAo igua1a 
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uma forma de tornar o calculo provavel mais fuivel e a confian~a do investidor mais 

razoavel. 0 Estado deveria ser o garante do nivel da despesa que assegure o pleno emprego 

- urna conclusao nao apenas econ6mica, de certo modo tambem moral, correspondendo a 

visao etica de Keynes. 

Tendo determinado a influencia que certas modific~oos de curto prazo exercem 

sobre as expectativas de Iongo prazo, d.iferentes das provocadas pela influencia das 

modific~oos da taxa de juro, pode-se dizer que, em circunst:Ancias norrnais, as 

modific~oos nas expectativas, provocadas pelas mudan~as no estado de confian~a, 

exercem uma grande influencia sobre a taxa de investimento. Apenas a experiencia podera 

dizer ate que ponto a interven~ sobre a taxa de juro sera capaz de estimular 

continuamente o volume adequado de investimento, mas, primeiro, e necessario conhecer a 

nova proposta te6rica sobre a taxa de juro. 

4.4. A teoria da taxa de juro, a politica monetaria e o 
desemprego 

"Monetary theory, when an is said and done, is little more than a vast 
elaboration of the truth that 'it an come out in the wash'. But to show 
this to us and to make it conviJicin& we must have a complete invento
ry" t. 

As preferencias psicologicas intertemporais de urn individuo requerem dois tipos de 

decisao: o individuo decide aparte do seu rendimento que vai destinar ao consumo 

imediato e a parte que vai guardar como forma de manter poder aquisitivo no futuro. sao 

duas propensoos determinadas pelo nivel de rendimento adquirido, corrente e passado. 

A questao importante a saber e qual sera a forma de arbitrar entre o presente e o 

futuro desses rendimentos: mante-los sob s forma de dinheiro ou desfazer deles, deixando 

ao mercado no futuro a forma que assumira a transfo~ao actualizada desses bens 

futuros. Para Keynes, a dete~ao da taxa de juro resulta juntamente com a introd~ 

da moeda no sistema economico, completando-se assim os ingredientes necessaries no seu 

modelo de analise. Refo~a-se em definitive a ideia de que 0 emprego e detenninado pelo 

necessariamente a taxa de jtu"O, embora esta possa serJmportante quanta a ~ do volume de opera¢es de 
investimento que possa suportar. 
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investimento, e que este depende de fo~as que encontram na moeda um factor de 

perturb~ao caracteristico de uma economia em que a dupla decisao de poupar e de 

determinar a forma dessa poupan~a, gera expectativas sobre o valor da taxa de juro e da 

moeda, e em que o efeito das va~6es da quantidade de moeda sobre a taxa de juro est:Ao 

subordinadas pela preferencia pela liquidez do publico o que pode obstruir a politica 

monehiria. 

Se o entesouramento, caracteristico de uma economia monehiria, gerar expectativas 

sujeitas a revisOes continuas dos produtores sobre o estado futuro do consumo, as quais se 

adicionem as influencias geradas pelas expectativas de incerteza sobre o futuro dos 

investimentos, a incerteza sobre a taxa de juro resultante da conduta do publico ira agregar 

mais um elemento de instabilidade relativamente ao futuro do emprego. 

A causa Ultima do desemprego reside na incerteza gerada pelo facto de a moeda, 

para alem de ser um meio de transac~ao, ser uma forma de deten~ao de riqueza que induz 

a nao u~ao desta em investimentos produtivos. Numa si~ao de va~ao da taxa de 

investimento, esta desce ou sobe consoante a re~ao estabelecida entre a eficiencia 

marginal do capital e a taxa de juro. dado que a curva de eficiencia nta.rginal rege os 

termos da procura, i.e. os fundos disponiveis para os novos investimentos, e a taxa de juro 

comanda as condi~ees de oferta desses fundos, devemos conhecer melhor as determinantes 

da taxa de juro, com~ando pela preferencia pela liquidez. 

4.4.1. A preferencia pela liquidez e a taxa de juro 

A razao pela qual existe preferencia de liquidez pelo dinheiro como meio de 

conservar riqueza e a incerteza em re~ao ao futuro da taxa de juro, as reac~ees futuras 

em re~ao ao complexo de taxas de prazos variaveis. Se pudessem ser previstas com 

certeza as taxas que serao dominantes permanentemente no futuro, todas as taxas 

poderiam inferir-se das presentes para as dfvidas de diferentes prazos, as quais se 

ajustariam ao conhecimento das taxas futuras: 

1 Idem,p. 
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~us if the need for liquid cash may conceivably arise before the expirity of n years, there is a risk 
of a loss being incurred in purchasing a long-tenn debt and subsequently turning it into cash, as 
compared with holding cash"'. 

A dificuldade de determinar esta re~ao de modo absoluto advem das expectativas, 

que sao a manife~ao psico16gica no mercado sobre o futuro da taxa de juro, tomando em 

consider~ao que esta reage sobre a preferencia pela liquidez. Se existir alguem que pense 

que as futuras taxas de juro estarao acima das supostas pelo mercado, tera motivos para 

manter dinheiro liquido real, mas quem tiver uma opiniao diferente tera motivos para 

procurar dinheiro em emprestimo a fim de no curto prazo obter dinheiro para comprar 

dividas a prazos mais longos. 0 p~o de mercado resulta assim do equilibria das 

movimen~Oes altistas e baixistasZ. 

4.4.2. A preferencia pela liquidez, a quantidade de moeda e 
a taxa de juro 

Mas a preferencia pela liquidez permite tambem estudar a re~ao entre a 

quantidade de moeda e a taxa de juro. Definindo M a quantidade de dinheiro, r a taxa de 

juro e La fun~ de preferencia pela liquidez, temos M = L(r), i.e. a quantidade de 

dinheiro e fun~ao da preferencia pela liquidez e ambas determinam a taxa de juro3. 

0 aumento da quantidade de dinheiro provoca a descida da taxa de juro, a qual a 

medida que desce, faz com que as preferencias pela liquidez destinadas ao motivo 

transac~ao absorvam mais moeda. No caso em que uma descida da taxa de juro permita o 

crescimento do rendimento nacional, o montante de moeda que convem absorver por este 

motivo devera crescer na propo~ do aumento do rendimento, ao mesmo tempo que 

devera diminuir o custo da conveniencia de manter efectivo abundante, com perda de 

lldem,p. 169. 
2 Keynes t1nha produzido um argumento parecido no 'Treatise·. A dif~ reside em que, enquanto no Treatise, a 
preferencia pela liquidez, dado o sentimento bear(baixista) que gerava a procura por motivos especulativos, relacionava 
o ~ dos activos e as dividas com a quantidade de moeda, na Teoria Geral relaciona a taxa de jura, o ~ das 
dividas, com a quantidade de moeda. 
3 Keynes infere que, em circunsblncias dadas, a quantidade de moeda e outro factor que combinado com a preferencia 
pela liquidez, determina a taxa real de jura. Podemoa dizer que Keynes resolve doi& problenw: por um lado estabelece a 
causa do juro e a sua medida e por outro outro introduz a quantidade de dinheiro no mecanismo econDmico. Keynes 
afirma que existent pessoas que, mesmo admitindo que a taxa de juro nunca seja negativa, mant!m uma certa 
quantidade de liquidez, sacrificando assim a vantagem de obter uma recompensa 
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jurost. Cada descida da taxa de juro pode fazer aumenta.r a quantidade de moeda que 

certos individuos pretendem conservar, dado que os individuos podem ter diferentes 

pontos de vista sobre o futuro da taxa de juro relativamente ao ponto de vista que prevalece 

nomercado. 

A introdu(:ao da quantidade de moeda na cadeia causal contribui para explicar o 

nivel do emprego, o que permite descobrir como as mudan(:as na quantidade de moeda 

actuam no funcionamento do sistema econ6mico: 

" For whilst an increase in the quantity of money may be expected, cet. par., to reduce the rate of 
interest, this will not happen if the preferences of the public are increasing more than the quantity 
of money; ... whilst a decline in the rate of interest may be expected, cet.par., to increase the volume 
of investment, this will not happen if the schedule of marginal efficiency of capital is falling more 
rapidly than the rate of interest; .. whilst and increase of the volume of investment may be expected, 
cet.par., to increase employment, this will not happen if the propensity to consume is falling. Finally 
if employment increase, prices will rise in a degree partly governed by the shapes of the physical 
supply functions, and partly by the liability of the wage-unit to rise in term of money. And when 
output has increases and price have risen, the effect of this on liquidity preference will be to 
increase the quantity of money necessary to maintain a given rate of interest"1• 

A taxa de juro nao se reduzira se as preferencias do publico pela liquidez crescerem 

mais rapidamente que a quantidade de moeda, mesmo quando for esperada uma descida 

da taxa de juro. 0 investimento nao aumenta.ra se a eficiencia marginal do capital nao 

aumentar mais depressa que a descida da taxa de juro; se um incremento do investimento 

espera-se vir a reduzir o desemprego, tal nao acontecera se a propensao ao consumo 

descer. Se o emprego aumentar, aumentarao os pre(:os, em parte atraves da fun~ de 

prod~, em parte porque a unidade - satario mudara em termos de moeda. Se aumentar 

o output e os pre(:os, o efeito sobre a preferencia pela liquidez exigira uma maior 

quantidade de moeda para sustentar a taxa de juro. 

Repare-se que Keynes, nestes possiveis acontecimentos abre caminho a uma nova 

posi(:ao de equilibrio, onde a teoria quantitativa e apenas relevante quando a quantidade de 

moeda exerce pressao sobre os pre(:os, admitindo tal hip6tese no caso de pleno emprego, 

quando a oferta se torna inelastica. Existem circu.nstancias em que mesmo uma forte 

varia(:ao na quantidade de moeda nao exerce uma grande influencia sobre a taxa de juro, 

1 Alliis, o mesmo resultado pode ser vista se a preferencia pela Jiquidez e medida em wridades salarios. Uma descida na 
taxa de juro que provoca urn aumento c» emprego pode fazer com que o valor da unidade de sal8rios monetirios 

188 



189 

que e o caso quando essa v~ao provoca tal incerteza sobre o futuro que urn motivo de 

procura de moeda se fortalece relativamente a outro, de modo que: 

"( ... ) the stability of the system and its? sensitiveness to changes in the quantity of money should be 
so dependent of the existence of variety of opinion about what is uncertain"Z. 

Por outro lado nao existem mecanismos auto:nuiticos que permitam que determinados 

acontecimentos ocorram, tendo em conta que as expectativas dos agentes sao 

determinantes para que esses acontecimentos tenham Iugar. A quantidade de moeda, 

porem, e importante na dete~ da taxa de juro, o que constitui uma novidade 

importante relativamente ao pensamento ctassico. A taxa de juro e, em definitivo, uma 

recompensa pela reni:mcia a liquidez, um premio ao nao - entesouramento. t uma medida 

da reni:mcia ao poder liquido que confere aos seus possuidores, pressupondo que os 

individuos consideram a moeda um meio de riqueza: 

"It is the price which equilibrate the desire to hold wealth in the fonn of cash with the available 
quantity of cash"1". 

Para ci:mtulo, se a taxa for menor ou a recompensa por se desfazer da riqueza 

moeda for reduzida, o volume que as pessoas irao manteriam ou reter excederaa a oferta 

disponivel, masse a taxa se elevar, existira um excedente que ninguem estara disposto a 

manter. 

A mais importante conclusao neste ponto e que a taxa de juro nao se reduzira se as 

preferencias do ptlblico pela liquidez crescerem mais rapidamente. Quando se espera uma 

descida da taxa de juro, o investimento nao aumenta se a eficiencia marginal do capital nao 

aumentar mais depressa que a descida da taxa de juro. Se um incremento do investimento 

esperasse vir a reduzir o desemprego, tal nao aconteceria se a propensao ao consumo 

descesse. Se o emprego aumentar, aumentarao os p~os, em parte atraves da fun~ao de 

prod~ao, em parte porque a unidade - satario mudara em termos de moeda. Se aumentar 

o output e os pre~os, o efeito sobre a preferencia pela liquidez e.xigira uma maior 

quantidade de moeda para sustentar a taxa de juro. 

aumente. ie., uma absorc4o de moeda maior para o motivo de ~ diminui a quantidade de moeda para outros 
motivos e faz aumentar a taxa de j1U'O. 
1 Idem, p. 173. 
Z Idem, p. 172. 
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4.4.3. A preferencia peia liquidez e o comportamento 
especulativo 

Para completar esta abordagem sera preciso ana1isar as causas que levam 

determinadas pessoas a preferir a liquidez, nomeadamente determinar a rel~ao entre a 

preferencia pela liquidez suscitada pelo motivo espec~ao e a taxa de juro. 

0 efeito de urn individuo decidir entre liquidez ou iliquidez, considerando as 

poupan(:as acumuladas em vez de considerar os seus rendimentos2, nao indiferente para a 

detei'ltlina(:ao do nivel da taxa de juro. Na realidade, o dinheiro que se mantem para 

determinados objectivos, nao esta necessariamente dividido de maneira hermetica. Assim, 

considera-se a procura de dinheiro do individuo, em determinadas circunstancias, como 

uma decisao Unica embora reservada a motivos diferentes: I) o motivo de despesa de 

consumo: M-D-M3; ii) o motivo neg6cio. D-M-04; iii) o motivo precaU(:ao: D-05 e iv) o 

motivo espec~ao: o-os. 

A procura de dinheiro para satisfazer estes motivos, geralmente, responde a 

mudan(:as na actividade econ6mica geral e no nivel de rendimentos. A gestao monetaria, 

ou, na sua ausencia, as mudan(:as nas quantidades de dinheiro que podem produzir-se por 

casualidade, fazem sentir o seu efeito no sistema econ6mico, pela sua influencia sobre o 

motivo especula(:ao7. 

1 Idem,p. 167. 
2 A procura do dinheiro esta relacionada com aquilo que se chama velocidade-rendimento do dinheiro. Esta mede a 
~de rendimentos que o pUblico determina manter na forma de efectivo con-ente, de modo que urn aumento na 
velocidade-rendimento pode ser a~ de uma ~ na preferencia pela Iiquidez. Keynes chama-nos a atencao 
para o facto do termo velocidade-rendimento conter implicitamente un equivoco, pois pressup6e que a procura de 
dinheiro e, no seu conjunto, proporcional, ou rem uma determinada ~ com os rendimentos. Se esse pressuposto 
fosse assim, deveria aplicar-se apenas a uma parte das disponibilidades em efectivo do pUblico. Do que resulta que " it 
overlook the part played by the rate of interest", Idem, p. 194. No Treatise, como vimos anteriormente Keynes estudou a 
procura total do dinheiro com o nome de depOsitos para despesa de consumo, depOsitos para despesa de neg6cios e 
depOsitos de poupanca. 
3 Existe uma razio para conservar dinheiro, quando o intervalo que medeia entre a ~ de dinheiro e a sua 
apli~ induz os individuos a conservar urn dado montante de rendimento. 0 conceito de velocidade-rendimento do 
ctinheiro e pertinente a este respeito. 
4 0 motivo neg6cio e similar ao anterior. Aplica-se ao intervalo entre a receita das vendas e os custos do neg6cio. Trata
se do efectivo(cash) conservado para cobrir o intervalo entre a compra e a realiza~io. A f~ desta procura dependera 
do valor da ~ con-ente e dos intervenientes no processo de~-
5 t o motivo de resguardar-se face as contingencias de gastos imprevistos ou oportunidades imprevistu, ou conservar 
urn activo com valor fixo em termos monetarios face a~ fixadlu em dinheiro. 
6 F3te e urn motivo, diz Keynes, que necessita de muita a~, sobretudo porque e importante na transmissio dos 
efeitos para as m~ na quantidade de ctinheiro. 
7 A f~ destes motivos depende do desenvolvimento do sistema financeiro e bancario. Utilizando os efectivo& de 
rnarteU'a mais eficaz, aumenta a ~ e diminuem os custos. Em circunstincias norm.aU, o volume de dinheiro 

190 



191 

Se, por um lado, a experiencia indica que a procura de dinheiro total para satisfazer 

o motivo de espec~ao oferece uma resposta continua perante as mudan<ras graduais na 

taxa de juro, por outro lado existe: 

"( •.. ) a continuous curve relating changes in the demand for money to satisfy the speculative motive 
and changes in the rate of interest as given by changes in the price of bonds and debts of various 
maturities"1• 

Ao analisar o motivo de especula<rao, e importa.nte distinguir entre as mudan<ras na 

taxa de juro que se produzem pela via da modifica<r~ da quantidade de moeda, i.e. da 

oferta de dinheiro disponivel para satisfazer o motivo de espec~ao sem alteracees na 

fun<rao de liquidez M = L(r)), de aquelaS que, ao modificarem as expectativas, modificam 

essa fun<rao: 

"Open market operations may, indeed, influence the rate of interest through both channels"2 

Em circunstancias normais, o sistema bancario influencia o nivel da taxa de juro 

modificando a quantidade de moeda atraves das opera<raes de compra e venda de titulos. As 

operacaes de mercado aberto, podem influenciar a taxa de dois modos: modificando os 

montantes de dinheiro oferecidos, e modificando ou dando origem a uma modificacao das 

expectativas relativamente a politica futura do banco central ou do governo3. 

As altera<rOeS na fun<rao de liquidez, devido as modifica<rOeS nas infOI'ltla<rOeS que 

levam a uma modifica<rao das expectativas, serao frequentemente erraticas, dando origem a 

uma intermitencia correspondente as alteracaes na taxa de juro. S6 podera haver urn 

aumento na actividade dos neg6cios no mercado dos valores, na medida em que as 

necess8rio para satisfazer o motivo ~ (i+ ii) e o motivo preca~ (iii) e principalmente o resultado da 
actividade geral do sistema econ6mico e do nivel dos rendimentos monetirios. 
1 Idem,p. 197. 
2 Idem, p. 197. Sera preciso saber a forma da funcao L(r) para determinar a taxa de juro. Em correspond!ncia a esses 
compartimentos de liquidez, teremos Lt e Lz, as~ de 1iquidez. Sendo Lt=fOO e I.z=f(r), onde Lz depende da reJac8o 
entre a taxa de juro corrente e o estado das expectativas. Temos: M= Mt+Mz = LtOO+ I.z(r). Lt e a funcao 
correspondente ao rendimento Y que determina Mt, e Lz e a funcao de liquidez da taxa de juror, que determina Mz. 
3 As opera¢es de mercado aberto silo praticaveis, dependendo do prazo das ~ Assim, as varia¢es da taxa de 
juro podem ser de curto ou longo prazo. Keyne& baseia o seu 818Uft1ento na experiencia da ob~ factual e na 
conduta dos bancos, citando o exemplo do EUA, em que as ope~ se circunscrevem aoa titulos de curto prazo; Keyne& 
sublinha que "" efeitos se limitam as faxas de juro de curto prazo, com pequena intluencia sabre a muito trUU& 
importante taxa de juro de Iongo prazo. 
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mudan~as sejam interpretadas pelos individuos de modo diferente ou que afectem de modo 

desigual os interesses individuaisl. 

Se a mudan~a no estado de confian~ afectar a opiniao e as necessidade de cada urn 

do mesmo modo, a taxa de juro ajustar-se-a a nova si~ao sem necessidade de nenhuma 

oper~ao de mercado2. A taxa de juro s6 sera modificada no grau necessario para 

neutralizar o desejo de mudar as reservas de efectivo, em resposta a novas circunstancias 

ou expectativas que qualquer individuo sentia a taxa anterior. Se todos mudarem as suas 

ideias no mesmo sentido respeitante a taxa que os faria alterar as suas reservas de liquidez, 

entao nao se verificara nenhuma oper~. Mas, em geral, uma alter~ao das 

circunstancias ou expectativas ira ocasionar uma alter~ nas tendencias dos individuos 

relativamente ao dinheiro. 

0 que acontece e que uma alter~ ira influenciar as ideias dos individuos de modo 

diferente. Isto deve-se ao facto de que as condutas dos individuos dependem da existencia 

de diferen~as no ambiente social, porque o motivo pelo qual se conserva o dinheiro e 

diferente, de acordo ao conhecimento e a interpre~ao do novo estado das coisas. 

Desse modo, a nova taxa de juro de equilibrio estara ligada a uma redistribui~ao na 

posse do dinheiro. Todavia, e uma mudan~a na taxa de juro mais que uma distribui~ao da 

liquidez, que interessa tomar em aten~ao. A redistribui~ao da liquidez e acidental face as 
diferen~as individuais, enquanto que as modific~C>es na taxa de juro actuam para 

neutralizar o motivo ou preferencia de liquidez. 

0 movimento no nivel da taxa de juro e, geralmente, a parte mais importante da 

reac~ao perante uma mudan~ das info~C>es, pois existem mais semelhan~as que 

diferen~as nas reac~Oes dos individuos perante as info~Oes. A prova-lo esta o facto de, 

em geral, os valores dos titulos nao manterem uma re~ao imediata com a actividade 

economica e serem desproporcionados face ao valor dos activos das empresas. 

1 Alilis, esta e uma condi,.SO para o exito das ~ de mercado aberto. Se todos 03 individuos pensa.w:m o mesmo 
relativamente ao futuro da taxa de juro, se todos pensusem que esta iria subir, por exemplo, esta expectativa a1tista, 
aumentaria a preferencia pela liquidez. 
2 No caso mais simples, em que todos 03 individuos l'C83e1n de modo semelhante e ocupam uma ~ similar, uma 
mudan~ nas circunsb1rJciaJ ou nas expecfalivaa poderli n4o ocaaionar o menor deslocamenfo na cedbtcia de dinheiro. 
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Are~ das mudan~ de M referentes aYe r, depende de como acontecem as 

modifica(:Oes em M, admitindo, como exemplifica Keynes, que M e formado por moedas 

de ouro, e que as suas modifica(:Oes apenas podem ser resultado do rendimento crescente 

na actividade de prod~ de ouro. Nesse caso, as mudan~ de M estio associadas 

directamente as mudan~ de rendimento Y, pois o ouro e o rendimento de a]guem. Se o 

govemo imprimir dinheiro para atender as despesas correntes, entao M mudara e por esse 

facto a]guem ira aumentar o seu rendimento. 

0 novo nivel de rendimento, todavia, nio continua.r8. a ser suficientemente alto para 

que as necessidades de Mt absorvam todo o aurnento de M : uma parte do dinheiro ira para 

a compra de titulos ou bens, ate que r tenha descido o suficiente para provocar urn 

aumento de Mz, e, ao mesmo tempo, venha a provocar uma mudan~ em Y, na magnitude 

necessaria para que M seja absorvido, quer por Mt ou por Mz, correspondentes ao 

crescimento de Y causado por uma queda de r : 

"Thus at one remove this case comes to the same thing as the altemative case, where the new money 
can only be issued in the first instance by a relaxation of the conditions of credit by the banking 
system, so as to induce some one to sell the banks a debt or a bond in exchange for the new cash"1• 

Uma v~ de M provocara uma ~ de r. Uma ~ de r levara a urn 

novo equilibria, em parte para modificar Mz e em parte, para mudar Y e, por conseguinte, 

Mt. A divisao da ~de M, o incremento de liquidez entre Mt e Mz na nova posi~ 

de equihbrio, dependera da resposta no investimento a baixa de r e, da resposta de Y a urn 

aurnento do investimento. 

Como Y depende parcialmente de r, deduz-se que a~ de M tern que ocasionar 

uma modifica(:io suficiente em r, de modo a que a soma das mudan~ resultantes de Mt e 

Mz , corresponda as mudan~as efectuadas em M, pelo que fica esclarecida a re~ entre 

Lt eMt 2• 

1 Idem, p. zoo. 
2 E nece&!8rio e.!clarecer, diz Keynes, o coru:eifo de velocicfade- rendimento. Nio estli claro se a ve]ocidade-rendimento 
se define como a~ entre Y eM, ou como a~ ente Ye MI. Keynes prop6e toma-la ne&te Ultimo sentido, 
i.e., Y e Mt. Sendo assim, tomando como V a veJocidade-rendimento do diMeiro teremos: LtM = YIV = Mt. Nlo 
existem razOes para supor que v e constante. 0 seu valor depellde do caricter da ~ b8llc8ria e industrial, dos 
luibitos sociais, da ~ do rendimenfo entre as clasaes e do custo de conaervar Iiquidez oc:iou. Mas no curto 
prazo pode ser comiderado ccmatante. 
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Depreende-se que uma Mt dada nao tera. qualquer re~ quantitativa directa com 

o r dado, mas o seu grau de divergencia referente ao que se considera como urn nivel 

aceitavel e seguro de r, considerando a probabilidade esperada, de modo a que para 

qualquer estado das expectativas, uma descida de r sera acompanhada por urn aurnento de 

Keynes esclarece este argumento. Primeiro, se o ponto de vista geral a respeito do que 

e considerado urn nivel seguro de r permanece invariavel, cada descida de r reduz a taxa 

de mercado relativamente a "taxa segura", aumentando o risco de iliquidez; segundo, cada 

baixa de r reduz os lucros correntes derivados dessa forma de posse iliquida, que existem 

disponiveis como uma especie de premio de seguro a fim de neutralizar o risco da perda de 

capital, numa quantidade igual a diferen~a entre os quadrados da taxa anterior e os da 

nova. 

Este e 0 principal obstaculo para uma descida da taxa de juro a urn nivel mais baixo. 

A menos que, por hip6tese, se pense que existem ra.zOes para acreditar que a experiencia 

futura sera muito diferente da passada, que uma taxa de juro de Iongo prazo mais baixa 

deixaria maior campo para a desconfian~a que para a esperan~a, oferecendo ao mesmo 

tempo urn rendimento corrente que apenas compensa urn breve receio. 

Mas se a taxa estiver acima da correspondente ao de pleno emprego, a taxa de juro de 

Iongo prazo de mercado ira depender nao apenas da politica actual da autoridade 

moneta.ria, como tambem das previsOes do mercado relativamente aquela=? que se seguira 

no futuro. 

4.4.4. 0 emprego e a insuficiencia da politica monetaria: 
mudan~a e revisao de expectativas, liquidity trap e taxa de 
juro positiva. 

0 problema que ~e agora e o da dete~ da oferta moneta.ria. Se a 

autoridade moneta.ria controlar facilmente a taxa de curto prazo, quer porque os agentes 

estejam convencidos de que no curto prazo nao existirao altera¢es, quer porque as perdas 

1 No capitulo xm, Keynes referiu que a incerteza referente ao curso futuro da taxa de juro e a Unica exp~ 
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considera-la insegura, apoiando-se na experiencia transmitida e nas expectativas presentes 

face a uma futura politica moneta.riaz, ou ainda porque o metodo convencional seja 

compativel com uma consideravel estabilidade nos neg6cios, enquanto se puder confiar na 

permanencia e continuidade da conven~ao. 

Oeste modo, uma politica monetaria que o pUblico considere experimental ou 

facilmente sujeita a modific~aes, podera nao conseguir o seu objectivo de reduzir 

substancialmente a taxa de juro de Iongo prazo, porque a procura especulativa podera 

tender a aumentar quase sem limite em resposta a uma queda da taxa de juro abaixo de urn 

certo nivel. Contrariamente, a mesma politica podera ter exito facil se a opiniao 

predominante a considerar razoavel, praticavel e orientadora do interesse do publico, 

baseada numa convi~ forte e promovida por uma autoridade que nao corra o risco de 

ser substitu.ida. 

Embora seja evidente, para Keynes, que a taxa de juro e urn fenomeno de psicologia 

social( convencional), esta pode nao estar em equilibrio a urn nivel inferior ao de pleno 

emprego, pois nesse nivel existira urn estado de ~ real, no qual a procura de moeda, 

pelo motivo rendimento, ira absorver as quantidades sempre crescentes de efectivo. Nesse 

sentido, a taxa de juro deriva num fenomeno convencional, porque o seu valor real e em 

grande parte influenciado pela opiniao que prevale~a sobre o seu valor futuro. Qualquer 

nivel da taxa de juro que seja aceite como duradouro, sera provavelmente duradouro, 

mesmo que esteja sujeito as flu~aes em torno do normal esperado numa sociedade em 

mudan~a. 

Mas se flutuar a urn nivel demasiado alto para conseguir atingir o pleno emprego, 

em particular quando o aumento de Mt for maior ao aumento de M, a taxa de juro subira e 

inteligente da preferencia pela liquidez Lz que conduz a possessio de Mz. 
1 A menos que se aproxime do ponto de esvaziamento. 
z For exemplo, num pais ligado a urn padrio ouro internacionaJ, uma taxa de jlU'O mais baixa do que aquela que 
prevalece em toda parte, sera observada· com ~ justificavel; todavia, uma taxa de jlU'O nacionallevada a 
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vice-versa. Nomeadamente, se prevale.cer a opiniao de que o ajustamento da taxa de juro 

sera autonuitico, de forma a que se acredite que o nivel estabelecido pela base 

convencional seja uma razao mais forte que o proprio convencionalismo, supondo que a 

quantidade de moeda mude, quando o banco comprar titulos (c~ao de moeda). 

Uma subida dos p~os dos 'consols · equivale a uma descida das taxas de juro, o que 

estimula o investimento e se repercute no motivo rendimento e no motivo precauQao, 

tendendo ambos os motivos a fazer com que a preferencia pela liquidez aumente com uma 

reacQao no p~o dos 'consols' 1• Mas, observa Keynes, nao existe situaQao na qual os preQos 

creSQam proporcionalmente. Existe apenas mais output e o equihbrio com mais moeda 

implica uma taxa de juro menor e um rendimento real maiorz. 

Nao pode dizer-se que o pUblico ou as autoridades estejam mentalmente associadas a 

vigencia de uma taxa de juro inadequada a um nivel6ptimo de emprego, mas: 

" The difficulties in the way of maintaining effective demand at a level high enough to provide full 
employment, which ensue from the association of a conventional and fairly stable long-term rate 
with a fickle and highly unstable marginal efficiency of capital, should be, now, obvious to the 
reader"3• 

As dificuldades que resultam de uma politica monetaria que nao consegue, nao pode 

ou nao quer, fazer com que a taxa de juro de Iongo prazo deSQa are ao ponto em que a 

eficiencia marginal do capital incentive o investimento, sao um obstaculo a crlaQao de uma 

procura efectiva compativel com o pleno emprego. Essas dificuldades comeQam a ser 

deslindadas se consideramos o entrave que provoca a taxa de juro convencional de Iongo 

prazo que se situa demasiado acima de uma eficiencia marginal do capital muito instavel 

e movediQa. 

A recomendaQao keynesiana e a de manter uma base convencional nova e s6lida que 

leve a opiniao publica a adequar a sua preferencia pela liquidez aquela que seja compativel 

com o pleno emprego, atraves do incentivo provocado por informaQ6es crediveis e por 

paridade com a mais alta que preval~ em quaiquer pais pertencente ao sistema intemacional pode ser superior no que 
respeita 8queia compativel com o pleno emprego. Este era o caso da Inglaterra antes da saida do padrio ouro em 1931. 
1 'Iitulos de divida pUblica britanicos. 
2 I.e., pode haver wna taxa de juro menor. Este 'pode haver', quer dizer que, sea preferencia for absoluta, associada as 
expectativas de que""~ nao vio subir, a taxa dejuro nao de3ce. 
3lbidem, p. 204. 
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medidas destinadas a estabelecer ou restabelecer o estado de confiancta 1• A opiniao de 

Keynes e de que, em qualquer situactao dada de expectativas, o publico revela uma 

inclinactao a conservar mais moeda do que e necessario a fun de satisfazer, seja pelo motivo 

de transacctao, seja por precanctao, uma posse real de moeda numa magnitude que depende 

dos termos em que a autoridade monetaria esteja disposta a criar liquidezZ. 

Consoante a quantidade de dinheiro criada pela autoridade monetaria existira, 

caeteris paribus, uma determinada taxa de juro para dividas com diferentes vencimentos. 

Existe assim, acredita Keynes, uma relactao especial entre as alteractC>es em r e as alteractees 

na quantidade de dinheiro, assente no facto simples de o sistema bancario e a autoridade 

monetaria negociarem com dinheiro e dividas e nao com activos ou bens de consumo. 

A re~actao entre o complexo de taxas de juro e a quantidade de dinheiro seria directa, 

se a autoridade estivesse d.isposta, em qualquer sentido, a negociar em termos definidos as 

dividas de qualquer vencimento, ou ainda , se estivesse d.isposta a negociar dividas de 

riscos variaveis. 0 complexo de taxas de juro seria simplesmente uma expressao dos termos 

em que o sistema bancario estivesse na disposi~ de adquirir ou se desfazer de dividas. A 

quantidade de moeda seria o montante existente na posse dos individuos consoante 

preferissem o controlo da liquidez ou desligar-se desta, i.e. a troca de uma divida nas 

condictOes indicadas pela taxa de juro de mercado3• 

Mas a autoridade monetaria nao esta disposta, por regra geral, a negociar com 

facilidade dividas de qualquer vencimento. Na pratica, concentra-se sobre as dividas de 

Curto prazo e deixa que 0 PrectO das dividas de prazo mais Iongo se submeta a influencia 

tardia e imperfeita das reacctOes procedentes do precto das primeiras. 

1 A super~ dessas dificuJdades foi vista por Keynes no abandono do padrao ouro que tornava rigidaa oferta monetaria 
e nao assegurava a estabilidade do valor monetar.io, impedindo assim a descida da taxa de juro de Iongo prazo. 
2 F.Ua potencialidade e concentrada na fun~ de liquidez Lz. 
3 Keynes defendia uma refonna na tecnica de gestio monetar.ia, que COJ1Sistia numa oferta complexa por parte do banco 
central de comprar e vender, a~ estabelecidos, valores de primeira classe e de qualquer prazo, em vez de tun tipo 
Unico para os doctunentos de curto prazo. F.Ua e uma outra fonna da proposta formulada no 'Treatise' de ~ de 
mercado 'au outrance'. Na pr8tica, a medida do que eo 'cash current' no mercado varia nos diferentes sistemas, no 
sentido de que o ~ das dividas que fixa o sistema eo que detennina o ~real do mercado. 
Por vezes o ~ e mais efectivo numa ~ que noutra. 1sto e, o sistema bancario compromete-se a compra de 
dividas a certo ~. mas nao necessariamente as vencle a uma cifra que represente a~ em ~ a compra, 
obtendo urn lucro de in~, embora nao existem razres para que o ~ nio deva fazer-se efectivo em ambos 
sentido&, com a ajuda de opera¢es de mercado aberto. 
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Para se poder aplicar esta. teoria a um caso concreto, adverte Keynes, devera tomar-se 

em consider~ao a influencia que exerce o p~o real e prospectivo de curto prazo sobre os 

titulos de Iongo prazo, podendo estabelecer-se urn conjunto de limi~ees a habilidade com 

que a autoridade monetaria estabelece qualquer complexo dado de taxas de juro para 

dividas de diversos prazos e riscos: i) existem limi~ees que surgem da pratica da 

autoridade monetaria ao restringir as oper~ees a titulos de tipo particular; ii) existe a 

possibilidade de que, assim como a taxa de juro podera ter descido ate certo nivel, a 

preferencia pela liquidez possa tornar-se absoluta, no sentido em que todos prefiram 

manter efectivo a conservar uma divida. Nesse caso, a autoridade monetaria perde o 

controlo da taxa de jurot; iii) no caso de ruptura completa da esta.bilidade da taxa de juro, 

pois a functilo de liquidez esbate-se em qualquer direcctilo, produto da perda da confiancta 

no valor da moeda ou dos titulos; iv) a oP<tilo de fazer baixar a taxa de juro, quando esta e 

suficientemente baixa, p0e em riscos os custos de arbitragem entre prestamista e agente 

emprestador, a margem de risco que o prestamista exige acima da taxa de juro pura. Assim, 

a taxa a pagar pelo prestatario desce mais devagar que a taxa de juro no sentido puroz. 

Estabelecida a relactao entre a taxa de juro e a preferencia pela liquidez, entre a taxa 

de juro e a quantidade de moeda, entre as expectativas da taxa de juro e as possibilidades 

da politica da taxa de juro, todo o problema se coloca em saber por que a taxa de juro 

monetaria de Iongo prazo e persistentemente alta, o que implica esclarecer definitivamente 

por que as taxas de juro e os satarios nominais silo recalcitrantes a baixa. 

1 Este e urn caso extremo, que nunca existiu na realidade, pela relutancia das autoridades monetarias em negociar com 
decisao em dividas de Iongo prazo. 0 seu significado implicaria que a autoridade monetaria poderia obter emprestimos 
em escala ilimitada a uma taxa de juro nominal. Ex:iste uma interpre~ do desemprego involuntario que reduz o 
problema a urn chamado " caso keynesiano". Segundo Moctigliani " we have the keynesian case, when the full 
employment equilibrium rate of interest is less than r " ... e ... "the demand for money as an asset is infinitely elastic ", " 
Liquidity Preference and the Theory of interest and money''. Esta interpre~ recebe o nome de "keynesian case", 
justamente porque vai ao encontro da antevisio de Keynes sabre o comportamento da taxa de juro no Iongo periodo. 
Tratar-se-ia de urn caso limite, o que equivale a dizer que a Teoria Geral se reduziria, como con~ fe6rica, ao 
estudo desse caso limite, interpretado como a impossibilidade de fazer descer a taxa de juro para aiem de urn 
detenninado nivel por causa da armadilha de liquidez. 0 estudo da forma da curva esta associado a esse caso limite. :E 
possivel abordar por uma outra 6ptica, os deslocamentos dessa curva, de modo a explicar de outro modo, mais geral, a 
existencia do desemprego involuntario. Segundo esta abordagem, o desemprego involunflirio exisfiria pelo facto de que, 
sendo a taxa de juro baixa, embora maior que aqueia que assegura o pleno emprego, toda a tentativa de a baixar peia 
simples manipuiacao monefliria levaria os agentes a rever as suas an~, ajustando as suas procuras de moeda de 
modo a absorver a moeda adicional. Ver F. Modigliani, " Liquidity preference and the Theory of Interest and Money, in 
Economica,Januar 1944,pp. 45-88. 
ZEsta proposta reformista vai ao encontro daquilo que Keynea defendeu no 'Treatise· e nas di.scussOes de politica 
econ6mica no inicio dos anos 30. 
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4.4.5. A taxa de juro e recalcitrante a baixa: a taxa 
monetaria de juro e o "pace maker" de todas as taxas-bern 
dejuro 

A fun de podermos ver como wna mudanc;a nas expectativas pode provocar uma 

mudanc;a da taxa, seja pela mudanc;a na preferencia, seja pela mudanc;a na quantidade de 

dinheiro, ou por ambas, e como essa mudanc;a afecta a eficiencia marginal do capital, o 

investimento e o emprego, iremos clarificar como Keynes explica a existencia de uma taxa 

de juro recalcitrante relativamente a eficiencia marginal do capital, o que torna a politica 

monetaria redundante e insuficiente para combater com exito o desemprego. 

Partimos da constatac;ao de Keynes, de que a taxa de juro monetaria tern um papel 

peculiar na fixac;ao de urn limite ao volume de emprego, pois esta funciona como urn "pace 

1 Idem, p. 222. 
2 Utilizando o exemplo do autor, pode-se esclarecer o argumento do modo seguinte: se contratarmos por exemplo para 
o trigo, urn equivalente a 100 arrobas de trigo de entrega imediata e105 arrobas de trigo para serem entregues no prazo 
de urn ano, podemos dizer que a taxa-trigo de juro e de 5 % ao ano. Assim para cada bern de capital teremos uma taxa
bern de juro, medido em tennos de si prOprio. 
A diferenca entre contratos futuros e a vista, cotizados no mercado, sobre urn bern, por exemplo o trigo, mantem uma 
~ definida com a taxa de juro-trigo. Mas se o contrato futuro se cotiza em dinheiro para entrega futura e nao para 
entrega imediata, isto tern aver taJnbem com a taxa monetaria. 
E preciso ver que as diferentes taxas nao sao iguais entre si; cada taxa-bern e especifica desse bern. Por outro lado, a taxa 
berne a taxa monetaria nao coincidem nece&Uriamente. No exemplo de Keynes, 100 arrobas ao ~ode 100 libras, 
com urn contrato a urn ano prazo, pode implicar que custando 10ilibras as mesmas 100 arrobas, medidas em taxa 
monetaria de 5 % implicara 1051ibras de trigo. Mas as 1051ibras de trigo ao ~de 107 Iibras dli-nos 98 arrobas de 
trigo. Isto e, 100 arrobas de trigo representam em~ futuros 98 arrobas, segundo a c~ de mercado. A taxa
trigo de juro e de - 2 % anual. 
Isto leva-nos, diz Keynes, a levantar o problema da existencia de uma taxa de juro que, sendo a maior das taxas 
especificas, seja aque1a que marque o passo das outras taxas de juros. Sem esquecer que e a maior das taxas de juro que a 
eficiencia marginal do capital devera alcancar para produzir urn bern duravel. 
3 Ainda mais, pode ser que para duas moedas distintas nao exista uma taxa de juro igual. A taxa de desconto que iguaia 
o valor presente da sene de anuidades de trigo ao ~ actual de oferta desse bern, em termos do bem-padrio escolhido, 
dar-nos-a a eficiencia marginal do capital-trigo em termos desse bern-padrao. 
Consideremos a% anual da ~no valor do trigo em termos de dinheiro; a eficiencia marginal de urn bern, que ex 
%em dinheiro, sera x- a% em termos de trigo. 
4 0 que distingue uma economia monetaria e empresarial e uma economia de troca ou de moeda neutral. Se nos 
propussermos saber qual e a taxa-bern de juro para urn periodo dado, considerados vlirios bens, tomando cada urn de 
cada vez como padrao, entao os rendimentos de cada urn devem ser considerados como medidos em termos de si 
pr6prios. 
5Utilizando a n~ de Keynes: q, medidos em termos de si prOprios, tern por base a sua contribuit;ao para algum 
processo produtivo ou para~ a urn consumidor. Os custos, chamados c, custos medidos em termos de si pr6prios, 
earring cost; liquidez, 1, a quantidade a pagar peia segt.ll'IUlCll potencial de possuir o bern 1. 
6 Esta afirmac4o apenas faz sentido se considerarmos o presente. 
7 Tomem-se tres bens, casa, trigo e dinheiro. Para o trigo, os rendimentos e o premio de liquidez sao igual a 0. Temos 
entao que a taxa de juro e igual a -cz; para a casa 1 e c sao iguais a o, pelo que a taxa de juro e qt e para a moeda, sendo 
c e q igual a zero, a taxa de juro e igual a b. 
Para determinar os rendimentos esperados dos tres bens, compativeis com o equilibria, devemos conhecer as mudancas 
nos valores relativos durante o periodo. Considerando o dinheiro como moeda de conta, a percentagem de ~ ( 
ou desval~) esperada para as casas at e do trigo az, teremos: 
at+qt 
az-cz 
ls as quantidades reduzidas a dinheiro como padrio de valor. 
A procura dos possuidores de riqueza vai-se orientar para a casa, para o trigo ou para o dinheiro, segundo o criterio de 
que tiver a maior taxa de juro. Em equilibrio, a procura de casa, trigo em termos de dinheiro sera tal que at + qt, az + qz 
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maker .. , marcando o nivel que deve aful$ir a eficiencia marginal do capital de urn bern de 

capital, de modo a que este seja produzido, assegu.rando o investimento realizado pelo 

actual emprego. 

Se a taxa de juro resulta do facto de esta existir numa economia monetaria, sera 

pertinente tentar descobrir as peculiaridades do dinheiro que o distinguem de outros bens, 

pois embora a taxa de juro da moeda seja obstinada, aponta urn caminho para responder 

ao problema da persistencia do emprego: 

"Until we have answered these questions, the full significance of our theory will not be clear"1• 

A taxa monetaria e o excedente sobre uma determinada soma de dinheiro 

emprestada, a urn prazo dado. E urn contrato sobre uma soma a um p~o para entrega 

futura, sobre urn p~o efectivo imediato. Para cada classe de bern de capital, deveria existir 

uma taxa analoga a de juro sobre o dinheiroZ. Existem ra.zOes, diz-nos Keynes, para pensar 

que a taxa monetaria seja frequentemente a maior, porque, no caso de outras taxas 

especificas, existem fo~ que operam no sentido da sua red~, fo~as essas que nao 

actuam no caso do dinheiro3. 

Podemos dizer, ta.mbem, que cada bem-padrao oferece a mesma facilidade que o 

dinheiro para medir a eficiencia marginal do capital, sendo utiJizado para medir o 

rendimento provavel de qualquer bern de capital. Desde que as eficiencias marginais de 

e Is sejam iguais. A escolha do padrio nao influenciani o resultado, pois uma mudan~ do padrio modificara todos os 
termos por jgual. 
1 Idem, p. 222. 
2 Utilizando o exemplo do autor, pode-se esclarecer o argurnento do modo seguinte: se contratarmos por exemplo para 
o trigo, urn equivalente a 100 arrobas de trigo de entrega imediata e105 arrobas de trigo para serem entregues no prazo 
de urn ano, podemos dizer que a taxa-trigo de juro e de 5 % ao ano. Assim para cada bern de capital teremos uma taxa
bern de juro, medido em termos de si pr6prio. 
A difere~ entre contratos futuros e a vista, cotizados no mercado, sobre urn bern, por exemplo o trigo, mantem uma 
re~ definida com a taxa de juro-trigo. Mas se o contrato futuro se cotiza em dinheiro para entrega futura e nio para 
entrega imediata, isto tern aver ta!rlbem com a taxa monetliria. 
t preciso ver que as diferentes taxas nao sio iguais entre si; cada taxa-bern e especifica desse bern. Por outro lado, a taxa 
bern e a taxa monetaria nao coincidem necessariamente. No exemplo de Keynes, 100 arrobas ao ~ de 100 Iibras, 
com um contrato a urn ano prazo, pode implicar que custando 107 libras as mesmas 100 arrobas, medidas em taxa 
monetaria de 5 % implicara 105 Iibras de trigo. Mas as 105 Iibras de trigo ao ~ de 107libras dli-nos 98 arrobas de 
trigo. Isto e, 100 arrobas de trigo representam em ~s futuros 98 arrobas, segundo a~ de mercado. A taxa
trigo de juro e de - 2 % anual. 
Isto leva-nos, diz Keynes, a levantar o problema da exislencia de uma taxa de juro que, sendo a maior das taxas 
especificas, seja aquela que marque o passo das outras taxas de juros. Sem esquecer que e a maior das taxas de juro que a 
eficiencia marginal do capital devera ~para produzir um bern duniveL 
3 Ainda mais, pode ser que para duas moedas distintas nao exista uma taxa de juro igua1 • A taxa de desconto que igua1a 
o valor presente da sene de anuidades de trigo ao ~ actual de oferta desse bern, em termo.s do bern-padrio escolhido, 
dar-nos-a a eficiencia marginal do capital-trigo em terntm desse bern-padrio. 
Consideremos a% anual da ~no valor do trigo em terntm de dinheiro; a eficiencia marginal de urn bern; que ex 
%em dinheiro, sera X- a% em terino3 de trigo. 
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todos os bens se alterem na mesma propo~ao, deduz-se que a ordem da sua magnitude 

sera igual, independendente do padrao escolhido. 

Se existisse uma mercadoria composta que pudesse ser tomada como representativa, 

poderiamos ter uma taxa de juro e eficiencia marginal do capital, em termos dessa 

mercadoria-bem. Se a taxa de juro monetaria nao for singular senao em compar~ao com 

as outras, onde estara a sua peculiaridade? Por que e que a eficiencia marginal do capital e 

o volume de emprego estao relacionados com a taxa de juro monetaria, e nAo com as outras 

taxas-bens?1• 

Os diversos tipos de bens possuem certos atributos: 1) os rendimentos ou prod~ao q; 

2) os bens sofrem desgaste, apodrecem, sofrendo custos no decorrer do tempo c 3) cada 

bern tern urn premio de liquidez 1z. 

Oeste modo o rendimento total esperado pela propriedade de urn bern durante urn 

dado periodo e igua1 ao seu rendimento q menos o custo c acrescido do seu premio de 

liquidez. Isto e, q - c + 1 e a taxa de juro propria, onde q, c e 1 sao medidos em termos de si 

pr6prios e considerando que q, c e 1 variam consoante os diferentes bens. 0 rendimento do 

dinheiro e nulo3' 0 seu custo de armazenagem e irrelevante, mas 0 seu premio de liquidez e 

substancial. Existe, portanto, uma diferen~a essencial entre o dinheiro e os outros bens, 

assente no facto de o seu premio de liquidez exceder em muito o seu custo de 

armazenagem, ao passo que acontece geralmente o contrario com os outros bens4. 

1 0 que dist:ingue wna economia monetaria e empresarial e uma economia de troca ou de moeda neutral. Se nos 
propussennos saber qual e a taxa-bern de juro para urn periodo dado, considerados Vlirios bens, tomando cada urn de 
cada vez como padrilo, entia os rendimentos de cada urn devem ser considerados como medidos em tennos de si 
pr6prios. 
2Utilizando a ~ de Keynes: q, medidos em termos de si pr6prios, tern por base a sua contribuicio para aigum 
processo produtivo ou para seiVicos a urn consumidor. Os custos, chamados c, custos medidos em tennos de si pr6prios, 
earring cost; Iiquidez, I, a quantidade a pagar pela seguranca potencial de possuir o bern L 
3 Esta a.finnacio apenas faz sentido se considerarmos o presente. 
4 Tomem-se tres bens, casa, triso e dinheiro. Para o triso, os rendimentos e o premia de Jiquidez silo igual a 0. Temos 
entia que a taxa de juro e igual a -cz; para a casa 1 e c silo iguais a 0, pelo que a taxa de juro e qt e para a moeda, sendo 
c e q i8ual a zero, a taxa de juro e igual a Is. 
Para determinar os rendimentos esperados dos tres bens, compativeis com o equilibrio, devemos conhecer as m~ 
nos valores relativos durante o periodo. Considerando o dinheiro como moeda de conta, a percentagem de~ ( 
ou ~) esperada para as cuas at e do triso az, teremos: 
at+qt 
az-cz 
Is as quantidades rednzidas a dinheiro como padrilo de valor. 
A procura dos possuidores de riqueza vai-se orientar para a casa, para o triso ou para o dinheiro, segundo o criteria de 
que tiver a maWr taxa de juro. Em equillbrio, a procura de casa, fr.iso em tennos de dinheiro sera tal que at + qt, az + qz 
e Is sejam iguai&. A escolha do padrilo nilo intluenciara o resultado, pois wna mudanca do padrilo moctificarl1 todos os 
termos por igua1. 
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Assim, serao produzidos aqueles bens cujo ~o de oferta for menor que o de 

procura, pois esses bens terao uma eficiencia marginal do capital que sera maior (na base 

do seu p~o de oferta normal) que a taxa de juro, segundo o mesmo padrao de valor, 

qualquer que seja. Com o aumento da existencia de bens cuja eficiencia marginal do 

capital era inicialmente igual a taxa de juro, essa eficiencia marginal tende a descer. 0 

processo atingira o ponto em que os rendimentos esperados, descontados em anuidades, 

com~arao a ser inferiores ao ~ de oferta, levando a eficiencia marginal do capital a 

descer, pelo que deixara de ser vantajoso produzi-los, a menos que a taxa de juro ~a 

pari passu. Se nao existir nenhum bem cuja eficiencia marginal do capital atinja a taxa de 

juro, nao serao produzidos novos bens de capital. 

Por hip6tese, admitamos que existe um bem, o dinheiro, cuja taxa e fixa ou desce 

mais lentamente, se aumenta a prod~ de qualquer outro bern. Como se ajustam as 

posi~ees1? Esta si~ implica que o ~actual de todo o bern distinto do ~o do 

dinheiro (o juro monetario) tende a descer proporcionalmente ao ~ que se espera que 

vira a ter no futuro. Portanto, se as taxas continuam a descer, chegara o momenta em que 

nao sera lucrativo produzir nenhum desses bensz, a menos que se produza urn aumento do 

custo de prod~ no futuro (~ superior) sobre o ~ presente e que se recupere o 

custo de armazenagem desse bern produzido no presente, desde o momenta actual ate a 

data provavel em que seu ~ seja maior3. 

Se essa taxa de juro aumentar, as taxas de juro especfficas dos outros bens descerao a 

niveis que tomarao pouco interessante a prod~ desses bens de capital, a custos que 

pennitam lucros. Se uma ou algumas dessas taxas permanecerem a um nivel superior ao da 

eficiencia marginal desse bern-capital, a prod~ nao tera Iugar. 

1 Se at+qt, 82- cz e b sao iguajs, sendo por hip6le3e b fixa ou viscosa relafivamen1e a qt ou -cz. 1s1o implica que at e 82 
aumentam. -
2 deqt ecz 
3 Em sentido restrito, quaJquer taxa de juro de um bem pode deicer lentamade e nio partU:uJar.made a do dinheiro, 
enterufido que a teoria deve ser geraL Islo 6, a medida que a~ a custos c:onhecidos e delerminadoa 110 praente 
aumcn1a, a taxa de juro que baixa mais Jentamente e aquela que faz de pace-mater, eJimilumdo a~ de oatros 
bens, excep10 quando os custos de~ futaros pl'OYiiwis 8UJI!C!I1tem em~ aos custos praentes. 
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Se o dinheiro for padrao de valcr, nao necessariamente a taxa de juro monetiria 

causara transtornos. Poder-se-a mudar o padrao para urn bern qualquer, comprovando-se 

que tambem existira para esse bern uma taxa especifica resistente a descida quando a 

produ.{:ao crescer, pelo que: 

" ( ... ) it now appears that some difficulties will ensue if there continues to exist any 
asset of which the own-rate of interest is reluctant to decline as output increase"1• 

Quais sao entao as peculiaridades que fazem com que o bern dinheiro tenha a uma 

taxa especifica ao nivel mais alto. Seguindo o criterio de que, na medida em que o padrao 

de valor estabelecido responda a essas peculiaridades, sera valida a proposi~ao de que a 

taxa de juro especifica da moeda e a taxa mais importante: 1) a elasticidade de produ~ao do 

dinheiro e nula, ou muito pequena. Por elasticidade de produ.{:ao entende-se a vari~ao do 

volume de mao - de - obra aplicado na prodU(:4o de dinheiro, quando aumenta a 

quantidade de trabalho que se pode comprar com uma unidade da mesma. Isto e valido 

para a moeda inconvertivel ou o ouro, excepto no pais em que a produ~ao de ouro seja a 

actividade principal. No caso dos outros bens, a elasticidade de produ.{:io faz com que a sua 

taxa decline como consequencia de urn maior coeficiente de produ.{:ao. No caso do dinheiro 

a oferta e fixa, apenas podendo mudar pela v~ao na unidade - salario ou pelo aumento 

da oferta atraves da autoridade monetaria. Se o pre~o de outros bens tender a baixar, 

poder-se-a diversificar, desviando trabalho para a produ.{:ao de outro bens, o que sucedera 

apenas se a moeda for ouro. Se a taxa de juro monetaria nao descer, nao sera possivel 

produzir mais dinheiro, como cultivar ou produzir outros bens. 2) Existem outros bens cuja 

produ.{:ao e inelastica, por exemplo os factores de renda pura, pelo que e necessario agregar 

outra condi~ao: o dinheiro tern uma elasticidade de substitui~ao igua1 ou quase igua1 a 0. 

Na medida em que o valor de troca do dinheiro sobe, nao existe tendencia a substitui-lo por 

outro factor, excepto quando a moeda e ouro e pode ser utilizada como mercadoria para 

outros fins. A utilidade do dinheiro existe enquanto e valor de troca, de forma que a sua. 

utilidade sobe ou desce com o seu valor, pelo que, ao contrario dos factores de renda, nao 
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existe motivo para substitui-lo por outro factorZ. 3) a oferta. fuca rigida pode alterar-se no 

caso particular de uma redu~ao na unidade - salario, pois liberta.ra efectivo que se 

destinara a outros fundos para a satisf~ao do motivo de liquidez. Se os valores monetarios 

baixam, a existencia de dinheiro teria uma propo~ao maior no total da riqueza da 

comunidade. Segundo Keynes, existe urn conjunto de razaes que, no ambito de uma 

economia monetaria, mostra que e provavel que a taxa monetaria resista a baixa: i) se u.ma 

descida da unidade - salario produzir a expectativa de uma nova subida, o resultado sera 

favoravel. Pelo contrario, se a expectativa for uma contin~ de descida, a reac~ao 

negativa sobre a eficiencia marginal contrabalan~ a descida da taxa de juros; ii) o facto 

de os salarios medidos em dinheiro serem propensos a rigidez, com o salario monet:ario 

mais estavel do que o real, tendera. a limitar a propensao da unidade - saJ.ario a descer em 

termos de dinheiro3. Se OS salarios nao fossem rigidos a baixa, as expectativas relativamente 

a sua actual baixa teriam urn efeito negativo sobre a eficiencia marginal do capital. Se os 

salarios fossem medidos em unidades-bem trigo, nao seriam rigidos, variando com as 

vari~aes do valor desse bern. 0 dinheiro, especialmente a sua propriedade de ser liquidez, 

torna o salario rigido, quando fixado em moeda; iii) as caracteristicas do dinheiro, 

satisfazendo a preferencia da liquidez, farao com que a taxa. de juro seja insensivel, 

sobretudo considerando o estado convencional de Iongo prazo e o estado de incerteza sobre 

o futuro. Por outras palavras, para alem de certo nivel, o rendimento do dinheiro nao desce 

quando a sua quantidade muda, tal como baixa o rendimento de outros tipos de bens 

quando a sua quantidade produzida aumenta. Deve ser considerado tambem o facto de que 

uma mudan~a na quantidade de moeda pode levar os individuos a reverem as expectativas, 

se aumenta a incerteza, mantendo e aumentando liquidez, sem que a taxa de juro ~: 

1 Idem, p. 229. Nesse sentido ao atribuir urn significado particular a taxa monetaria de juro, a partida, euquanto ti03 
habituamos as caracteristicas especiais, que fazem com que a taxa de juro monetaria, medida em unidades de si pr6prias, 
seja a taxa mais resistente a baixa, do que as outras taxas, medidas no padrBo moneflirio, quando a~ aumenta. 
2 Um Unico reparo e preciso fazer re1ativamente a 1) e 2), a saber, quando uma ~no valor do dinheiro ocasiona 
incerteza reJativamente as resistencias a subida; no caso em que at e az se eievem, tal equiva1e a dizer que um aumento 
no juro monetario em ternlo3 de taxas-bem, estimula a~ de outros beN. 
3 Jsto ru1o implica aceitar que ~» saJarios sejam rigidos, mas constatar que numa economia mone18ria as- saJ8rio& 
expressos em moeda sao sujeitos a revisOes que considerem o rendimento e a propens4o ao conswno. 
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" The readiness of the public to increase •.heir stock of money in response to a comparatively small 
stimulus is due to the advantages of liqwdity ( real or supposed ) having not offset to contend with 
in the shape of carrying-cost mounting steeply with the lapse of time"1• 

Sendo os custos de armazenagem do dinheiro relativamente pequenos, nao afecta.m 

as previsOes sobre o valor provavel do dinheiro no futuro. Dito de outro modo, um aumento 

nas existencias de dinheiro por parte do publico, e vantajoso e aceite, sem contrabalan~ar 

os custos de armazenagem no decurso do tempo, dai a preferencia pela liquidez com 

pequenos estimulos do seu aumento quantitativa. No caso de um outro bern, quando se 

atinge urn certo nivel de existencias superior, existe o risco de perdas por armazenagem e 

deprec~ao. 

A importancia da taxa de juro monetaria surge como uma comb~ao de factores 

que actuam atraves do motivo liquidez, fazendo com que primeiro, a taxa de juro seja 

insensivel a uma mudan~ na propo~ao que a quantidade de dinheiro mantem em re~ao 

as outras formas de riqueza, medidas em dinheiro e, segundo, que possa ter elasticidades 

nulas de prod~ e substitui~ao. 

A primeira condi~ significa que a procura se dirige predominantemente ao 

dinheiro; a segunda, que nao pode empregar-se mais trabalho para produzir dinheiro e 

que nao existe qualquer outro factor capaz de ter a utilidade do dinheiro. 

0 Unico alivio, para alem de alter~aes na eficiencia marginal do capital, pode vir, 

considerando a propensao a liquidez invariavel, de uma v~ao da quantidade do 

dinheiro ou de urn aumento no valor do dinheiro que permita a quantidade fixa aurnentar 

os servi~os monetarios. Oeste modo, uma subida na taxa de juro retarda a obten~ao de 

todos os objectos cuja prod~ao e etastica, sem poder estimular a prod~ao do dinheiro. 

Assim, a taxa monetaria de juro e o "pace maker" de todas as taxas-bem de juro, 

refreando o investimento para produzir outros bens, sem estimular a prod~ de dinheiro 

(que, por hip6tese, nao possa ser produzido). Para o caso de urn bern, a elasticidade de 

procura de existencias deste, faria com que as modifi~Oes na procura mudassem a sua 

taxa de juro para cima ou para baixo, ao mesmo tempo que a elasticidade de oferta 

1 Idem, p. 233. 
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influenciaria a taxa de juro. Deixando OS bens a liberdade das fo~as de mercado, este 

mecanismo actuaria no sentido de diminuir a sua taxa de juro, ate atingir "o pleno 

emprego", correspondente a inelasticidade da oferta do dinheiro. 

Da propriedade tradicionalmente aceite de que a inelasticidade da oferta do ouro 

permite a sua utilizac;ao como padrao monetario, esta a dificuldade de fundo e e a falta de 

dinheiro que provocara 0 incitamento a queda das taxas de juro dos bens, pelo que: 

"( ... )our conclusion can be stated in the most general fonn( ••• ). No further increase in the rate of 
investment is posstble when the greatest among the own-rates of own interest of all available assets 
is equal to the greatest amongst the marginal efficiencies of all assets, measured in terms of the asset 
whose own-rate of interest is greatest" .. ". In a ponsition of full employment this condition is 
necessarily satisfied. But it may also be satisfied before full employment is reached, if there e:xists 
some asset, having zero (or relatively small) elasticities of productions and substitution, whose rate 
of interest declines more slowly, as output increases, than the marginal efficiencies of capital-asset 
measured in terms of it"t. 

As caracteristicas que determinam as particularidades do dinheiro e que fazem com 

que a sua taxa seja a mais importante, estio ligadas ao facto de a moeda ser o padrao de 

valor e de com esse padrao se fixarem as dividas e os saiarios. Se os contratos forem fixos e 

os salarios forem estaveis em termos de dinheiro, que faz com que o premio de liquidez seja 

tao importante, os individuos procurarao moeda peJ.a conveniencia de expressar no mesmo 

padrao os contratos vencidos e os salarios a pagar. Tratando-se de uma questao de 

confian~a no futuro, o padrao de valor devera ter uma elasticidade de prod~ao que 

assegure a sua estabilidade. Oeste modo, aumentara a importancia da taxa de juro 

monetaria. 

Existe urn outro motivo mais subtil, segundo Keynes, que eleva a importancia do 

dinheiro e a sua taxa de juro: 

" The nonnal expectation that the value of output will be more stable in terms of money than in 
terms of any other commodity, depends of course, not on wages arranged in terms of money, but on 
wages being relatively sticky in terms of money"2• 

0 bern em termos do qual se expressam os salarios de modo a serem os mais rigidos, 

tern que ser aquele cuja elasticidade de prod~ seja minima e cujo excedente dos custos 

de armazenagem sobre o seu premio de liquidez seja minimo, ou, dito de outro modo: 

"( ••• ) the expectation of a relative stickeness of wages in terms of money is a corroUa:ry of the excess 
of liquidity-premium over caning-cost being greater for money than any other asset"t. 

1 Idem. p. 236. 
2Idem,p. 237. 
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As peculiaridades da moeda combinam-se cumulativamente com o facto de a moeda 

ser o padrao de valor socialmente aceite, pelo que a circunstancia de a moeda ter 

elasticidades de produ~ao e substitui~ao nulas, e custos de manuten~ao e armazenagem 

quase nulos, fortalecem aconvic~ao de que os sahirios monetarios sao relativamente 

estaveis, o que aumenta o premio de liquidez, de modo que a taxa de juro monetaria nao se 

confunde com as eficiencias marginais dos outros bensZ. 

Keynes aceita que os sa.Iarios monetarios sao viscosos a baixa, nao por causa das 

imperfei~6es no mercado de trabalho, mas sim pelas propriedades e fun~6es da moeda. Se 

tomarmos em conta o facto de os salarios expressos em moeda serem mais estaveis que 

outras formas de riqueza, a sua estabilidade sera um contributo intrinseco a propria estabi

lidade do sistema, sobretudo dos lucros. 

Os salarios nominais sao viscosos nao tanto porque os sindicatos sejam intransigentes 

em aceitar a sua red~, mas pela ocorrencia de serem pagos em moeda. E na moeda e 

respectivas propriedades que deve procurar-se a sua viscosidade. A essas propriedades 

especificas da moeda estao associadas as fun~6es de meio de troca e reserva de valor que 

fazem com que a taxa especifica da moeda seja a mais alta entre as diversas taxas 

especificas dos bens. Desse modo, a moeda serve de medida de valor para estipular os 

salarios e o credito, o que leva o valor da prod~ao a ficar estavel quando e expresso em 

moeda, o mesmo acontecendo com os saiarios nominais. Se nao se pudesse manipular a 

quantidade de moeda, o emprego s6 poderia ser ncrementado, bern como a produ~ao, 

atraves de uma defla(:ao ilimitada dos salarios monetarios, o que poderia gerar expectativas 

perversas se esses continuassem a cair e a sua queda fosse antecipada pelos empresanos 

produtores de bens. 

Considera-se esta analise de Keynes adequada se a mesma for enquadrada no 

contexto em que predominava a tradi~ao do padrao-ouro e em que a politica monetaria 

1 Idem, p. 238. 
2 t importante observar que para Keynes 0 prCmio de liquidez nio e tun conceito absoluto, mas apenas destinado a 
hierarquizar e ca1cular, junto com 03 custos de uso e de armazenagem, as conveniencias de manter tuna ou OUfra fonna 
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tinha como Unico objectivo a manuten~ao do nivel dos pre~os. Num regime de padrao

ouro, a taxa de juro subordinava-se a manuten~ da taxa de cambio em conformidade 

com as paridades estabelecidas internacionalmente, apenas se admitindo v~C>es na 

oferta de moeda pela via das redu~C>es dos saJ.arios nominais. A analise keynesiana em 

termos de taxa-bern de juro pretende demonstrar que 0 padrao ouro e inadequado como 

politica monetaria em condi~C>es de crise. Uma red~ao dos sahirios apenas e possivel 

atraves de va~C>es dos pre~os, que por su vez apenas sao possiveis atraves de uma politica 

monetaria nao ortodoxa. Como afirma Keynes, o desemprego prospera porque as pessoas 

querem comer a lua com a mao, pois o objecto do desejo, o dinheiro, nao pode produzir-se 

e a sua procura pode sufocar com facilidade1• Nesse sentido, a analise de Keynes pode ser 

vista como a melhor defesa de uma uma politica monetaria discricionaria, uma autentica e 

real politica econ6mica desprovida de dogmas e apego a tradi~C>es que sufocavam o 

exercicio da arte econ6mica. 

Para Keynes, o mercado de trabalho apenas permite avaliar a procura de trabalho. 

Sendo assim, o emprego e determinado pelas fo~ que condicionam o nivel da procura 

efectiva, fixando o saJ.ario real. Consequentemente, as flu~C>es no nivel de emprego 

traduzem-se em flu~s no nivel do saJ.ario real, pelo que se o saJ.ario real fosse mais 

rigido que o sahirio monetario, o sistema seria intrinsecamente instavel; no entanto, como 

foi dito anteriormente, a rigidez dos salarios monetarios nao decorre da o~ao 

institucional, mas sim do facto de que, tendo a medida do valor uma tendencia a ser mais 

estavel, todos os contratos expressos em moeda se comportam no mesmo sentido. 

Mas se os saJ.arios fossem totalmente flexiveis, como pretendem impor as antevisC>es 

neocJ.assicas, nao apenas a propensao ao consumo declinaria, como o investimento desceria 

ou nao se realizaria pelas expectativas de menores rendimentos resultantes de uma procura 

efectiva menor. Nessa si~ao, a politica monetaria poderia aumentar a quantidade moeda 

de riqueza, dependendo em definitivo das praticas sociais e das institui¢es. Nesse sentido Keynes e o precursor de 1.UIUl 

teoria portfolio da riqueza. 
1 Com ironia, Keynes sugere o remidio de. par o biUICO central (a flibrica de queijo) sob a tutela da autoridade 
govemamental a produzir queijo verde, como se fosse a mesma coisa que ouro, actwmdo pura e simplesmente atraves da 
persuasao do pUblico. 
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ou descer a taxa de juro, mas o desemprego involunhirio poderia ainda existir, pois uma 

pequena descida da taxa de juro revelar-se-ia insuficiente, devido a elasticidade na procura 

da moeda, enquanto que uma descida dos sal.irios teria o efeito de criar expectativas 

perversas. 

Recapitulando, a conclusao da nossa arullise assenta em das ideias. Primeiro, se por 

urn 1ado Keynes procurou demonstrar a existencia do desemprego como sendo 

involuntario, tambem nao negou a existencia do desemprego voluntario, como ficou dito 

anteriormente, permitindo assim ampliar a arullise dos tipos de desemprego. 

Alias, como o proprio autor escreve explicitamente, para alem do desemprego 

friccional, onde se registam todos os casos de desemprego que surgem por intermitencia da 

procura - devido a maus catculos ou por dificuldades da mobilidade da mao-de-obra, ou 

por desequilibrios surgidos nos recursos especializados, portanto urn conjunto de recursos 

nao-empregues--, admite tambem o desemprego voluntario, que surge pela ob~ao de 

nao aceitar a remuner~ao em concordancia com a produtividade marginal atribuida, 

ne~ao que pode ser livre ou imposta pela legis~ao, pela negoc~ao colectiva dos 

contratos ou pela simples ob~ humana. Tal seria o desemprego normal, que provoca 

atrasos nos ajustamentos, quer sejam sectoriais, regionais, inter ou intra profissionais, 

proprio da dirulmica capitalista, enquanto sistema em expansao. 

Urn modelo keynesiano de dete~ao do emprego pode ser traduzido pelas 

seguintes eq~6es: 

Y=C+I 

C = <ll1 (W,Y); dado o estado das expectativas W, C e func;ao deY. 

I = <ll 
2 
(W, p); dado W, I e func;ao de p. Por isso: Y = <ll

1 
(W,Y) + <llz(W, p ). 

Dado o estado de W, p e extremamente importante numa economia empresarial. 

Sendo N o n° total de empregados, Nt os empregados que produzem bens de consumo e N
2 
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os que produzem bens de capital, entilo: (nao abrir paragrafo aqui)N
1
= F

1 
(N); N

2
= F

2
(p) e 

N = F 
1 
(N) + F 

2 
(p), dadas a preferencia pela liquidez e a quantidade de moeda t. 

Alterando um destes factores poder-se-a regular a quantidade do emprego. As 

eq~ees sao meras ilustr~Oes, porque 0 instrumento real e 0 metodo de pensamento, "and 

there are many other thingsl". A moeda torna-se assim importante. Quando podem haver 

v~ees nas quantidades de recursos, a moeda torna-se importante pois vincula ao 

presente as expectativas moveis relativamente ao futuro ' pelo que nao pode haver uma 

economia nao-moneta.ria se houver um activo duravel em existencia e se a moeda for 

simplesmente o activo duravel cuja taxa de juro prOpria seja a mais alta. Se o emprego for 

dado, nao havera nada a dizer ((realmente)) sobre a moeda. 

A aplic~ do metodo de Lakatos, permitiu neste ponto cumprir exactamente o 

objectivo de demonstrar como se produz o desemprego involuntario, alias o problema 

macroeconomico mais relevante da epoca keynesiana. 0 desemprego involuntario e a 

demonstr~ de que os mecanismos autonuiticos nao funcionam. Para isso formularam-se 

teorias explicativas que acudiram a explicitar e defender a ideia de que o capitalismo 

individualista do laissez-faire era eticamente insustentavel, politicamente inconveniente e 

socialmente ultrapassado. Essas hip6teses constituiram o auxilio te6rico a observ~ da 

instabilidade e falta de mecanismos que corrigissem eficazmente as perturb~ees. Os 

mecanismos, embora existissem, eram social e eticamente ultrapassados pela sociedade 

democratica e pelo senso-comum. 

A visao de Keynes, fundada na observ~ao e perce~ao da conduta economica e 

social dos agentes, ma.nifesta-se na ideia central de que o sistema capitalists. nao possui 

mecanismos de ajustamento autonuitico capazes de manter um estado aceiflivel de 

1 Nas notas de Bryce aparece fz(p)= fs(M!W), ie., o emprego na indUstria de hens de capital e wna ~ da oferta de 
· moeda dividida pelo nivel das taxas de sa1lirio monetari.o. Fallgater e Salant esperariam que dado W, N = Nt + Nz = 

ft (N)+fz(p)+fs(M!W), o que est& errado, o que afuis resulta claro quando se compara as notas de 'It1ring. Ver op. cit, p. 
126. o que Keynes quiz dizer e que dadas as expecta1ivas, wna quantidade de moeda que modifique a taxa dejuro pode 
ser realizada se a taxa de sa1lirio monet8ri.o diminui, com o que a quantidade de moeda aumenta, mesrno se fixada peia 
autoridade monetari.a, porquanto o motivo ~ diminui, libertando moeda para o motivo ~ s6 que, 
como Keynes adverte ne.sta Ultima licio de 1933, ele n4o pOde aprofundar. Tarshis escreve nas notas 'why in hell' See 
Bob, idem, p. 126, nota de pede p8gina 69. -
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prod~ao e emprego, o que detennina a necessidade de formular com precisao wn 

conjunto de hip6teses sobre o funcionamento do sistema capitalista 

A dete~ao do nivel do output do emprego como urn todo e o objectivo da teoria 

keeynesiana. Neste sentido, em consonancia com a sua visio, Keynes propae-se estudar as 

determinantes do nivel do equilibria do output e do emprego, elucidando previamente por 

que motivos a teoria dita chissica, ancorada na ideia do laissez-faire, nao consegue ser uma 

teoria geral, por que 0 sa.Iario monetario e rigido a baixa., 0 que invalida a politica de 

redu~ao dos sahirios nominais para conseguir mais emprego e, por que a taxa de juro e 

recalcitrante, quando a eficiencia marginal do capital desce, o que reduz a eficacia da 

politica monetaria. Afuis, a descida do saiario monetario apenas faria sentido se este 

contribuisse para a descida da taxa de juro, atraves das varia¢es na quantidade de moeda. 

Mas uma posi~ao abaixo da posi~ao de pleno emprego nao e determinada por tendencias 

naturais nem existem principios que im~am que se tomem medidas a tim de corrigir as 

falhas do sistema. 

Em segundo Iugar, a visao keynesiana manifesta-se na demonstr~ao de que, no 

mundo capitalista, as decisOes dos agentes economicos sao inevitavelmente tomadas na base 

de expectativas sobre o futuro economico em condi~oes de incerteza e que a instabilidade 

do capitalismo reside na variabilidade da taxa de investimento, o que provoca em Ultima 

instancia a variabilidade do nivel do emprego. Keynes, assumindo que os empresarios sao 

agentes maximizadores, dado o consumo, pressupoe que as decisOes de investimento em 

emprego dependem das expectativas das receitas, nao apenas dos p~os de procura como 

das quantidades procuradas. 0 facto de uma comunidade possuir uma riqueza 

consideravelleva-la-a a aurnentar a poupan~, debilitando a propensao ao consumo. Desse 

modo, conclui-se que as oportunidades de novos investimentos sao menores, a menos que a 

taxa de juro de~a suficientemente depressa a tim de aurnentar o incentivo ao 

investimento. Keynes utiliza urn desenvolvimento _ me~lOgico, uma n~ao de 

probabilidade, para reconhecer na realidade capitalista os elementos perturbadores e 

1 Idem, p. 126. 
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geradores de incerteza, as possibilidades de gerar investimento em si~ de precariedade 

informativa. 

0 seu raciocinio visou demonstrar o caracter particular da hip6tese neochissica, 

segundo a qual os empresa.rios investirao ate ao ponto em que o saiario seja igua1 a produ

tividade marginal do trabalho, a fim de que o gap entre rendimento e consumo, com a 

presun~ao de rendimentos constantes ou decrescentes, seja compensado suficientemente 

pelo investimento. 

0 facto de, para Keynes, nio se verificar a lei de Say, obriga-o a uma reflexao sobre a 

procura global. Em primeiro Iugar, esclarece como se utiliza o rendimento. Em segundo 

Iugar, clarifica que a despesa do rendimento pode ser realizada para alem das raze>es de 

consumo e investimento, i.e., pode ser entesourada, o que acontece apenas numa economia 

monetaria. 

Assim, o nivel de emprego nio depende do nivel preexistente dos rendimentos mas 

sim das decisOes de investir e das estimativas actuais dos montantes de consumo, correntes e 

futuros. Este caracter antecipado e estimativo das decisOes, unido ao caracter probabilistico 

das previsaes dos agentes sobre o futuro, representa uma inov~ te6rica fundamental da 

teoria da procura efectiva, o que nos permite real~ar que esta observ~ao nao e 

independente da posi~ao metodo16gica previa, revelada como ideal metodo16gico. 

A existencia de um equih'brio mwtiplo e uma novidade te6rica que se depreende do 

caracter antecipado das decisaes dos empresa.rios e da propria incerteza do volume do 

emprego. Uma vez determinado esse volume, o equilibria torna-se Unico, embora possa ser 

um equilibria de subemprego. 

A procura efectiva de pleno emprego e um caso especial que se rea1iza apenas 

quando a propensao marginal ao consumo e o incentivo ao investimento se encontram 

numa re~ao optima, onde a utilidade do sala.rio real e igual a desutilidade do trabalho. 

Tal como numa economia de troca ou de moeda neutral, na qual o saiario real e o emprego 

estao correlacionados, os rendimentos gerados em pleno emprego permitem a reaJiza~ao da 

procura, sob a vigencia da lei de Say. Dada a propensao ao consumo e a taxa de novo 
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investimento, existe urn nivel de emprego compativel com o equillbrio. Urn outro equilibrio 

produziria uma desigualdade entre o pre~o da oferta global da produ~ao e o p~o da sua 

procura global. Se esse nivel puder ser inferior ao nivel de pleno emprego, o sahirio nao 

podera ser inferior a desutilidade do trabalho. Nesse caso, OS pre~os da oferta deverao 

descer e os rendimentos deverao adequar-se. Se isso nao for possivel, se o ajustamento pelos 

p~os nao funcionar, o nivel de emprego descera, pressionando o pre~o do trabalho a 

baixar e gerando desemprego involuntario. 

A conclusao mais importa.nte a retirar da teoria da propensao marginal ao consurno 

decrescente de Keynes e que, com cada descida na propensao marginal ao consumo de 

hoje, aurnentando a poupan~a marginal, nao se provoca uma subida do capital no futuro; 

pelo contrario, cada debilitamento na propensao marginal ao consumo, considerada como 

Mbito permanente, fara quebrar a procura de capital e porta.nto o consurno, o rendimento 

eo emprego, uma especie de destrui~ ex-postda poupan~a. Nao e possivel urn aumento 

do investimento medido em unidades salariais, a menos que o publico esteja disposto a 

aumentar as suas poupan~as, computadas em unidades salariais. Mas os individuos s6 o 

farao quando o seu rendimento aurnentar. 

A decisao de investir e a decisao econ6mica mais importa.nte que os agentes 

econ6micos tomam, pois ela representa o elo entre o presente do consumo e o futuro do 

lucro. Mas essa decisao depende da eficiencia marginal do capital. Os problemas com que 

se deparam os empresarios para decidir o investimento, sao os problemas da resol~ao da 

contradi~ao entre os varios interesses presentes e provisionais de investidores, produtores, 

e banqueiros. 

0 mais importa.nte resultado do estudo sobre a empresa na 6ptica macro-econ6mica 

e que 0 investimento influencia decisivamente 0 rendimento e 0 emprego. Mas Keynes 

descobre, nas expectativas dos rendimentos esperados, uma variavel essencial a examinar. 

A importancia de alter~ees nas expectativas deriva dos efeitos que estas mu~ 

provocam sobre o desejo de produzir novos bens. Urn efeito estimulante de ~os maiores 

nas expectativas, nao se deve a urn aumento da taxa de juros, antes ao facto de se elevar a 

213 



214 

eficacia marginal de um volume dado de capital ou de a expectativa de uma descida no 

valor do dinheiro estimular o investimento e, por consequencia, o valor do dinheiro 

influenciar o nivel do emprego, porque eleva a curva de eficiencia marginal do capital, 

deslocando a curva de procura de investimentos a alta. 

Uma certa classe de investimento rege-se pela media das expectativas dos 

especuladores da bolsa de valores e nao pelas expectativas genuinas do empresario 

profissional, o que se manifesta no pre~o das ac¢es. As av~aes e reava~aes sobre o 

estudo das expectativas e do estado de confian~ implica que a r~ao dos 

investimentos baseia-se no metodo convencional utilizado pelos investidores bolsistas. As 

valo~aes sobre os mercados se rea1izam tomando em consider~ao toda classe de 

conjectura, que de modo nenhum se relacionam com o rendimento provavel, o que toma o 

financiamento dos investimentos extremamente delicado. Se existem mercados organizados 

para o investimento e se pode confiar-se em que o conven~ao nao variara, pode-se animar 

o investimento. 

A interven~ao do estado como agente catalisador do investimento, agente da 

confian~a na credibilidade da info~ao, de recuper~ao dos 'animal spirits' que 

animaram o crescimento capitalista do seculo XIX nao e apenas figura de ret6rica que 

desprende desta analise, e uma forma de tomar 0 calculo provavel mais fiavel, a confian~a 

do investidor mais razoavel. 0 estado devia ser o garante do nivel da despesa que assegure 

o pleno emprego, uma conclusao nao apenas econ6mica, de certo modo tambem moral e 

politica, correspondendo a sua antevisao. 

Numa economia monetaria a moeda deve ter, por defini~ao, o poder de ser detida na 

qualidade de reserva de riqueza, para que o rendimento possa ser em parte acumulado 

(entesourado) e a procura de bens se possa revelar insuficiente para igua1ar a oferta a um 

nivel que permita a plena u~ao dos recursos produtivos. Nesse caso, a procura 

constituiria um limite ao aumento da oferta, permitindo a existencia do desemprego 

involuntario. 
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Assim, segundo Keynes, o problema central da politica de estabi.liza.(:ao parece 

associar-se a dificuldade em realizar o pleno emprego nurn ambiente econ6mico onde 

uma eficiencia marginal do capital demasiado baixa e instavel se conjugue com uma taxa 

de juro demasiado alta, convencional e bastante estavel como todos os fen6menos da 

psicologia colectiva de base convencional. Nessa si~ao, as mudan~as na taxa de juro 

nonnal atraves da autoridade monebiria, deverao assumir urn caracter discriciomirio e 

social, procurando mudar as conven~c5es sobre aquilo que os diferentes grupos sociais 

hegem6nicos consideram ser normal, mas assegurando sobretudo a passagem de urn nivel 

de prod~ao a outro superior. 

Esta.s explic~c5es conjugam-se de modo a refo~ o facto de Keynes nao atribuir ao 

sistema uma capacidade de co~ autonultica, de modo que o emprego podera ajustar

se atraves da interven~ao directa do Estado sobre o investimento e nao apenas sobre a 

oferta de moeda. Nesse sentido, Keynes estabelece uma re~ao entre a taxa de juro e a 

preferencia pela liquidez, entre a taxa de juro e a quantidade de moeda, entre as 

expectativas da taxa de juro e as possibilidades da politica da taxa de juro, a fim de saber 

por que razao a taxa de juro monetaria de Iongo prazo e persistentemente alta, 

esclarecendo definitivamente por que motivo as taxas de juro e os salarios nominais sao 

recalcitrantes a baixa. Para Keynes a taxa de juro monetaria "sets the pace' a todas as 

outras taxas de juro de outros bens, impedindo simultaneamente a sua prod~ mesmo 

antes de alcan~arem o ponto de elasticidade de prod~ao e substitui~ nula. A importancia 

da taxa de juro monetaria surge como uma comb~ao de factores que actuam atraves do 

motivo liquidez, fazendo com que, primeiro, a taxa de juro seja insensivel a uma mudan~a 

na propo~ao que a quantidade de dinheiro mantem com as outras formas de riqueza, 

medidas em dinheiro, e, segundo, que tenha ou posa ter elasticidades nulas de prod~ e 

substitui~ao. 

As caracteristicas que determinam as particularidades do dinheiro e que fazem com 

que a sua taxa seja a ma.is importante, estao ligadas ao facto que a moeda e o padrao de 

valor e de com esse padrao fixam-se as dividas e os satarios, pelo que os individuos 
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procurarao moeda pela conveniencia de expressar no mesmo padrao os contratos vencidos 

e os satarios a pagar, o que faz com que o premio de liquidez seja tAo importante. turn 

problema de confian~a sobre o futuro, pelo que o padrao de valor devera ter uma 

elasticidade de prod~ao que assegure a sua estabilidade. 

0 resultado da investig~ao utilizando o metodo de Lakatos encontra assim ao seu 

auge. Partindo de uma visao explicitada nurn nt1cleo duro, sugerem-se modelos que dAo 

corpo a urn conjunto de teorias auxiliares, das quais se deduz que a existencia de urn 

equilibrio abaixo do pleno emprego assenta na comb~ao de uma eficacia marginal do 

capital, baixa e instavel, com uma taxa de juro de Iongo prazo convencional e recalcitrante 

a baixa, o que se explica pelas peculiaridades da moeda. Neste sentido, a moeda 

determinaria a insuficiencia do nivel de investimento e da procura global e, portanto, do 

nivel do emprego. Assim, o fen6meno do desemprego poderia ser interpretado como 

intrinseco a uma economia monetaria de prod~ao, onde a tendencia de urn excesso de 

procura relativamente a oferta, nao e compensada pelos mecanismos de ajustamento 

atribuidos a taxa de juro. 0 papel da moeda, como elemento de li~ao entre o presente e o 

futuro, reflecte-se na preferencia pela liquidez sem que seja possivel -- com uma politica 

moneta.ria credivel e no quadro de urn padrao monetario determinado, que curnpre o papel 

de referencia de confian~a no sistema, -- restituir uma taxa de juro compativel com o pleno 

emprego, pelo que o desemprego se torna urn fen6meno tenaz e persistente. 

Keynes nao considera que o desemprego involuntario seja o resultado de urn mau 

funcionamento dos mercados, bern pelo contra.rio, ve-o como o resultado do 

funcionamento normal dos mercados numa economia monetaria. A hip6tese do 

desemprego involuntario nao resulta de urn quadro de concorrencia imperfeita, pois 

permanece rigorosamente no quadro da concorrencia pura e perfeita, ou, melhor, no 

ambito de uma economia essencialmente diferente do ponto de vista qualitativo, sendo 

uma das suas caracteristicas essenciais o facto de produzir desemprego involuntario. 0 

programa de JM.Keynes e cientifico porque prop6e as condi~aes para a sua refu~ao, e e 

progressivamente cientifico porque preve urn tipo de ajustamento quantitativo esencial a 
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economia capitalista, revelando um fen6meno empirico que caracteriza o fu.ncionamento 

do mercado de trabalho no seculo XX. 
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5. Uma avalia~ao do Programa de Investiga~ao 
de J .M.Keynes. 

"But this long run is a misleading guide to current affairs. In 
the long run we arc all dead. Economist set themselves too 
easy, too useless a task if in tempcntuous seasons they can 
only tell us that when the storm is long past the ocean is flat 
again"l. 

Nao existe urn consenso entre os economistas mais reputados sobre o que 

constitui a novidade principal da Teoria Geral. Discute-se por vezes infrutuosa e 

bizantinamente acerca da mensagem central da Teoria Geral, relativamente ao Keynes 

cbissico e a teoria econ6mica do seu tempo: 

"( .. )whether or not this is true, the opaque character of The General Theory has over the years 
provoked a large number of differing interpretations of its meaning, theoretical structure, and 
implications"2. 

Autores como Samuelson, Patinkin e outros, utilizam frequentemente excertos da 

Teoria Geral para sustentarem as suas interpre~aes3. 0 proprio Keynes considerava o 

capitulo sobre a procura efectiva uma sintese da sua teoria. Nesse capitulo, Keynes 

procurou explicar sumariamente que o desemprego involuntario decorreria de uma 

determinada insuficiencia da procura efectiva, pelo que o pleno emprego assumido pela 

teoria neoclassica seria urn 'special case'4. Assim, uma vez esclarecida a sua critica a 

teoria chissica e exposta a sua teoria da procura efectiva 1, desenvolveu urna teoria 

alternativa do juro e uma explic~ao monetaria para a rigidez dessa taxa a baixa. Os 

aspectos ligados as peculiaridades da moeda sao comummente negligenciados nas 

interpre~6es do pensamento econ6mico de Keynes, sobretudo naquela que se tornou 

ecurnenica, a interpreta~ao de Hicks. 

Keynes propae-se, em primeiro Iugar, identificar a questao te6rica para a qual 

nao existia uma resposta pronta no corpo da teoria econ6mica: a teoria do emprego. A 

1 J.M. Keynes, CWJMK, Vol. 4, p. 65. 
2 J.Burton, "Fifty Years On: Background and Foreground", p. 18, in Keynes General Theory: Fifty Years On, lEA, 
I.ondon,1986. 
3 Nomeadamente o capitulo 3. 
4 E preciso recordar e chamar aten~ especial para a defini~ de procura efectiva, poi& o seu caracter antecipado 
pelos empreslirios tem gerado aJguma confusio na sua interpre~-embora Keynes, numa tipica confusio 
marshalliana, acabe por reduzir a sua import4ncia no curio prazo, quando as expectativas se cumprem sempre. 
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seguir, e em segundo Iugar, formull>u urn modelo altemativo2 e, em terceiro Iugar, 

identificou urn quadro operativo que resolvesse o problema. 0 ponto de ruptura, 'the 

theoretical break-through in economics', utilizando a expressao de A. Robinson, 

delineia-se de modo especifico nestes tres estadios. Come~~tando pelo problema da 

determina~~tao da prodUII(ao e do emprego, formulam-se as leis psicol6gicas numa 

economia monetaria em que a oferta de moeda e determinada pela politica do banco 

centrat3, as quais contribuem para a determina~~tao das causas do desemprego 

involuntario num modelo explicativo em que se integram a teoria da procura efectiva, a 

teoria do consumo, a teoria da eficiencia marginal do capital e a teoria da preferencia 

pela liquidez. A Teoria Geral nao e apenas urn livro sobre a teoria da procura efectiva, do 

juro, da moeda, e sobretudo urn livro sobre o emprego, pelo que o seu estudo sera uma 

avaliall(ao sobre a constru~~tao dessa teoria. Alias, formular uma teoria do emprego e 
eticamente diferente de formular uma teoria da utilizall(ao dos recursos produtivos. 

Keynes estaria de acordo com a interpretall(ao de que a Teoria Geral seria urn livro 

sobre o emprego e as forll(as que o determinam, como deixa entender numa carta escrita 

a R. Harrod4 ap6s a publicall(ao. Urn argumento semelhante e apresentado pelo autor 

numa discussao com B. Ohlin, explicitando dessa vez uma outra inovall(ao5. Resulta claro 

que a determinall(ao da oferta e a procura do output como urn todo sao decisivas para 

uma outra teoria, a do juro. 0 mesmo poderia ser dito relativamente as teorias do 

1 Keynes escreve: "We shall discover, however, that money play an essential part in our theory of the Rate of Interest; 
and we shall attempt to disentangle the peculiar characteristic of money which distinguish it from other things. J.M. 
Keynes, CWJMK, Vol.7, p. 32. 
2 Compare-se A. Robinson, " Keynes and his Cambridge Colleages", in D. Patinkin and ].Clark ~ith(eds), " Keynes, 
Cambridge and The General Theory'', The MacMillan Press Ltd, 1977, p. 35. 
3 OU como Keynes colocou a questao:"More comprehensively, aggregate output depends on the propensity to hoard, 
on the policy of the monetary authority u it affects the quantity of money, on the state of confidence concerning the 
prospective yield of capital usets, on the propensity to spend and of the social factors which influence the level of the 
money rate", Idem. 
4 Keynes escreve a Harrod: "To me, the most extraordinary thing regarded historically, is the complete disappearance 
of the theory of the demand and supply for output u a whole, i. e. the theory of employment, after it had been for 
quarter of a century the most discussed thing in economics. One of the most important transition for me, after my 
Treatise on Money had been published, wu suddenly realising this". J.M. Keynes," To R.F.Harrod, 30 August 1936", 
CWJMK, vol. XIV, p. 85. 
5 " The novelty in my treatment of saving and investing consists, not in my maintaining their necessary aggregate 
equality, but in the proposition that it is, not the rate of interest, but the level of incomes which (in cOlljunction with 
other factors) ensures this equality" .. "As I have said above, the initial novelty lies in my maintaining that is not the rate 
of interest, but the level of income which ensure equality between saving and investment. The argument which lead up 
to the initial conclusion are independent of my subsequent theory of the rate of interest, and in fact I reached it before I 
had reached the latter theory". Idem. 
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investimento e do consumo, as quai! nao poderiam ter sido elaboradas sem o ' weltan

schaung' proporcionado pelo desenvolvimento prinulrio da teoria da procura efectiva . 

Por isso, a novidade central no novo edificio macro-econ6mico e a teoria do output e do 

emprego no seu todo. Se este ou outro aspecto foram formulados primeiro e apenas uma 

questao de detalhe hist6rico1• 

0 sentido da avali~ao do programa de Keynes adquire urn real significado, se 

considerarmos que o mais importante elemento de valol'iza\:ao e hierarqui.za.Qao das 

contribui~oes de Keynes e o sistema te6rico para responder a duas perguntas: o que faz 

com que exista o desemprego involuntario? Por que o sistema e instavel e socialmente 

precario? Este hard co.re, de acordo com a nossa metodologia, e irrefutavel por decisao 

metodol6gica dos promotores da revolu~ao keynesiana, que contem uma especie de 

axiomatica derivada da observ~ao dos factos da epoca: a grave si~ao de desemprego 

e o desequilibrio social. A heuristica positiva, assenta num conjunto articulado de 

sugestoes e indic~oes para mudar e desenvolver a teoria da procura efectiva, cujo anel 

envolvente refutavel (as hip6teses auxiliares) e constituido pelas leis psicol6gicas. Este 

anel pode ser testado sem necessidade de destruir o programa keynesiano. Ou, dito de 

outro modo, nao e este ou aquele aspecto te6rico que e mais relevante, mas sim o modelo 

como manifes~ao da antevisao de que o sistema capitalista nao e auto-regulavel, alias, e 

intrinsecamente instavet2. 

Assim, o objecto a descobrir, o volume de em pre go em cada instante de tempo, 

depende do estudo de varios factores entre os quais se destacam aqueles que 

principalmente mudam no tempo de analise, a seleccionar com as variaveis passiveis de 

1 Keynes esclarece a importincia da procura efectiva na sua descoberta : "It only came after I had enunciated to myself 
the psychological law that when income increased, the gap between income and consumption will increase, -a 
conclusion of vast importance to my own thinking but nor apparently, expressed just like this, to anyone else's. 
Appreciably later, came the notion of interest being the meaning of liquidity preference, which became quite clear in 
my mind the moment I thought of it. And last of all, after an immense lot of muddling and many drafts, the proper 
definition of efficiency of capital linked up one thing with another" J.M. Keynes," To R.F.Harrod, 30 August 1936", 
CW]MK, vol. XIV, p. 85. 
2 Eu penso que este consenso remonta a L. Klein, ver "The Keynesian Revolution", New York, The MacMillan Company, 
194 7, sobretudo capitulo II, e vern ate nossos dias com D. Patinkin. Ver D. Patinkin, "Keynes'Monetary Thought A study 
of its Development", Durham, New caroline:Duke University Press, 1976, D.Pakinkin andJ. Clark Leith(eds)," Keynes, 
Cambridge and The General Theory", The MacMillan Press Ltd, 1977 e D. Patinkin, "Anticipations of the General 
Theory", Basil Blackweel, Oxford, 1982. De qualquer modo, n4o confurufo a novidade principal ou mensagem central 
da Teoria geral relativamente ao 'Treatise·, com o que esta significa como sistema te6rico revolucioruirio. 
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serem controladas ou reguladas por uma autoridade centratl. Este aspecto tambem e 

geralmente negligenciado nas interpreta~Oes existentes. Nesse sentido, a teoria de Keynes 

exp6e um modelo geral sintetizando uma visao dos problemas contemporaneos que 

levam as variaveis indicadas a assumir um caracter determinado e especifico para a 

epoca hist6ricaz. Estes factores condicionam o rendimento nacional e o volume de 

emprego, que constituem as determinantes do sistema econ6mico, embora a divisao possa 

variar consoante a analise3. 

Uma vez que possuimos uma matriz analitica que resultou da aplica~ao do 

metodo de Lakatos, realizada anteriormente, dedicar-nos-emos, em primeiro Iugar a 

descobrir o que constitui para alguns economistas e estudiosos do pensamento de 

orien~ao keynesiana e neoclassica a novidade fundamental do programa de 

investiga~ao de Keynes; nesse sentido, efectuaremos um estudo critico sobre aquilo que 

estes consideram ser a interpre~ao correcta do seu pensamento. Ap6s quase seis 

decadas da public~ao da Teoria Geral, o pensamento te6rico de J.M.Keynes constitui 

ainda um objecto de estudo, reflexao, critica e controversia, dando Iugar as mais diversas 

interpre~Oes. Nao sao apenas as centenas de artigos, as dezenas de livros, as 

conferencias e seminarios dedicados ao au tor, o continuo regresso ao seu estudo, que 

confirmam a sua importancia para a hist6ria do pensamento econ6mico. t o sinal de que 

afinal ha oportunidade para novas interpre~Oes e revis0es de Keynes. As raz0es 

decorrem do facto de a Teoria Geral ser susceptive! de diversas interpre~Oes, dando 

1 Uma ideia com muito efluvio marshalliano, o que nao quer dizer que nao seja de considerar, do ponto de vista da 
co~ilo de modelos. 
2 Lembro que no essencial Keynes tern pronto o seu modelo en Novembro de 1933, pelo que os detalhes a que D. 
Patinkin da tanta importincia no seu 'Monetary Thought' implicam aprec~aes com alguns meses de diferencia. "Thus 
the analysis of the Propensity to Consume, the definition of the Marginal Efficiency of Capital and the Theory of the 
Rate of interest are the three main gaps in our existing knowledge which it will be necessary to fill. When this has been 
accomplished we shall find that the Theory of prices falls into its proper place as a matter which is subsidiary to our 
general theory", Idem, p. 32. 
3 " This division must be made entirely on the basis of experience, so as to com:spond on the one hand to the factors in 
which the changes seem to be slow or so little relevant as to have only Small and comparatively negligible short term 
influence on our quaesitum; and on the other hand to those factors in which the changes are found in practice to 
exercise a dominant influence on our quaesitum", Idem, p. 24 7. Certos autores, como R. Clower, tern vindo a investigar 
Keynes na perspectiva de que o metoda de Keynes seria a expressio do metoda marshalliano no est8dio desejado por 
este, i.e., uma vez isoladas as variaveis relevantes atraves do equilibrio parcial, proceder a uma fase em que todas as 
variaveis interactuam num processo geral conducente a ~ do funcionamento do sistema econ6mico como 
urn toda. Ver R. Clower " Keynes' General Theory: The Marshall Connection, in Perspectives on the History Of 
Economic Though, ed. DonaldA, Walker, History of Economic Society, 1989, pp. 132-147. 
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Iugar a correntes que apontam para uma «tradu~ao do conteUdo», as quais pretendem 

afirmar-se na investig~ao e no ensino da teoria economica. 

A principal virtude da metodologia de Lakatos nas ciencias sociais e que ela nao 

permite refu~aes ingenuas, atraves da destrui~ao de teorias apenas pela critica de urn 

dos seus componentes ou por razaes de natureza politica. 0 emprego e talvez a principal 

preocupa~ao de Keynes em termos teoricos e correlativamente, de politica econ6mica. 

Esta preocup~ao remonta aos anos 20, tendo em aten~ao principalmente o fen6meno 

britanico. Posteriormente, com o eclodir da Grande Depressao, esse cuidado estende-se 

aos problemas que afectavam as principais economias do mundo capitalista. Keynes 

proporcionou nos anos trinta urn corpo te6rico conveniente como resposta ao impasse 

politico deixado pela teoria neoclassica. 0 mundo saido dos anos quarenta, depois do 

penoso intervalo da guerra, seguido dos 'golden years' do pleno emprego, foi urn mundo 

keynesiano, pelo que o fim do mundo do pleno emprego nos anos 70 tern vindo a p6r em 

causa o discurso teorico keynesiano na sua totalidade, assim como os resultados politicos 

da sua influencia. Impae-se por isso, em segundo Iugar, discutir tambem a critica ao 

keynesianismo, seja do ponto de vista da politica economica, seja a partir da leitura que e 

feita do legado teorico de Keynes, no ·que se refere aos problemas da infla~ao e 

desemprego, i.e. o que designo por avalia~ao extema do programa de investig~ao 

cientifica de J.M.Keynes. Pretendo assim deixar ainda mais claro que o tipo de teoria 

desenvolvida por Keynes obedeceu a prop6sitos hisroricos precisos, contribuindo para o 

desenvolvimento analitico de problemas essenciais do nosso tempo que os seus criticos 

neoclassicos estao Ionge de interpretar correctamente e que, por vezes, deturpam 

misteriosamente. 

Para Keynes o fracasso do sistema radica no modo como se entende as 

caracteristicas de uma economia monetaria, que falha na concilia~ao entre interesses 

privados e interesse publico, pelo que a teoria que emerge deve servir para reconciliar de 

modo vigoroso a prod~ao e o consumo, privilegiando a procura, supondo que a oferta 

sera suficientemente generosa e inteligente se for confiada aos 'animal spirits'. 
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5.1. A novidade fundamental do programa de 
investigaQao: as interpretaQ6es do pensamento 
de Keynes. 

Keynes inspirou uma corrente de pensamento sem nunca se ter assumido como 

lider de uma escola unificada. Dai que os diversos interpretes procurem desenvolver a 

sua leitura prosseguindo diferentes objectivos, perpetuando desse modo o debate e a 

controversia. 0 proprio campo keynesiano - privilegiando um ou outro aspecto teorico 

ou interpretando Keynes segundo pianos de investig~ao ou de refundi~ao teorica ou de 

sinteses - esta subdividido em diversos partidos. Os varios 'keynesianismos' tern em 

comum uma identific~ao com a ideia da existencia de desemprego involuntario e da 

necessidade de politicas economicas que o contrariem, afinidade essa que lhes assegura a 

fidelidade a um aspecto central da teoria de Keynes. Apenas os autores neoclassicos 

continuam a insistir na possibilidade de existirem for~as que restabele~am 

automaticamente o equilibrio do emprego, embora admitindo, como Patinkin, que o 

tempo de ajustamento obriga a pensar na ac~ao correctiva do Estado. 

0 meu proposito nao e fazer uma leitura exaustiva das diferentes interpre~ees, 

mas caracteriza-las brevemente, comparando-as quando for possivel com o proprio 

pensamento de Keynes, distinguindo em cada uma o enfase dado ao que consideram ser 

a essencia do pensamento de Keynes e a explic~ao que apresentam para o desemprego. 

Devemos contudo referir que estas interpre~ees se referem quase exclusivamente ao 

que temos designado por conjunto de hip6teses auxiliares ou anel envolvente de defesa 

do nucleo duro. 

Distinguiremos cinco grandes linhas interpretativas, dignas de serem 

consideradas como as variantes principals. Em primeiro Iugar caracterizaremos a 

interpre~ao que destaca a rigidez dos pre~os, particularmente nos satarios ou na taxa 

de juro, como causa explicativa do desemprego; em segundo Iugar, a que enfatiza os 

fracassos na coorde~ao dos mercados num quadro de equilibrio geral com pre~os 
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fixos; em terceiro Iugar a que real~a as expectativas dos agentes como o essencial da 

conduta econ6mica revelada na Teoria Geral; em quarto Iugar, a corrente que explora as 

chamadas «financial hypotheses». Por ultimo, e em quinto Iugar, consideraremos alguns 

autores tais como Patinkin e Meltzer, que tern individualmente realizado esfor~os 

importantes, reunindo em tomo das suas iniciativas muitos academicos, docentes e 

investigadores, a nivel intemacional. 

5.1.1. A rigidez do salario causa o desemprego, a rigidez 
da taxa de juro toma-o persistente 

Aqui iremos considerar em grande medida uma corrente originada pela 

interpre~ao de Hicks e de Hansen sobre a Teoria Geral, a qual foi designada 

posteriormente como sintese neocl.issica e que entrou na literatura academica como 

modelo IS-IM, complementada com o chamado 'keynesian case' de Modigliani. Estes 

autores apontam a rigidez dos pre~os como a novidade essencial da teoria de Keynes, e 

recorrem a compara~ao do modelo de Keynes com o modelo cbissico, visando uma 

sintese te6rica abrangente. 

5 .1.1.1. Os sahirios monebirios rigidos 

Hicks entendeu apresentar comparativamente as teorias classica e keynesiana a 

fim de estudar o ambito da validade de ambas e avaliar as respectivas consequencias 

para a elabora~ao de futuras politicas econ6micas. Num artigo intitulado " Mr Keynes 

and The Classics: A Suggested Interpretation"!, Hicks prop6s um modelo de equilibrio 

geral dos grandes mercados, que permite, uma vez especificadas as fun~6es de oferta e 

procura sobre os mercados, uma represen~ao das condi~6es de equilibrio2. 

1 In Econometrica, voL 5, n° 2, April193 7, pp. 14 7-159. Este artigo de Hicla, que deu Iugar a esta corrente interpre
tativa, foi escrito com o intuito de discutir a re~ de Keynes com a teoria classica e pode nio ser classificado 
propriamente de urn esfo~o interpretativo da Teoria Geral. Ali8s Hicla tinha realizado essa tarefa no ano anterior 
escrevendo:" From the standpoint of the pure theory, the use of the method of expectations is perhaps the most 
revolutionary thing about this book. J. Hicla, "Mr Keynes'Theory of Employmenf', in John Cunningham Wood(ed.), " 
John Maynard Keynes: Critical Assessments", Croom Helm, London & Camberra, Vol. 2, p. 42. 
2 Existe a ideia feita de que Keynes nunca teria manifestado diferen~ maiores com o «Paper» de Hicla. Keynes escreve 
a Hicla " At one time I tried the equations as you have done, with l(income) in all of them. The objection to this is that 
overemphasises current period. In the case of inducement to invest, expected income for the period of the investment is 
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Este modelo estrutura a economia em quatro grandes mercados: o mercado de 

bens e servic;os, o mercado de titulos e activos financeiros, o mercado de trabalho e o 

mercado da moeda. A cada mercado corresponde uma func;ao oferta agregada e uma 

func;ao procura agregada. A condic;ao de equilibrio e S = D em todos os mercados. No 

entanto, por ser suficiente para o Equilibrio Geral que o equilibrio global seja realizado 

em tres mercados (n-1 em vez de n), o mercado de trabalho e analisado de modo 

independente. Hicks demonstra que a realizac;ao do equilibrio sobre os mercados de bens 

e servic;os (incluindo o mercado dos factores) e sobre o mercado da moeda implica 

tambem a realizac;ao do mercado de titulos 1. 

Esta interpretac;ao realc;a a forma da curva que representa o mercado da moeda, 

que Hicks designa por curva LL. Dada a oferta de moeda, e possivel determinar a 

relac;ao entre juro e rendimento de modo a poder dizer "something about the shape of 

the curve'l", que tendera a ser horizontal a direita e vertical a esquerda. Existe urn 

minimo abaixo do qual a taxa de juro nao pode descer (a armadilha de liquidez que 

consta da Teoria Geral). A Teoria Geral de Keynes seria urn caso especial, quando a 

esquerda do ponto de intersecc;ao entre a curva IS (a curva de equilibrio entre poupanc;a 

e investimento) e a curva 1M (de equilibrio entre oferta e procura de moeda) urn aumen-

to da quantidade de moeda permite aumentar o rendimento e o emprego, sem que 

aumentem a taxa de juro e os prec;os3: 

"( .. )then the special form of Mr. Keynes'theory becomes valid .. but if the IS lies to the left, 
we cannot do so; merely monetary means will not force down the rate of interest any 
further .. So the General Theory of Employment is the Economics of Depression"4. 

the relevant variable.. My own feeling is that present income has a predominant effect in determining liquidity 
preference and saving which it does not posses in its influence over the inducement to invest",J.M. Keynes, CWJMK, 
vol. XIV p. 80-81. 
1 No capitulo xm do livro Value et Capital:" L'interet et Ia Monnaie", pp. 151-158, Hicks procura demonstrar que a 
escolha de qualquer mercado e indiferente, pelo que a dete~ da taxa de juro seja no mercado monetario ou de 
titulos, e indiferente e igualmente correcta, inJ.Hicks(1939) Value et Capital, Dunod, 1968. 
2 J. Hicks, " Mr Keynes and The Classics: A Suggested Interpretation", Econometrica, vol. 5, n° 2, April1937, p. 154 
3 Nesse caso as obras pUblicas teriam efeitos beneficos para o emprego. 
4 Idem, p. 154-155. As ra.zOes pelas quais a taxa de juro e recalcitrante SilO explicadas por Hicks devido ao risco de que 
uma subida ulterior da taxa de juro de curto prazo tenha como consequencia perdas de capital para o emprestador de 
Iongo prazo, no caso de querer reaver o pagamento desse emprestimo, i.e., devido ao motivo liquidez. Deve-se tambem 
dizer que esta carac~ da teoria econ6mica de Keynes como economia da depressio n4o considera em nada o 
capitulo 21, sec~ m, onde Keynes aplica a sua teoria ao caso em que expansio da procura agregada acima do nivel 
de pleno emprego faz aumentar os ~os e os sal8rios na mesma ~que a despesa, permanecendo a~ 
inalterada. Nesse caso, diz Keynes, OS ~OS sao proporcionais a MV. 0 problema e que a arullise das expectativas: "is 
less reliable for analising the further effects, Idem. Assim, urn ano depois:" it is the liquidity preference doctrine which 
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0 complemento ao artigo de Hicks, que se tornou na base interpretativa desta 

corrente, encontra-se no capitulo VII da obra de Alvin Hansen: Guia de Keynes 1, 

Reconhecendo a contribuictao de Hicks como decisiva para a explicactao do nivel da taxa 

de juro, Hansen assevera que Keynes teria deixado por determinar a taxa de juro no 

capitulo 13, i.e. a oferta e a procura de moeda nao determinam a taxa de juro. Segundo 

Hansen, a determinactao da taxa de juro a partir das curvas de preferencia pela liquidez, 

pressup6e que sera conhecido previamente o rendimento, de modo a saber que 

quantidade de dinheiro ficara disponivel depois das transacct6es para utiliza-lo como 

activo2. Daqui Hansen conclui que a teoria dos fundos emprestaveis de Pigou e a teoria 

da preferencia pela liquidez de Keynes proporcionam uma teoria adequada da taxa de 

juro3. 

0 suposto erro de Keynes na indeterminactao da taxa de juro baseia-se na 

insistencia de Hansen em que a determinactao da taxa de juro se encontra no capitulo 13 

da teoria Geral. No capitulo 15 porem, Keynes apresenta a sua teoria da preferencia pela 

liquidez como L = Lt (Y) + Lz(i) = M, i.e. que a procura da moeda e uma functao das duas 

procuras, da demanda para transacctaes Lt, functao do rendimento, e a procura para 

especulactao Lz, functao da taxa de juro. Keynes admite que se o rendimento crescer, 

tambem crescera a procura de moeda para transacctaes e, a menos que a oferta M cre5cta, 

urn aumento de Lt, levara a diminuir a quantidade de moeda disponivel para procura 

especulativa, pelo que a taxa de juro crescera. Este argumento fortalece a hip<)tese dos 

diagramas de Hicks-Hansen e : 

" ( .. ) the above raises the question of whether or not the interpretation of Keynes was correct on 
either point, i.e., the horizontality of the liquidity preference schedule in a depression, or 
Keynes· s overlooking the fact that, if Lt (Y), then the interest rates would rise if income rose" 4. 

is vital" J. Hicks" Mr Keynes and The Classics: A Suggested Interpretation", Econometrica, vol. 5, n° 2, April1937., p. 
152. 
1 Ver Alvin Hansen(1953), Guia de Keynes, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1957. 
2 Ali8s o mesmo se poderia dizer da teoria dos fundos presfltveis de Robertson, i.e., antes de saber que quantidade de 
fundos serao destinados aos emprCstimos, e necesslirio conhecer o montante e nivel dos rendimentm. 
3 Compare-se Hansen, p. 128-129. 
4 Idem, p. 259. Como escreve P. Samuelson" The Hicks-Hansen diagram not only succeeds in synthesizing fiscal and 
monetary policy, the theory of income detennination, and the theory of money; in addition, it helps synthesize the 
monetarist and Keynesian theories of macroeconomics by providing a definite and general theory of the velocity of M. 
Thus, the monetarist counter-revolution reduces to debate about the shapes of 1M and IS. P. Samuelson(1948), 
Economics, MacGraw-Hill, 9th eeL 1973, p. 352. 
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Tal como admitimos anteriormente na nossa interpreta~ao da Teoria Geral, 

Keynes real~a, de maneira clara, a possibilidade de uma desloca~ao das curvas de 

prefertncia pela liquidez. Alias, afirma-o num celebre artigo de 1937: 

" When, as happens in a crisis, liquidity preferences are sharply raised, this shows itself not so 
much in increased hoards-for there is little, if any, more cash which hoardable then there was 
before-as in a sharp rise in the rate of interest, i.e. securities fall in price until those, who would 
now like to get liquid if they could do so at previous price, are persuaded to give up the idea as 
being no longer practicable on reasonable terms" I. 

Keynes reconhece a dificuldade face ao problema de Lt (Y), e escreve: 

" I fully agree .. that the increased demand for money resulting from an increase in activity has a 
backwash which tends to raise the rate of interest; and indeed, a significant element in my theory 
of why booms carry within the seeds of their own destruction. But this is, essentially, a part of a 
liquidity theory of the rate of interest, and not of the corthodo:n theory"2. 

0 esquema IS-IM aponta para a si~ao de depressao como uma si~ao na 

qual a politica monetaria e ineficaz e na qual se supc3e existir uma curva da prefertncia 

pela liquidez horizontal. A politica monetaria anti - recessiva nao consegue reduzir a 

taxa de juro, pelo que nao existirio movimentos a direita e para baixo da eficitncia 

marginal do capital ate que a eficitncia marginal do investimento realizado seja igual a 
taxa de juro, pelo que sera necessaria o recurso a outros meios. Como escreve Brazelton: 

"( .. )the belief in the horizontality of the liquidity preference schedule in a depression resulted in 
a emphasis of monetary policy in a depression and quite often-by skepticism or default-in 
expansion as well"3. · 

0 diagrama IS-1M desenvolveu-se na interpre~ao que J. Robinson identificou 

como "bastard keynesianisnt' ou que Coddington designou por "Hydraulic 

Keynesianisnt', onde os pre~os nio sao avaliados, os salarios sao considerados constantes 

ou ex6genos, as expectativas ttm elasticidade nula, e a procura efectiva na interpre~io 

de Keynes desaparece, como Hicks reconhecera. posteriormente: 

" There is indeed more in the General Theory of Keynes than this formal model, and very much 
more in some of Keynes's other writing, which can quite properly be used to elucidate his work. I 
am nevertheless convinced that those later writer who have taken their Keynes from the IS-LM 

1 J.M. Keynes," The General Theory of Employment, Quarterly Journal of Economics, February 1937, 51, pp. 209-223, 
citadoemp. 211. 
2 Idem,p. 210. 
3 W. Brazelton, " A survey of some textbook misinterpretations of Keynes", Journal of Post Keynesian Economics, 
Winter 1980-81, Vol m, NO 2, pp. 256-270, citado na p&gina 257. Isto deu Iugar a que a politica monetaria concedesse 
urn Iugar privilegiado as politicas fiscais dos governos. A ~ entre as politicas ~entais e o keynesiarrismo 
tornou-se 6bvia. 
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diagram have indeed taken over what is one of the elements in what Keynes said. But thi.s is not 
enough: it's again a relapse into static"l. 

Pelo que a IS-1M e urn su.nui.rio particular de Keynes, e nunca a teoria de Keynes, 

e mesmo assim baseado em pressupostos, como a rigidez dos saJ.arios, que nunca foram 

colocados por Keynes como condicionantes da sua conclusao sobre a persistencia do 

desemprego. No diagrama Hicks-Hansen a causa profunda do subemprego esta na 

existencia de uma taxa de salario demasiado elevada relativamente a taxa do salario real 

de pleno emprego. t a rigidez do saJ.ario a baixa que provoca a existencia de urn 

desemprego persistente2. 0 proprio Hicks distanciou-se da sua formul~ao de 193 73, 

embora insistindo na ideia de que o modelo de Keynes explica o desemprego pela rigidez 

a baixa dos salarios. 0 curioso e que Hicks interpreta o modelo de Keynes pela rigidez da 

taxa de juro associando essa rigidez a taxa de saJ.ario, i.e .. a rigidez da taxa de saJ.ario 

explica a rigidez da taxa de juro, contrariando Keynes, para quem a rigidez do salario se 

explica pela rigidez da taxa de juro especifica da moeda. 

Podem ser consideradas duas criticas ao esquema IS-IM4: i) o esquema IS-LM e 

de caracter macro-econ6mico pelo facto de as fun~aes consideradas serem agregadas e 

estruturadas apenas em quatro grandes mercados. 0 metodo, porem, nao difere do 

metodo do equilibrio geral de W alras que requer que o equilibrio seja atingido 

simultaneamente em todos os mercados. 0 equilibrio keynesiano e urn pseudo-equilibrio 

walrasiano, pois e obtido atraves da desconexao completa do mercado de trabalho face 

aos outros mercados, o que constitui uma viol~ao do principio walrasiano da inter

dependencia dos mercados, obrigando a a.ssUmir pressupostos especiais sobre os salarios 

monetarios que conduzem a ideia de que 0 desemprego se deve a ilusao monetaria dos 

trabalhadores. Mas este equilibrio keynesiano pseudo-walrasiano e tambem uma 

viola~ao do principio da procura efectiva, onde Keynes nao separa o mercado de trabalho 

1 J. Hicks, Economic Perpectives; Further Essays in Money and Growth, Oxford Universitu Press, Oxford, 1977, p. viii. 
2 Ver por exemplo J. Poulon, Macroeconomie Approfondie, p. 37. 
3 Vera este prop6sito J. Hicks "IS-LM: an explation",Journal of Post Keynesian Economic, Winter 1980-81, Vol m, n° 
2, pp 139-153. Aqui Hicks reconhece que o seu modelo de aruilise baseava-se no suposto de ~ flexiveis, enquanto 
que em Keynes" the level of money wages(at least) wu exogenously determinated" .• "a model which was consistent 
with unemploymenf',p. 141. 
4 Veja-se Poulon, op. cit. , pp. 40-41. 
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dos outros mercados atraves da reJ~ao entre o multiplicador do investimento e o 

multiplicador do emprego; ii) nao e incorrecto dizer que a Teoria Geral e uma analise das 

condi~res da forma~ao de urn equilibrio de subemprego na condi~ao de nao dar ao 

conceito de equilibrio a sua interpreta.(:ao walrasiana, mas sim o sentido mais neutral de 

equilibrio em movimento, e, portanto, nao sendo de si~ao duravel como o conceito de 

equilibrio walrasiano. A abordagem de Keynes consiste em definir a procura efectiva, 

especificar as fun~Oes agregadas de oferta e procura, e determinar o equilibrio de 

subemprego. A constru~ao do equilibrio de subemprego e realizada a partir do principio 

da procura efectiva. 

Keynes define a procura efectiva como o nivel da procura global correspondente a 
intersec~ao da oferta agregada e da curva de procura agregada. A fun~ao de oferta 

agregada e definida como o minimo de receitas antecipadas que cobrem os custos de 

prod~ao ao nivel de emprego N, ou seja Z = ¢(N). A fun~ao de procura global e 

definida como o nivel de receitas esperadas pelos empresarios, correspondente a cada 

nivel de emprego N que estes decidam empregar: D=f(N). A procura efectiva determina

se quando Z=¢(N)=D= f(N), o que se representa na seguinte figura: 

D,Z 

De 

N 

A procura efectiva De da-nos o nivel de emprego de equilibrio Nc, onde as 

antecip~OeS dos agentes relativamente a oferta e a procura, i.e. as expectativas dos 

empresarios relativamente as receitas, determinam o nivel de emprego. Para todo o nivel 

_-
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de emprego superior a Ne, as receims necessarias a cobertura dos custos de prodw;ao 

ultrapassam as receitas esperadas, o que incita os empresarios a diminuirem o emprego; 

caso contrario, para todo o nivel inferior a Ne, eles aumentarim a sua procu.ra de 

trabalho. 

As causas do· desemprego exigem determinar com maior precisao a procura 

global e os seus determinantes: o consumo e o investimento, tarefa que, alias, Keynes 

realiza nos livros III e ·IV da Teoria Geral. 

Pelo contrario, as causas do subemprego no esquema IS-1M sao essencialmente 

duas: 

- a ilusao monetaria dos assalariados que se obstinam em rec~r uma descida do salario 

nominal, mesmo quando os pre~os dos bens descem e em consequencia os salarios reais 

aumentaml· 
' 

- a armadilha da liquidez, i.e., a rigidez a partir de urn determinado patamar da taxa de 

juro; 

Como se ve, este modelo aponta como causas do desemprego a rigidez ou falta de 

flexibilidade dos pre~os no mercado de trabalho e da moeda. Estas causas do subemprego 

nao sao as causas que Keynes aponta atraves da analise da procura efectiva. Se a taxa de 

salario nominal ou a taxa de juro diminuem, o emprego de equilibria situa-se a urn nivel 

1 A passagem geralmente atribuida como sendo a acei~ilo de ilusilo monetaria e : ''whilst workers will usually resist a 
reduction of money-wages, it is not their practice to withdraw their labour whenever there is a rise in the price of 
wage-good11,J.M. Keynes, 11 The General Theory'', CWJMK, vol. vn, p. 9. Os trabalhadores nilo abandonam o emprego 
simplesmente porque e i16gico este abandono para quem tern como fonte de vida 0 emprego; a prova disto e que estes 
defendem o custo de vida do seu sal8rio mesmo quando se produzem v~aes no poder de compra do dinheiro, sendo 
por vezes impraticavel resistir a ~aes, como explica Keynes na pligina 14 da Teoria Geral. No mesmo sentido se 
pronuncia Alain Barrere relativamente a hip6tese de os assalariados sofrerem de ilusilo monetaria, no sentido que, 
preocupando-se mais como sal8rio monetario, descurariam o sal8rio real. Este escreve: "Keynes's system does not 
consider the wage as a price, nor the volume of employment is determined by the «labour market», but rather by 
effective demand", Alain Barrere, 11 The Keynesian Proyect", in A. Barrere (ed) The Foundations of Keynesian Analysis, 
MacMillan Press, p.XXXV. lsto vai no sentido da rejei~ilo de Keynes do segundo postulado, particularrnente o segundo 
argumento dado como o mais importante e te6rico, de que os trabalhadores nilo podem determinar o sal8rio real 
atraves das negoc~aes, pelo que o sal8rio real deveria ser determinado por outra f~, nomeadamente pela procura 
efectiva. 
Segundo J.A.Trevithick, os mais conhecidos divuJgadores da atribui~ilo da ilusilo monetaria aos trabalhadores 
encontram-se em Ackley, Blaug e Crouch, in II Money Wage inflexibility and the Keynesian Labour Supply Function, 
The Economic Journal, 86, June 1976, pp. 327-332, especialmente p. 329. Eu prOprio encontrei urn artigo de S. 
Weintraub, 11 A macroeconomic Approach to the Theory of wages, The Americam Economic, Vol. XLVI, December 
1956, pp. 835-856, especialmente p. 84 7, em que o autor toma a ~ilo de oferta como dependendo do sal8rio real e 
nilo do salario monetirio, pois isso implicaria ilusilo monetiria. Como corrobora Meltzer: " It is difficult to find support 
in Keynes· s analysis for the interpretations known as the Keynesian case. The liquidity trap is not offered as the reason 
for failure or unreliability of money wage policy to remove underemployment equilibrium. Wages are not fixed, and 
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mais alto, na medida em que os custos de produ~ao sao reduzidos. A curva <nN desloca-

se para a direita. Porem, nada indica que esta baixa permitira atingir o pleno emprego, 

pois a descida dos salarios obrigara a 'rever as antecip~aes relativamente a procura, 

pelo que a curva f(N) se deslocara para baixo e para a direita. Parece entao que a analise 

IS-IM, substituindo o raciocinio em termos de flexibilidade dos pre~os de mercado 

tipicamente classico a analise e ao raciocinio de Keynes em termos de antecip~aes e 

expectativas dos empresarios, nao consegue encontrar as causas verdadeiramente 

keynesianas para o subemprego, inserindo a hip6tese ad-hoc de rigidez dos pre~os. 

Iremos argumentar que esta hip6tese nao esta presente em Keynes. 

0 diagrama IS-IM, tido como a maior referenda do pensamento keynesiano 

durante varias decadas, e ainda hoje utilizado no ensino da macroeconomia keynesiana 

em muitas universidades do mundo, mas pode ser considerado como uma versao bastante 

afastada do pensamento de Keynes. Estranho e que este esquema tenha sido posto em 

causa apenas por outras interpre~aes keynesianas quando os monetaristas iniciavam 

urn duro ataque ao pensamento keynesiano, ao passo que S. Weintraub, Schackle, 

Robinson ja o tinham feito uma decada antes. 

5.1.1.2. 0 chamado «keynesian case» de Modigliani 

F. Modigliani e o autor que, integrando-se na corrente de Hicks-Hansen, da 

enfase a rigidez da taxa de juro. No seu celebre artigo de 19441, tal como Hicks, 

Modigliani propae-se formular uma teoria mais geral, integrando as velhas e novas 

teorias do juro e da moeda. Trata-se de incorporar a teoria da preferencia da liquidez de 

Keynes na teoria classica, considerando as hip6teses muito particulares sobre a oferta de 

the influence of changes in the stock of money on prices and real wages is not denied in hi& analysis. A. Meltzer, 
Keynes· s Monetary Theory, Cambridge University Press, 1988, p. 262. 
1 F. Modigliani," Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money", Econometrica,Januar 1944, pp. 45-88. 
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.· .. trabalho 1. A interpre~ao de Mocligliani segue essencialmente a interpretaQao de Keynes 

por Hicks2. 

A armadilha da liquidez que caracteriza esta abordagem de Keynes baseia-se nas 

caracteristicas da funQao de procura de moeda, como Modigliani afirma: 

" Since securities are an cinferion way of holding assets, it is generally recognized that there 
must be some minimum rate of interest, say r' ·, at which nobody will be willing to hold 
nonphysical assets except in the form of money. When this level is reached, the demand for 
money to hold becomes cabsolute» and the rate of interest cannot fall any lower .. On the other 
hand, when the rate of interest falls to the level r", the demand for money to hold becomes 
infinitely elastic. Any increase in the supply of money to hold fails to affect the rate of interest, for 
the owners of the extra supply will either desire to hold this in the form of cash; or else they will 
find some owners of securities, who will be willing to sell without any necessity for bidding up 
the price of securities( lowering the rate of interest) .. This situation that plays such an important 
role in Keynes's General Theory will be referred to as the Keynesian case"3. 

Embora reconhecendo que urn dos elementos mais importantes da teoria de 

Keynes e a prova do equilibria com subemprego, Modigliani atribui esta possibilidade a 
rigidez dos salarios: 

"( ... ) it is, however, not sufficiently recognized that, except in a limiting case to be considered later, this 
result is due entirely to the IWUI11ption of «rigid wagea» and not to the Keyneaian liquidity preference"4. 

Explicando a persistencia do desemprego a partir da rigidez do salario monetario, 

Modigliani atribui a este a falta de urn mecanismo automatico que permita que o pleno 

emprego seja atingido, i.e. o desemprego existe porque, mesmo que existam pessoas que 

desejem trabalhar ao salario corrente em nu.mero maior que o emprego existente, a 

economia capitalista e guiada pelos preQos e nao pelos desejos: 

"( ... ) since the money wage rate is rigid, this desire fails to be translated into an economic 
stimulus"1. 

Admitindo que os salarios sao rigidos a baixa, a explicaQao completa reside em 

que uma reduQao no rendimento monetario necessario a queda da taxa de juro se 

transforma nurna reduQao do rendimento real e do emprego. Este efeito de redUQao do 

investimento gera urn processo de contracQao, porque se os produtores tiverem perdas, 

reduzirao a procura de trabalho, mesmo que a produtividade marginal do trabalho nao 

1 Modigliani pressupOe como Hicks que a elasticidade de expectativas e sempre unibiria, o que significa que se "" 
~os correntes se modificam, os ~os esperados mudam na mesma ~ e ~ao, o que implica que as 
fun~aes de expectativa sao ~aes que interligam ~ correntes e esperadO& e sao homogeneas de grau um. 
2 Ver F. Modigliani, " Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money", Econometrica,Januar 1944, p. 48. 
3 Idem, pp. 53-56. 
4 Idem, p. 65. 
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desemprego tambem nesse sector. 0 rendimento real descera juntamente com o 

rendimento monetario. A queda do rendimento monetario ira incrementar a necessidade 

de manter a oferta de moeda; a queda do rendimento real fara decrescer a poupan~a e 

aumentar a eficiencia marginal acima do nivel da taxa de juro. Este duplo conjunto de 

reac~ees conduzira finalmente ao novo equilibrio: 

"( ... ) with a smaller money and real income, less employment, higher real wages (since the level 
of price falls)Z", pelo que, " the low level of investment and employment are both the effect of the 
same cause, namely a basic maladjustment between the quantity of money and the wage rate"3. 

Keynes atribui urn valor bern menor a preferencia pela liquidez em termos 

absolutos , urn caso nunca visto na pratica. Tivemos oportunidade de dizer que Keynes 

considera como muito mais provavel urn deslocamento na fu.n~ao de preferencia pela 

liquidez, pelo que a armadilha pela liquidez e considerada uma possibilidade remota. 

Keynes esteve sempre contra a redu~ao dos salarios monetarios e a favor de 

salarios estaveis, o que nao quer dizer que se adopte esta posi~ao como hip6tese central 

para explicar o equilibrio com desemprego. Na Teoria Geral adopta a hip6tese de manter 

os salarios monetarios constantes a fun de determinar a procura efectiva, como explica 

no capitulo 3, sendo o resultado da sua investig~ao independente desta hip6tese, pois no 

capitulo 19 estuda o efeito de uma vari~ao dos salarios sobre o emprego. 0 estranho e 
que, ja antes da Teoria Geral Keynes, nomeadamente no 'Treatise', Keynes discutia o 

problema da rigidez dos custos, incluindo os custos salariais4 • 

Keynes nao rejeita a hip6tese classica de que uma descida dos salarios monetarios 

possa incrementar o output e o emprego, enfatizando que a sua divergencia com os 

classicos e de analise e nao de conclusees: 

1 Idem, p. 66. 
2 Idem, p. 73. 
3 Idem,p. 77. 
4 Como bern sublinha Meltzer:" There wu no need to write the General Theory if the short-run wage or cost 
inflexibility wu the main point to be made. A. Meltzer, Keynes's Monetary Theory, Cambridge University Press, 1988, 
p. 256. Segundo este autor, Hicks, Kahn e Tobin partilham a ideia de que Keynes nio apresenta uma teoria da mudanca 
dos salarios. 
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" A reduction in money-wages is quite capable in certain circunstances of affording a stimulus to 
output" I. 

0 argumento classico e simples: uma reducrao dos salarios monetarios provocara 

uma reducrao dos custos e, desse modo, dos precros. Se os precros descerem existira urn 

movimento da curva de procura, de tal modo que o output e o emprego crescerao. 0 

argumento e segundo Keynes falacioso, pois pressup6e que a procura efectiva se mantem. 

0 problema e que se uma queda dos salarios, mantendo a procura efectiva, aumentar a 

producrao e o emprego, a teoria classica nao tera meios para analisar a influencia da 

descida dos salarios monetarios pois nao possui nenhum modo de analisar o problema e 

nao tern uma teoria da determinacrao do rendimento e do emprego, logo da procura 

efectiva. 

De acordo com a teoria de Keynes, uma mudancra dos salarios monetarios pode 

mudar o nivel do emprego apenas se mudarem alguns dos factores subjacentes a procura 

efectiva. Portanto, uma descida do salario monetario pode mudar o emprego se tiver 

alguma influencia na propensao ao consumo, na eficiencia marginal do capital ou na 

preferencia pela liquidez( na taxa de juro). 0 impacto de uma descida dos salarios 

nominais sobre o emprego apenas resulta se afectar esses factores. Como Keynes utiliza 

uma fu.ncrao oferta agregada medida em unidades salarios, as mudancras nos salarios nao 

aafectam. 

Isto permite discutir as limitacraes de uma descida dos salarios reduzida a uma 

descida dos custos. Se este fosse o caso, se os empresarios estivessem a espera de que uma 

reducrao dos salarios monetarios reduzisse os custos, procurando aumentar a producrao, 

as suas expectativas poderiam gorar-se se o produto das vendas, produto do aumento da 

producrao e do emprego, fosse menos que o esperado, levando-os a diminuir a producrao e 

o emprego ao anterior nivel. Alias Keynes apresenta uma taxonomia dos efeitos que 

poderiam ser esperados de uma reducrao nos sahirios nominais: 

1 No capitulo 2 da Teoria Geral, Keynes deixa claro que a rejei~ da teoria cWsica nio se baseia na acei~ da 
rigidez dos sa18rios, mas combate a ideia de que a tlexibilidade dos sahirios numa economia capitalista seja wn 
mecanismo de ajustamento adequado. Ver J.M. Keynes , The General Theory, CWJMK, voL vn, p. 257. 

234 



235 

i) Poderia haver efeitos de redistnbui~ao do rendimento. Os assalariados poderiam 

perder e os que vivem de rendimentos mais ou menos fixos poderiam ganhar. lsto 

afectaria a propensao ao consumo. 

ii) Podem existir efeitos positivos numa economia aberta, se a redu~ao dos salarios 

representa uma descida relativa aos salarios dos outros paises. Isto melhora a balan~a de 

transac~aes correntes e melhora o investimento, embora seja preciso considerar os efeitos 

sobre os termos de troca. 

iii) Existem efeitos sobre as expectativas que condicionam a eficiencia marginal do 

capital. Estes efeitos podem ir em duas direc~aes, dependendo da influencia nas 

expectativas sobre os salarios e pre~os futuros. Se a redu~ao dos salarios e uma redu~ao 

relativa as expectativas dos salarios futuros, o efeito sobre a eficiencia marginal do 

capital e positivo. Mas se a red~ao provoca a expectativa de futuras redu~aes, o efeito 

nao sera favoravel. 

iv) Existem efeitos sobre a taxa de juro. Uma queda geral nos salarios e nos pre~os, 

mantendo-se o resto constante, vira a reduzir o encaixe monetario necessaria para 

satisfazer o motivo transac~ao; isto permite reduzir a taxa de juro, pois a quantidade de 

moeda disponivel para o motivo especul~ao e maior, aumentando tambem o pre~o dos 

titulos e desse modo o investimento. Mas e importante considerar a restri~ao da condi~ao 

caeteris paribus, pois uma queda dos salarios monetarios pode perturbar a confian~a 

politica provocando urn movimento na preferencia pela liquidez que anula o efeito da 

descida dos salarios monetarios. 

v) Os empresarios podem ter expectativas optimistas relativamente a queda dos salarios 

monetarios, se por erro pensarem que essa queda lhes e favoravel. Esta expectativa e 

gorada se os assalariados cometerem o mesmo erro e reagirem desfavoravelmente a 
queda nos salarios monetarios. 
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vi) Urn outro ponto relevante a considerar e que uma descida dos sala.rios e dos pre~os 

tern efeitos perniciosos sobre as dividas dos empresarios, como escreve Keynes 1: 

"Indeed, if the fall of wages and prices goes far, the embarrasment of those entrepreneurs who 
are heavely indebned may soon reach the point of insolvency- with severely adverse affects on 
investment"2 

Uma si~ao em que os salarios monetarios descem gradualmente parece nao ter 

efeito favoravel sobre a eficiencia marginal do capital. Uma redu~ao em grande escala 

nao e possivel nem credivel num sistema de livre contrata~ao e negocia~ao entre 

assalariados e empresarios, pelo que: 

"( ... )it is on the effect of a falling wage and price level on the demand of money that those who 
believe in the self-adjusting quality of the economic system must rest the weight of their argu
ment"3. 

Nesse sentido a politica de sala.rios flexiveis pode ter o mesmo efeito sobre o 

emprego que a politica monetaria. Como nao existem razees para supor que a politica 

moneta.ria sozinha possa restaurar o pleno emprego em determinadas circunstancias, 

porque haveria a politica de salarios flexivel consegui-lo? Embora as politicas possam ser 

analiticamente as mesmas na sua incidencia sobre o emprego, ambas mudam a 

quantidade de moeda em termos de unidades salarios, outras considera~ees deverao ser 

tomadas em conta na sua escolha4. Keynes nao esconde que, a ser assim, prefere a 

politica monetaria a politica dos salarios flexiveis, concluindo: 

1 Urn outro modo de expressar estes efeitos e distinguindo entre taxa de juro nominal e real, supondo que existe a 
expectativa de uma taxa de ~ilo ou de~ilo estavel. Como as decisOes sobre o investimento se realizam compa
rando a eficiencia marginal do capital com a taxa de juro, a eficiencia marginal do capital medido em termos 
monetarios( isto e, sem ajustar a taxa de desconto dos rendimento futuros a taxa de ~ilo) sera comparada com a 
taxa de juro nominal. Se a eficiencia marginal do capital for medida em termos reais compara-se com a taxa de juro 
real. Isto conduz a uma si~ extremamente desfavoravel ao rendimento, pois a taxa de juro tera sempre urn nivel 
positivo, pelo que se a eficiencia marginal do capital, medida em termos reais, e invariante a respeito da taxa de 
~io ou de~io, quanto maior a taxa de de~, maior devera ser a taxa de juro real, 0 que e desfavoravel para 0 

investimento. Keynes escreve: 'orhe most unfavourable contingency is that in which money-wages are slowly sagging 
downward and each reduction in wages seems to diminish confidence in the prospective maintenance of wages". 0 
argumento contrario pode ser que a ~ seria mais positiva se permitisse reduzir a taxa de juro real, incentivando 
o investimento. Idem, p. 265. 
2 Idem, p. 264. Isto resume a aruilise dos efeitos das mudan~as nos salarios monetarios sobre a prod~ilo e o emprego, 
tomando em consider~ que, como escreve Keynes. '%is is not a complete catalogue of all possible reactions of wage 
reduction in the complex real world". Idem. 
3 Idem, p. 266. 
4 Keynes examina tres questOes: Primeiro, e extremamente dificil conseguir uma r~ uniforme das taxas salariais, 
enquanto que e relativamente facil mudar a quantidade de moeda. Segundo, dado que existem certos grupos de 
rendimentos que silo relativamente fixos, e necessaria considerar, por razaes de justi~ social e beneficia social, as 
diferen~as que existem entre assalariados e os que vivem de rendas, pelo que as conveniencias sociai3 silo mantidas se 
todos os factores de ~io mantem remuner~Oes estaveis. Terceiro, existe urn peso desigual na carga da divida, 
pelo que uma queda da unidade salario incrementara o peso da divida de modo incomportlivel para a ~ e o 
emprego. 
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" I am now of the opinion that the maintenance of a stable general level of money-wages is, on 
the balance of considerations, the most advisable policy for a closed system" I. 

Esta posi(:ao esta em perfeita compatibilidade com a posi(:ao do capitulo XVII da 

Teoria Geral, onde a estabilidade dos salarios e condi(:ao da estabilidade dos pre(:os, 

assegurando urn padrao monetario estavel. 

Na sua analise Keynes nao prova que diminuindo os salarios monetarios nao se 

consegue reduzir o desemprego, mas quando introduz o problema das expectativas 

aplicadas as seu sistema te6rico, aponta para o facto de que estas podem gorar o objectivo 

de reduzir o desemprego numa economia fechada. Mas se todos os paises tivessem uma 

politica de satarios flexiveis, o resultado poderia ser o mesmo que uma situa(:ao de 

economia fechada. 

t com a introdu(:ao das expectativas que Keynes teoricamente sublinha a 

improbabilidade da teoria classica demonstrar que urn redu(:ao dos salarios diminui o 

desemprego. A analise dos classicos baseada na rela(:ao custos, pre(:os e lucros estava 

defeituosa, acreditava Keynes. A sua convic(:ao era que a teoria classica falhava ao tomar 

em considera(:ao os efeitos da taxa de juro, particularmente a taxa de Iongo prazo ou 

esperada. t o efeito da taxa de juro sobre a eficiencia marginal do capital que determina 

se a descida dos salarios monetarios reduz o desemprego involuntario, e nao a rela(:ao 

entre custos, salarios, pre(:os e lucros. Dai que este rejeitasse urna politica de satarios 

flexiveis. Conforme a sua hip6tese de salarios relativos, que avan(:a no capitulo dois, urn 

acordo por parte dos sindicatos em reduzir os salarios teria efeitos efemeros se os salarios 

e rendimentos dos nao sindicalizados nao se modificasse, pois isto afectaria as 

expectativas2. 

1 Idem,p. 270. 
2 Keynes argumenta que uma red~ nos sahirios monetarios para ser efectiva clever& provocar uma mudan~a na 
preferencia pela liquidez, na propensao ao consumo ou na curva de eficiencia marginal do capital, ou nada 
acontecerli. 0 argumento a favor das red~aes nos sahirios monetarios como cedencia para urn maior emprego 
depende da clliusula caeteris paribus.Uma ~ dos sahirios monetarios podera influenciar o emprego se afectar 
aJgum destes itens: i) reduz a preferencia pela liquidez, porque menos dinheiro e necessAria para o motivo neg6cio; ii) 
uma red~ nos sahirios monetarios ira reduzir os ~os e implica aJguma redistribui~ nos rendimentos, primeiro 
do factor trabalho a outro factor dos custos Optimos. 0 efeito sabre a propensao para o consumo e negativa; iii) se 
a red~io esperada e vista comor temporliria, ela efectara positivamente a eficiencia marginal do capital, mas se ela e o 
preltidio de uma nova queda esta sera pouco favoravel, o que acontece frequentemente e na pratica, reconhece 
Keynes; iv) no caso de uma economia aberta, urn corte no sahirio implica 'extorquir uma quantidade de emprego' de 
urn outro pais. Mas isto provoca termos de troca desfavoraveis. 
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Podemos ver, por isto, qu~ atribuir a Keynes a ideia dos assalariados sofrerem de 

ilusao monetaria tambem nao e correcto. Discutindo a posic;:ao de Ricardo, Keynes 

distingue duas interpretac;:aes da ideia de que a politica monetaria e inutil. Uma 

interpretac;:ao e de que a taxa real de juro e independente da quantidade de moeda, 

concordando com Ricardo. A outra interpretac;:ao e que a politica monetaria sao os 

termos definidos sobre como se incrementar ou diminuir a quantidade de moeda. Uma 

mudanc;:a nos termos em que o dinheiro e oferecido, uma alterac;:ao na regra politica 

afectara a posic;:ao de equilibria que a economia alcanc;:a: 

" Assuming flexible money wages, the quantity of money as such is, indeed, nugatory in the long 
period; but the terms on which the monetary authority will change the quantity of money enters 
as a real determinant into the economic schemes"l. 

0 que significa que uma mudanc;:a de regra politica nao e neutral. Keynes esteve 

sempre interessado em que as mudanc;:as de regime ou regras fossem no sentido da 

estabilidade e confianc;:a na politica seguida, de modo a que uma mudanc;:a da taxa 

convencional de Iongo prazo fosse percebida pelos agentes econ6micos como consistente. 

Em consequencia, se Keynes pressupc5e alguma estabilidade dos salarios nominais, 

e por motivos de ordem politica e nao te6rica, argumento que e plenamente compativel 

com a posic;:ao assumida no capitulo 19 da Teoria Geral, pelo que a interpretac;:ao de 

Hicks e Modigliani e abusiva e de nenhum modo corresponde ao pensamento de Keynes, 

como ficou explicitado no breve sumario desse capitulo da Teoria GeraiZ. 

1 J.M. Keynes, 11 The General Theory'', CWJMK, vol. VII, p. 191. Compare-seA. Meltzer, Keynes's Monetary Theory, 
Cambridge University Press, 1988, p. 263. 
2 Como corrobora Meltzer: 11 It is difficult to find support in Keynes's analysis for the interpretations known as the 
Keynesian case. The liquidity trap is not offered as the reason for failure or unreliability of money wage policy to 
remove underemployment equilibrium. Wages are not fixed, and the influence of changes in the stock of money on 
prices and real wages is not denied in his analysis. A. Meltzer, Keynes's Monetary Theory, Cambridge University Press, 
1988, p. 262. t necesslirio deixar absolutamente claro que os sallirios e os ajustamentos dos salarios nio sao o principal 
foco te6rico de Keynes. No capitulo " Notes on the Trade Cycle", explicitando as razaes da persistencia do ciclo, insiste 
na ideia central de que o investimento, a eficiencia marginal do capital e o stock de capital sao o principal argumento 
em discussao. Este aponta tres razaes para a persistencia do ciclo. Uma vez que as expectativas mudam, devera 
transcorrer urn tempo ate que a queda e obsolescencia do stock de capital o reduzam, e ate que as existencias de bens 
acabados e semi-acabados sejam reduzidos na recessao, pelo que durante urn tempo existira desinvestimento nas 
existencias. 0 investimento em capital de trabalho e materias primas tambem se reduz. A Unica mencao aos sallirios e 
referida em conexao com os custos de prod~iio correntes que no ponto mais alto da expansao devem ser mais altos 
que aos custos esperados futuros, urn razilo adicional que provoca uma queda na eficiencia marginal do capital. Veja-se 
ta.mbemJ.M. Keynes, CWJMK, vol. XIV, p. 113-14, J.M. Keynes, CWJMK, vol. XXIX, p. 221-222. Por Ultimo, numa 
carta de replica a G. Haberler, que tinha dito que: "most classical economists would agree with you, because nobody 
denies that unemployment can persist, if money wages are rigid", G. Haverler, in J.M. Keynes , CW]MK, vol. 29, p. 
272. Keynes responde:"It does not follow that involuntary employment .. can be avoided by increasing the quantity of 
money indefinitely, keeping money wages unchanged. If classical economics have always mean that a sufficient 
increase in money in term of wage units would be a compensatory element, well and good.. I always understood that 
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Veremos em seguida outra interpreta~ao de Keynes, nomeadamente de A. 

Leijonhufvud que origina uma revisao critica do esquema IS-1M. 

5.1.2. 0 desequilibrio dos mercados: a procura de bens 
influencia o mercado de trabalho. 

No centro desta abordagem reinterpretativa de Keynes surge o problema do 

equilibrio-desequilibrio como metodo analitico para explicar os desajustamentos dos 

mercados nurn contexto de equilibrio geral. Iremos considerar A. Leijonhufvud como 

fundador desta corrente chamada do desequilibrio, assim como a reflexao de Malinvaud 

sobre o desemprego. 

5.1.2.1. A falha na coordena~ao dos mercados. 

A interpreta~ao que segue a trilha de Leijonhufvud e Clower parte da critica aos 

modelos keynesianos desenvolvidos a partir de Hicks, conhecidos como esquema IS-1M: 

"The prototype of these models dates back to the famous paper of Hicks .. This standard model 
appears to me a singularly inadequate vehicle for the interpretation of Keynes's ideas"1. 

Para Leijonhufvud a teoria descrita pelos modelos de rendimento-despesa e a 

represen~ao de uma economia sem pre~os e de urn processo econ6mico sem Iugar nem 

prerrogativas para a moeda, enquanto que a Teoria Geral e urn livro que confere a 

moeda urn papel central, enfatizando o papel da preferencia pela liquidez e o stock de 

moeda como determinantes da taxa de juro. 

Leijonhufvud rejeita tambem as interpre~ees sobre a rigidez dos satarios 

baseadas na hip6tese da existencia de ilusao monetaria, ou em rigidezes resultantes da 

influencia dos monop61ios e sindicatos. Se estas fossem as razees para a existencia do 

desemprego involuntario em Keynes, a restaur~ao da concorrencia e a e~ao das 

they favoured a reduction in money wages because they believe that this would have a direct effect on profit, and not 
one which operated indirectly through the rate of interest Idem, p. 272-273. 
1 A.Leijonhufvud, ''Keynes and the KeynesiaN: A suggested Interpretation", in A. Leijonhufvud, Information and 
Coordination, Oxford University Press, 1981, pp.4. 
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rigidezes bastariam para levar a economia ao mundo dos chissicos, onde os mecanismos 

autorrui.ticos funcionariam restaurando o pleno emprego 1. 

Leijonhufvud desenvolveu uma analise dos mercados que engloba tanto o 

mercado de bens como o mercado de trabalho, tomando como base metodol6gica o 

trabalho de Clower sobre a dupla decisao dos agentes. Leijonhufvud elimina a influencia 

do comissario dos pre~os walrasiano como determinante do ajustamento nos mercados e 

no processo denominado de tatonnementZ. Sem o leiloeiro walrasiano, o mercado 

fracassa em encontrar os pre~os que ajustam todos os mercados simultaneamente, por-

quanto este tern a fun~io de coordenar os mercados assegurando que as quantidades 

procuradas e oferecidas sejam iguais. Sem esse comissario dos pre~os, as decisaes 

tomadas no mercado de trabalho de vender trabalho nao estao coordenadas com as 

decisaes de comprar bens ou servi~os nesse mercado. 0 mercado de trabalho pode ser 

uma restri~ao adicional para a real~io da procura efectiva3. 

Leijonhufvud estuda esta interpre~ao, adicionando dois elementos pr6prios: os 

ajustamentos quantitativos4num modelo de equilibria geral a pre~os fixos e a conce~io 

da teoria de Keynes como um teoria dinamica do desequilibrio5. 0 argumento principal 

de Leijonhufvud incide sobre o que denomina de fracassos da procura efectiva. Para isso 

e necessaria: 

"( ... )to make the transition from Walras's world to Keynes's world, it is sufficient to dispense 
with the assumed tatonnement mechanism. The removal of the auctioneer simply means that the 
generation of the information needed to coordinate economic activities in a large system where 
decision making is decentralised will take time and will involve economic costs"6. 

1 Compare-se A.Leijonhufvud, "Keynes and the Keynesians: A suggested Interpretation", in A. Leijonhufvud, 
Information and Coordination, Oxford University Press, 1981, pp.4-6. Uma replica as posi~aes de Leijonhufvud pode 
encontrar-se em R. Jackman, "Keynes and Leijonhufvud", in John Cunnirlgham Wood(ed.), "John Maynard Keynes: 
Critical Assessments", Croom Helm, London & camberra, Vol. IV, pp. 31-44. 
2 No seu modelo Walras esfo~ou-se por demostrar que o mercado e capaz de conduzir a economia para o equilibria. 
0 problema consiste em como se procede ao ajustamento. t aqui que entra justamente o conceito de tatOnnement. 
3 Seja dito que nao e possivel encontrar o raciocinio de dupla decisao na Teoria Geral, embora se trate de uma ideia 
muito interessante para fundamentar microeconomicamente os resultados macro-economicos. Vera este prop6sito 
Poulan, Macroeconomie Aproffondie, pp. 133-176. 
4 Embora posteriormente Leijonhufvud tenha retrocedido, dizendo que 0 enfase nos ajustamentos quantitativos e muito 
mecanico: " an open invitation to fix-price rationing modelling"( citado in Meltzer, op. cit. , p. 267), que e aiW o rumo 
seguido por Malinvaud e Benassy em Fr~ 
5 VerA. Leijonhufvud, ''Keynes and the Keynesians: A suggested Interpretation", in A. Leijonhufvud, Information and 
Coordination, Oxford University Press, 1981, p. 5. 
6Idem,p. 7. 
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Nao obstante se excluir o leiloeiro do sistema classico, os consurnidores 

continuam a maximizar uma fun~ao utilidade assim como os produtores os lucros, pelo 

que os agentes nao tern restri~ees que resultem da incapacidade de negociar nem sofrem 

de ilusoes monetarias. Pelo que: 

"( ..• )to be a Keynesian, one need only realize the difficulties of finding the market-clearing 
vector" I. 

Uma alegada debilidade do modelo keynesiano e atribuida as preocupa~ees com 

o curto prazo, onde o stock de capital e fixo. A critica da suposta negligencia keynesiana 

no tratamento da riqueza como uma variavel influenciando a conduta, tem sido 

directamente dirigida contra a hip6tese ad-hoc «lei psicol6gica» em que se baseia a 

rela~ao rendimento-consumo. Esta linha critica ignora o efeito fortuito(windfall effect) 

que seria por Keynes classificado como um dos maiores factores capaz de causar 

mudan~as no curto prazo na propensao ao consumo. Leijonhufvud ve assim uma 

segunda lei fundamental do consumo que: 

"( ... )state simply that the propensity to consume out of cUITent income will be higher the higher 
the value of household net worth in term of consumer good" I. 

Urn declinio na propensao ao consumo pode ser provocado por uma descida na 

eficiencia marginal do capital ou por um crescimento na taxa de juro de Iongo prazo, i.e., 

uma restri~ao na venda da fo~a de trabalho provocada pela redu~ao do investimento 

conduz a uma propensao marginal menor e portanto a uma menor procura de bens e 

servi~os. 

Do que se trata, segundo Leijonhufvud, e de ver como a mudan~a de visao sobre o 

futuro e capaz de afectar a quantidade de emprego; vendo este como o tema central de 

Keynes. A razao atraves da qual o futuro e vinculado com o presente e a existencia de 

bens de equipamentos duraveis. 0 pre~o dos activos nao-monetarios variaveis em termos 

de unidades salarios determina a taxa de investimento, assim como o pre~o dos bens de 

consumo determinam a propensao ao consumo. Este pre~Q e o ponto central da arui.lise de 

Keynes sobre as mudan~as no emprego. Se o nivel correcto dos pre~os dos activos e 

1 Idem. 
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mantido, o investimento permanece estavel, e o emprego e compativel com os actuais 

salarios. Se um declinio na eficiencia marginal do capital acontece, a manuten~ao dos 

pre~os dos activos fisicos de tonga dur~ao requerem uma queda da taxa de juro de 

Iongo prazo e uma subida nos pre~os dos titulos. Segundo Leijonhufvud, a t1nica causa 

inteligivel e explicativa pela qual isto nio acontece, e que OS especuladores baixis-

tas(bear) recorrem aos dep6sitos de poupan~a2. Se os intermediarios nao resistem a esta 

tendencia, os pre~os dos titulos nao crescem na extensao necessaria e os pre~os dos bens 

de capital e das ac~6es descem. Este desvio entre a taxa de juro de mercado e a taxa 

natural estara associado a um excesso de procura de moeda, o que e recessivo. Citando 

Keynes, Leijonhufvud enfatiza que a importancia da moeda e essencialmente o ser um 

vinculo entre o presente e o futuro. 

A contrac~ao acontece porque os pre~os do activos nao-monetarios sao errados, 

pelo que " false prices reveal an information failure"3. Este fracasso de info~ao tern 

duas componentes: primeiro, faltam mecanismos que assegurem que as expectativas 

empresariais que guiam o investimento corrente coincida com os pianos de poupan~a 

para consumo futuro. Bastaria que uma ordem de consumo futuro substituisse a 

rent1ncia de consumo presente; segundo, existe um circuito alternativo atraves do qual a 

inform~ao poderia ser transmitida, se os aforradores procurassem valores no presente. 

0 problema e que OS mercados financeiros nao sao capazes de transmitir a info~ao 

sem falhas. Lembrando que a bolsa e Iugar para essa tarefa, esta comporta-se como a 

Nemesis dos comportamentos aberrantes, um verdadeiro casino onde nao ha Iugar para a 

previsao dos rendimentos futuros dos activos durante a sua vida util. 

Para Leijonhufvud, as interpre~6es keynesianas reduziram a teoria da 

preferencia pela liquidez a uma mera teoria da procura da moeda. Esta e discutida 

apenas em termos da escolha entre meios de pagamento ou a1gum dos seus pr6ximos 

1 Idem,p. 9. 
2 Os bear' sio especuladores que anteveetn uma descida na& ~ dos tituloa pelo que se apressam a vender, 
retirando a& depOsitos de poupan~ dos bancos, diminuindo a c~ industrial. Assim explica Keynes no 'Treatise 
on Money' a subida da taxa de juro que contrai o investimento. 
3 Idem, p. 12. 
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substitutos incluidos na definicrao keynesiana de moeda. Os te6ricos monetaristas tern 

vindo a desenvolver uma obscura visao sobre a procura especulativa da moeda, 

afirmando ser o pressuposto de expectativas inelasticas urn caso especial. Uma Teoria 

Geral requer ser mais do que isso. Apenas o mundo hip6tetico do Equilibrio Geral 

walrasiano com informacrao perfeita, contesta Leijonhufvud, e capaz de atingir urn 

equilibrio e ajustar cada mercado. No modelo ortodoxo nao existem razees para que os 

«traders» nao utilizem a informacrao disponivel ou passada, por isso diz o autor: 

"In imperfect information model, inelastic expectation are nor confined to the bond market. The 
explanation of the emergenced of unemployed resources in atomistic markets also relies on 
inelastic expectation" 1. 

Isto significa que a conduta especulativa nao pode transformar-se numa nactao 

walrasiana com ajustamentos lentos provocados por friccrees. 0 multiplicador contra-

reage de modo a que o sistema tende a responder as perturbacrees parametricas com urn 

desvio amplificador. Esta conduta nao pode ser analisada recorrendo ao velho 

instrumental walrasiano. 

Leijonhufvud estabelece que a diferencra entre os neoclassicos e Keynes reside em 

que este remove do edificio classico a existencia do «auctioneer», que na teoria 

walrasiana assume o papel de «deus ex machina», fornecendo toda a informacrao 

necessaria de modo a obter a perfeita coordenacrao das actividades dos agentes atraves 

do tempo, no presente e no futuro. De resto, na Teoria Geral os consumidores 

maximizam uma funcrao utilidade, tomando decisees de poupan~a e investimento; os 

pre~os incentivam eficazmente, incluindo os incentivos intertemporalmente, as 

mudancras das taxas de juro ou os precros actuais relativamente aos esperados. Uma vez 

determinada a existencia de urn vector de precros e a taxa de juro nao-negativa, a plena 

utilizacrao dos recursos e possivel. 

Relativamente as explicacrees do desemprego, Leijonhufvud parece claramente 

preferir uma linha semelhante as teorias do ·~ob search", onde o desemprego resulta de 

1 Idem, p. 13. 
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falhas de info~ao no mercado de trabalho. Na sua leitura " Keynes and The Classics" 

escreve: 

"In order to deal with Keynes's problem, one must begin by taking a more realistic view of the 
individual decision and the information available to decision-makers"l. 

Urn trabalhador desempregado nao sabe onde procurar o melhor trabalho pelo 

melhor salario, pelo que devera procurar informar-se o melhor possivel, nurn processo 

que tern custos. Na avalia~ao das oportunidades de trabalho, o individuo decide que 

ofertas aceitara, tomando como referenda urn «reservation wage», o qual reflecte os 

melhores termos em que seria vendida a for~a de trabalho. A informa~ao relevante para 

fixar uma determinada cren~a consistira primariamente na memoria dos salarios 

passados e no conhecimento dos actuais salarios. Neste processo de inform~ao, ajustara 

o salario de reserva de acordo as condi~ees do mercado, mudando as expectativas do 

salario esperado: 

"( ... )at some point, the rate at which the best offer known improves will appear no longer to 
warrant the costs of further search and he will accept a job"2. 

Esta analise pressupae expectativas inelasticas, no sentido em que a experiencia 

passada determina o que o individuo espera vir a obter. Este tipo de expectativas 

encontra-se tanto no mercado de «securities», como no mercado monetario, para fins 

especulativos. Num mercado com perspectivas decrescentes, os vendedores com 

expectativas inelasticas encaram os seus recursos como iliquidos. Os trabalhadores 

desempregados negar-se-iam a aceitar urn Iugar de trabalho por urn salario abaixo do 

recebido anteriormente, pois veriam a venda dos seus servi~os como uma perda de 

«capital«. 0 multiplicador de Keynes e baseado no pressuposto de que a perda de receitas 

da venda corrente de servi~os produtivos o obrigara a reduzir a despesa em bens de 

consurno. Esta segunda ronda de redu~ao na procura efectiva causara desemprego 

adicional e sucessivamente uma terceira ronda aurnentara o excesso de procura negativa. 

Cada decrescimo de desemprego causara urn decrescimo na procura agregada, embora 

1 A. Leijonhufvud, ''Keynes and the Cla&sic", in A. Leijonhufvud, Information and Coordination, Oxford University 
Press, 1981,p. 64. 
2 Idem, p.65. 
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mais pequeno, existindo urn limite ao declinio do rendimento como consequencia de uma 

redu(:ao na despesa de uma magnitude dada: 

" But the process entails an amplification of the initial deflationary disturbance .. lt also entails a 
distortion of the information disseminated through the system for individual agents to act upon" 
1. 

Uma perturba(:ao do equilibrio inicial dara Iugar a urn novo equilibrio de 

emprego, caracterizado por uma nova afecta(:ao dos recursos e por urn vector de pre(:os 

correspondente. 0 sistema devera estar a mover-se nessa direc(:ao. Nesse processo de 

multiplica(:ao, alguns pre(:os estarao a decrescer e algumas indt1strias a contrair-se. 

Temos uma situa(:ao de desemprego. 

Leijonhufvud oferece-nos urn processo keynesiano ao contrario, i.e., como urn 

processo de ajustamentos pelas quantidades seguido de ajustamentos pelos pre(:os. 0 

desemprego explica-nos como a procura efectiva desce dando Iugar a mais desemprego. 

A teoria do <<job search» pressupe;e que os desempregados aceitam voluntariamente esta 

situa(:ao2. A procura de informa(:ao requer que os individuos se desempreguem, 

1 Idem, p. 66. 
2 Tradicionalmente estes modelos de job search tomam como base de refe~ncia a hip6tese da taxa natural de 
desemprego. Os seus pressupostos encontram-se na acei~io da hip6tese da taxa natural, o que implica reduzir o 
objecto do seu estudo ao desemprego friccional, quer dizer, a existencia positiva de uma taxa fruto das imperfei~aes no 
processo de pesquisa, ou de inf~io imperfeita. Presume-se que os trabalhadores iniciam a pesquisa de inforrrlll(:iio, 
tendo em vista geralmente (se nio unicamente), informarem-se sobre os sa.Iarios. Eles abandonam o trabalho, pois a 
actividade de desempregado e Optima quando o tempo e dedicado a: " to search among available vacancies for a more 
preferred position". Ver, S. Salop (1979), "A model of the Natural Rate of Unemploymenf', The American Economic 
Review, Vol. 69, n°1, pp. 117-125, citado p. 117. Por outro lado as restri~ das empresas devem-- se a 
impossibilidade dos empreslirios de pagar sa.Iarios iguais a todos os seus empregados. Esta impossibilidade tern a sua 
base nas restri~aes morais, no risco moral, nas imperfei~aes no mercado de capitais que impedem os mercados de 
trabalho de se ajustarem simultaneamente. Esta discordincia entre, por urn lado, as prefe~ncias dos trabalhadores, pois 
enquanto a taxa de substitui~io marginal seja superior ao seu "reservation wage" este continuara a procurar, e, por 
outro lado as restri~aes das empresas de pagar salarios correspondentes a produtividade do trabalho, provocara 
fric~aes de caracter estrutural nos diferentes mercados. As restri~aes ja enunciadas impedem temporariamente o 
ajustamento, pela incapacidade de todos os mercados se ajustarem, pela estrutura da prOpria economia que funciona 
condicionada pelas restri~aes institucionais que representam os sa.Iarios minimos. Repare-se que as hip6teses 
tradicionalmente aceites pela teoria neo-ctassica siio aqui modificadas. 0 mercado de trabalho nio e homogeneo, os 
sa.Iarios nio correspondem necessariamente ao Optimo, pois as empresas deveriam pagar aos jovens a empregar menos 
que aquilo a que siio obrigadas, fruto do "moral hazard" crescente das sociedades modemas; podemos estender esta 
ideia a todos os empregos cuja remuner~ e fixada pelos sa.Iarios minimos, pelos contratos sectoriais ou nacionais. As 
impli~aes deste raciocinio sio as mesmas que elucidamos anteriormente, correspondentes a visio segundo a qual a 
afec~io Optima dos recursos e a sua ~ no sistema serio afectados negativamente por aquelas restri~ 
morais e institucionais. A limi~ na af~ Optima dos recursos gera perturb~, fric~, e retarda os 
ajustamentos estruturais. Nesta visio, em que esta impHcita uma analise de equilibria de curto prazo, mas com 
pretensaes nio explicitadas de gener~ do fen6meno do desemprego para todos os casas de Iongo prazo, repete
se a explic~io da causa do desemprego enquanto resultado de restri~aes que fazem desviar-se o sistema do seu ideal, 
frequentemente estacionlirio. A hip6tese da existencia de mercados de trabalho intemos e extemos significa que as 
firmas e os individuos se comportam de urn modo urn pouco diferente do modelo hist6rico neocllissico. Implica, como 
postulam os segmentacionistas, que as empresas tomam em conta os custos de ''turnover", assim como os individuos 
consideram remuner~aes nio-pecuruirias. Agora, se esta hip6tese e aceite pelos neoctassicos, como nos mostra Salop, 
somos.levados a perguntar se assistimos a ~ de uma nova teoria do desemprego, ou uma extensio do 
programa de investig~ neoctassico, em que se conservam algumas premissas blisicas do seu hard-core. Existem 
elementos que nos levam a pensar que se trata. de uma amp~ do seu programa cientffico. 
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enquanto que Keynes claramente analisa a involuntariedade do desemprego. A adapta~ao 

do trabalhador as condi~ees de mercado pressup6e realismo sobre a procura de trabalho, 

que o levara a um ajustamento realista do salario ao salario de mercado, a menos que 

existam condi~ees corporativas que o impe~am, o que, em nenhum caso, e uma 

generaliza~ao das condi~ees dos mercados. 

0 desemprego explica-se como urn excesso de oferta no mercado de trabalho, o 

que equivale a explicar a luz como urn excesso de sol, o da cheia como urn excesso de 

agua. A explic~ao keynesiana esta na falha do sistema em produzir uma procura 

efectiva compativel com o emprego requerido, devido a incerteza associada ao 

investimento. A aceita~ao da teoria do <~ob search» e uma cedencia descabida de 

Leijonhufvud a teoria neoclassica e contradit6ria com a sua propria admissao de que as 

perturba~ees do equilibrio acontecem numa economia monetaria, quando por exemplo. 

existe uma queda das previsees sobre produto esperado de urn investimento. A tipific~ao 

que demonstraremos a seguir de varios tipos de desemprego, embora sendo uma boa 

descri~ao do que acontece em mercados interdependentes, acaba por tomar como urn 

dado a origem do desemprego. 

5.1.2.2. Desemprego chissico e desemprego keynesiano: as 
tipologias do desemprego e a politica econ6mica diferenciada 

Examinaremos a seguir o tributo desta corrente atraves das contribui~ees 

especificas de Malinvaud e Benassy para o estudo do desemprego. Estes representantes 

europeus da corrente do desequiibrio consideram si~ees de desemprego massivo ou 

generalizado que lhes permite o diagn6stico do fen6meno e a suas caracteristicas e o 

desenho de politicas correctivas alternativas. Para Malinvaud o tratamento do problema 

tern todavia uma outra finalidade: 

"( ... ) Ia revision de Ia theorie du chOmage est une etape majeure dans le developpement de Ia 
science economique"l. 

Esta revisao da teoria de Keynes limita-se, todavia, aquilo que designamos por 

desemprego involuntario no sentido keynesiano, embora restringida apenas as 
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consider~ees de Keynes feitas nos primeiros capitulos da Teoria Geral, conhecido como 

modelo do multiplicador: 

"( ... ) plutOt celui popularise par ses disciputes2" . 

0 quadro geral da investiga~ao e 0 do equilibrio geral, em que as oferta.s sao 

racionadas seja no mercado de bens, seja no do trabalho. Dele resulta a explica~ao do 

desemprego keynesiano devido a insuficiencia de procura efectiva, alternativamente ao 

desemprego chissico que resulta. da analise de equilibrio parcial em que o desemprego se 

explica pela rigidez dos salarios. 

A analise e de algum modo um desenvolvimento da proposta de Patinkin, num 

quadro de equilibrio geral em que os individuos nao encontram procura para a sua 

oferta, visto que existe um excesso de oferta de bens que obriga os empresarios a 

compatibilizar quantitativamente produ~ao e vendas, num processo dinamico em que as 

variaveis pre~os sao insensiveis aos ajustamentos automaticos. 

A proposi~ao de Malinvaud consiste em aprofundar a analise do desemprego 

keynesiano, sem subestimar o desemprego classico. A primeira tarefa sera preencher um 

vazio te6rico, pois nao existe um quadro conceptual para tratar em equilibrio geral as 

economias em racionamento. Este ponto de vista confronta-se com aquele que Malinvaud 

denomina de ideia generalizada sobre a inutilidade operacional do equilibrio geral, pois 

exigindo o equilibrio uma igualdade para cada oferta e procura, a existencia do desem

prego invalida-lo-ia, admitindo que o trabalho e um bem como qualquer outro. Sera 

preciso lidar com um outro conceito de equilibrio: 

" Si l'on refuse de se referer a Ia notion d'equilivre on doit utiliser alors une formulation 
dynamique dans laquelle les variables significatives evoluent simultanement seton certaines 
regles bien definies"3. 

A coerencia na o~ao do equilibrio escolhido s6 pode ser valida a curto prazo, 

pois uma analise de Iongo prazo implicaria entrar em linha de conta. com a estrutura 

produtiva. 

1 E. Malinvaud, "Reexamenn de Ia Theory du Chomage", Calmann-Levy, Paris, 1980, p. 31. 
Z Idem, p. 33. 
3Idem,p.41. 
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0 passo seguinte e catalogar as exigencias do equilibria, o que implica uma visao 

do processo dinamico real, i.e., os estados de equilibria e nao o equilibria devem 

constituir aprox~6es uteis dos estados reais. Procura-se sobretudo defini~ees 

escolhidas de equilibria que permitam resultados analiticos operacionais, ultrapassando 

as complica~6es dos processos dinamicos cuja formula~ao se toma dificil de desenvolver. 

Os ajustamentos rapidos dos pre~os a curto prazo, como admite a tradi~ao 

neoclassica, sao vistos como hip6tese insuficiente, comprovada pela evidencia empirica. 

0 proprio avan~o da industria~ao demostra, pari passu, uma cada vez maior rigidez 

dos pre~os, diferenciando os bens cuja procura aumenta a Iongo prazo, favorecendo os 

bens de componente tecnologica nobre, assim como a procura de trabalho e servi~os 

mais qualificados. Os ajustamentos fazem-se pelas quantidades, e somente mais tarde 

aparecem os movimentos dos pr~os relativos de modo visivel: 

"( ... ) Ia premiere reaction awe: modifications intervenues dans l'environnement consiste plus 
frequemment en un reajustement des quantites qu'en un reajustement des prix" I. 

Tal comportamento dos agentes e considerado racional quando eles se apercebem 

que estao racionados em algum dos mercados. No caso do desemprego involuntario, onde 

existe um racionamento no mercado de trabalho para os trabalhadores, a hip6tese 

ortodoxa assumiria uma pressao sobre os sahi.rios a baixa. Aqui sugere-se que os pre~os 

sao mais rigidos, sobretudo a baixa. Tal si~ao e tipica quando existe um excesso de 

procura de bens nos limites da capacidade de produ~ao. 

0 modelo a desenvolver devera considerar a hip6tese de pre~os fixos, onde a sua 

determin~ao e exogena. 0 proximo passo sera determinar OS equilibrios com 

racionamento, onde os ajustamentos se realizam pelas quantidades ( stocks, filas de 

espera, desempregados ) i.e.: 

"( ... ) Ies prix etant donnes, Ie concept d'equilivre que nous recherchons doit permettre 
d'expliquer Ia determination des quantites d'une fa~on qui convienne a !'etude du phenomene de 
sous-emploi"Z. 

1 Idem,p.47. 
2 Idem, p. 49. 
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0 que vai ser determinado sao as quantidades trocadas num quadro de equ.ilibrio 

geral, em que o lado curto do mercado decide sobre o nivel a realizar da transac~ao, 

sendo o lado Iongo o que esti racionado. 

0 conceito de mercado refere-se ao Iugar das vendas e compras de uma 

mercadoria, ou a transa~ao dessa mercadoria com a moeda. Se existem r mercadorias, 

sendo a ultima a moeda, existirao entao r - I mercadorias, intervindo entao a moeda em 

todos os mercados. 

Cada agente consumidor ou produtor devera perceber nao apenas das procuras e 

ofertas, mas devera tambem distinguir entre compras e vendas. No equilibrio classico ou 

walrasiano as ofertas e procuras expressam os desejos de troca, enquanto que as 

transac~aes efectivamente realizadas sao o confronto com a hip6tese de · racionamento 

dos agentes nos mercados. No caso walrasiano, a oferta iguala a procura a urn 

determinado nivel de pre~os flexiveis, o que equivale a dizer que as vendas desejadas 

igualam as compras desejadas. Sendo evidente que as vendas podem ser inferiores a 

oferta ou as compras inferiores a procura: 

"( ... ) mais dans un equilivre a prix fixes et a ajustement par les quantites, l'egalite ne tient plus" I. 

Urn individuo podera encontrar-se numa das seguintes si~aes: primeiro, 

comprador racionado, sendo as suas compras inferiores a sua procura positiva; segundo, 

vendedor racionado, sendo as suas vendas inferiores a sua oferta positiva; terceiro, 

vendedor nao-racionado, o que realiza uma venda igual a sua oferta positiva; quarto, 

comprador nao-racionado, o que realiza uma compra similar a sua procura positiva; 

quinto, nao existem nem oferta nem procura e portanto nem vendas nem compras. Urn 

vendedor ou comprador nao pode estar racionado em dois mercados ao mesmo tempo. 

Sera tambem de real~ar que os equilibrios de urn mesmo tipo poderao aplicar-se a 

situa~aes particulares em que os pre~os sao determinados pelas restri~aes institucionais. t 

urn modo elegante de atribuir a rigidez dos pre~os e dos salarios a fo~as sociais como os 

sindicatos, por exemplo. 
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Admite-se a existencia de um caso particular de equilibria, em que nao existem 

agentes racionados, o caso walrasiano, em que nem consumidores nem produtores 

podem melhorar a sua si~ao. t a hip6tese da concorrencia pura e perfeita. A 

existencia de varios tipos de racionamentos considerando a diversidade de modos de 

racionamento permite conc1uir que: 

"( ... ) l'equilivre ne sera pas unique"Z. 

A generalidade destes argumentos pode ser precisada atraves da forma1iza~ao de 

um mode1o te6rico examinando atentamente os conceitos de procura e oferta, o que 

faremos recorrendo a um mode1o de Benassy3. 

0 mode1o representa uma economia monetaria agregada de tres agentes 

representativos: um consumidor, um produtor e o govemo. Os bens considerados sao 

tres: um bem de consumo, o trabalho e a moeda. Para o periodo a considerar, existem 

dois mercados, 0 bem de consumo e trocado pela moeda ao pre-ro p, 0 trabalho e trocado 

contra a moeda ao salario w. Sup6e-se que p e w sao rigidos no periodo corrente e que as 

transac-rees efectivamente realizadas correspondem ao minimo da oferta e da procura. 

A empresa tem uma fun-rao de produ-rao de curto prazo igua1 a F(l) com F(O)=O; 

F'(l)>O; F''(l)<O. Se nao existir acumu1~ao de stocks, em situa-rao de equilibria as vendas 

serao iguais a F(l). 

A firma procura maximizar OS seus 1ucros py - w1; OS 1ucros sao distribuidos as 

familias, sendo, por sua vez, o seu rendimento igua1 a y. 

0 consumidor representativo consome c, vende 1 unidades de trabalho e poupa 

uma quantidade de moeda m. Dispee no inicio de m* e de uma quantidade de trabalho 1
0

, 

onde as vendas de trabalho sao sempre 1 :S Io, sendo t o nive1 dos impastos. A restri-rao 

* or-ramenta1 do consumidor escreve-se: pc + m = m +p(y- t). 0 consumidor tem uma 

oferta de trabalho constante igua11
0

, o que equiva1e a dizer que o lazer nao tem utilidade. 

1 Idem,.p. 50. 
2 Idem, p. 54. 
3 Ver Benassy J. P, Macroeconomie et Theone du Desequilivre, Dunod, Paris, 1980, p. 54 e seg. 

250 



251 

A sua. procura efectiva e c' = C(y,p,t), que depende tambem de m·, mas omite-se no 

argumento da fun~ao, porque e considerado dado para o periodo. Supae-se que: 

0 ~ Cy ~ o < 1; CP < 0 Ct < 0 . Cy,Cp,Cv sao as derivadas parciais correspondentes. 

A fun~ de consumo utilizada e linearmente dependente do rendimento 

* * disponivel e do "encaisse" realm /p: c' =a (y-t)+ S m /p com os conhecidos a e 6 < 1. 

* 0 governo recebe os impostos t e gasta g', i.e., a sua. procura efectiva, enqua.nto que g 

representa as compras. 0 deficit e financiado atraves da emissao de moeda. 

Em primeiro Iugar, consideremos urn equilibrio walrasiano. Os niveis de pre~os e 

sahirios neste equilibrio sao, Poe W
0 

derivados das condi~aes de equilibrio nos mercados 

de bens e salarios. 0 equilibrio no mercado de trabalho requer : 

Esta condi~ao representa as conhecidas exigencias de que o salario real igua.la a 

produtividade marginal. 0 equilibrio sobre o mercado de bens significa que a produ~ao 

correspondente ao pleno emprego equivale a soma do consumo e das despesas publicas: 

* C (y0 ,p0 ,t) +g =Yo· Evidentemente, se considerarmos uma fun~ao linear de consurno, 

conhecidos os parametros, determina-se o pre~o de equilibrio: 

* * * Po= Sm I y
0
(1- a) + at- g , urn equilibrio existira se g < (1-a) +at. Esta ultima 

condi~ao permite estudar o "crowding out" das despesas publicas, de onde resulta 6bvio 

que urn crescimento das despesas para alem do equilibrio tera consequencias 

inflacionarias. 

0 mais interessante sera demonstrar as caracteristicas dos equilibrios nao

walrasianos pois sao conhecidas as ~Oes em termos de desemprego, sem racionamentos 

e com flexibilidade de pre~os e salarios. Vejamos primeiro o modo de fazer o diagn6stico 

segundo os regimes classico ou keynesiano. 

Numa si~ao dita classica, o satario real e superior ao salario de equilibrio, w /p 

> F(Jo). No caso keynesiano e preciso urn rendimento de equilibrio yk que resolva a 

: 
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* equa(:ao C (y,p,t)+g = y. Com uma propensao marginal ao consumo menor que urn, a 

* equa(:ao tern uma solu(:ao unica Yt= K (p,g ,t), para a qual o multiplicador se escreve: 

* * Yt = 1/t.a. [1~m /p +g +at]. 0 desemprego resultani da situa(:ao F-•(yJ < 1
0

, para Yt < 

y . Corrige-se tal situa(:ao modificando os parametros que definem a fun(:ao. As derivadas 

* parciais em K (p,g ,t) correspondentes ao multiplicador de despesas governamentais K8 > 

1, que aumentando beneficiara. o emprego e Kt < 0 o multiplicador de impostos que nos 

diz que diminuindo t favorecer-se-a o output e por deriva(:ao, o emprego. Estes sao 

resultados keynesianos bern conhecidos. Agora podemos estabelecer os diferentes regimes 

no quadro das exigencias te6ricas levantadas por Malinvaud: o desemprego keynesiano, 

caracterizado pelo excesso de oferta de trabalho e bens, nos respectivos mercados; o 

desemprego classico, onde existe excesso de oferta de trabalho e excesso de procura de 

bens; o regime chamado de inf.la(:ao contida, visto que tanto o mercado de trabalho como 

o mercado de bens tern uma procura excedentaria, nao tern interesse para nos no quadro 

do presente estudo e; urn quarto regime e possivel teoricamente, mas 0 seu sentido e 
anulado, se se assumir a nao existencia de stocks (excesso de oferta de bens com excesso 

de procura de trabalho). Evidentemente, nao se requer mais mao-de-obra se existe 

racionamento nas vendas. 

No caso do desemprego keynesiano, visto as transac(:OeS serem determinadas pelo 

lado curto, e a procura que as determina. As vendas sobre 0 mercado de bens sao iguais a 

* procura efectiva: y = C (y,p,t) + g , como sabemos jt e fun(:ao de K, a solU(:ao de 

* * equilibria escreve-se: y = Yk = K (p,g ,t). Quer dizer, o nivel de emprego e determinado 

* * pela procura de trabalho: I = F-1 (yk) = F-1 [ K (p,g ,t) ] . 

A quantidade de trabalho procurada e exactamente aquela que e destinada a 

produzir a quantidade de bens procurada. A partir de aqui podem-se obter os resultados 

conhecidos na 6ptica keynesiana em termos de multiplicadores de emprego, etc. 
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* Os parametros que caracterizam o regime sao 1 < 1
0

, ou combinando este valor 

* * com o valor de 1 obtido acima teremos: K (p,g ,t) S Yo . Em concordancia com a 

formul~ao em termos de racionamentos, a empresa ao sentir a sua oferta inferior as 
vendas possiveis, s6 pode produzir y* que resulta da solu~ao do programa de 

maxi~ao: 

Max py - wl, s.r. y S F(l) e 1 < 1
0

, do que resultam y*S min {yo, F[F·1(w/p)]}. 

* Combinando com o valor obtido anteriormente para y temos: 

* K (p,g ,t)S min{yo,F[F·l(w/p)]}. 

A regiao de desemprego keynesiano encontrar-se-a nos limites de: 

* * K (p,g ,t) S Yo e K (p,g ,t)S F [F·I(w/p)]. 

No caso do desemprego classico, que como se diz, existe quando no mercado de 

trabalho ha excesso de oferta de trabalho, enquanto que no mercado de bens existe 

excesso de procura, o consumidor esta racionado nos dois mercados. Por sua vez a 

* empresa pode realizar o seu plano walrasiano de emprego e vendas. Os valores para 1 e 

* * * y sao: 1 = lc = F·I(w/p) e y = yc = F [ F·I(w/p)]. Os resultados sao igualmente 

conhecidos, sendo visivel a importancia que tern para a determin~ao do nivel de 

emprego a determina~ao do salario reall. Os parametros que caracterizam esta regiao de 

* desemprego estao dados por 1 S 1
0 

• Substituindo o valor que corresponde ao excesso de 

oferta, teremos: 

* r-1 (w/p)S lo e como o excesso de procura C (y,p,t)+ g = Yc com Yc = Yk ou F s K. 

Se juntarmos os resultados, teremos que o emprego e as vendas podem expressar-

seem: 

1 Os outros regimes, como dissemos anteriormente, nio tern pertinencia para o estudo sobre o desemprego, pois quer o 
caso da ~ contida, onde sao u empresas que est4o racionadas, quer o quarto caso, de impossibilidade de 
produzir para stocks, nio dizem respeito ao desemprego. 
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* * y =min { K (p,g ;t), F [F·I(w/p)],Y,,}. 

* * 1 = F-1 (y ). 

Como p, w, g ;r sao parametros ex6genos, o emprego depended. sobretudo do 

salario real w/p e do nivel de produ~ao correspondente as vendas possiveis Yt· 

Se se verificar a si~ao de Yt :S Yo e w/p > F(lo) teremos uma situa~ao 

combinada de desemprego classico e keynesiano. 

Tem-se demonstrado atraves do modelo nao s6 os diferentes tipos ou regimes de 

desemprego, como tambem a possibilidade de sintetiza-los a nivel de urn modelo t1nico, 

admitindo a hip6tese de p~os fixos. No caso classico, o nivel de emprego depende 

apenas do nivel do salario real, i.e. a redu~ao do desemprego depende de levar o salario 

a corresponder com a sua produtividade marginal, onde as empresas conseguiram urn 

volume de produ~ao rentavel. Em tal si~ao, levar a cabo uma politica keynesiana nao 

se traduziria senao num aumento da procura excedentaria, o que se reflectiria num 

aumento do racionamento e posteriormente no aumento dos pre~os. 

No caso keynesiano, uma vari~ao da procura efectiva melhoraria a situa~ao de 

emprego. Se se admitir que os pre~os podem variar a subida, os seus efeitos sao tambem 

beneficos para o emprego, pois a lucratividade das empresas subiria, condi~ao necessaria 

para a reani~ao do output e do emprego. Segundo Benassy, esta abordagem mostra 

que: 

"( ... )les theories classique et keynesiane ... aparaissent comme sous-regimes d'un meme modele" I. 

Por outro lado como salienta Malinvaud: 

"( ... ) it is understood that the logical possibility exists for macroeconomic unemployment to be 
due not (or only not) to a deficit aggregate demand [desemprego keynesiano], but neither (or 
but also) to a lack of a bussines profitability. It might be that even confronted with a sufficient 
demand for their product, some firm will not recluit the full labour force that they could employ 
and will not produce at the fully capacity because this action would not be profitable enought"2. 

Quer dizer, podemos associar 0 desemprego keynesiano a falta de procura 

efectiva e, 0 desemprego classico a falta de lucratividade das empresas. 0 que se discute, 

1 Idem, p. 66. 
2 E. Malinvaud, " Wages and Unemployment", Economic Journal, n° 92, 1982, p. 1. 
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quando se coloca no centro da pole:mica os salarios, nio e a causa, mas sim o modo como 

o sistema em desequilibrio se ajusta, de modo a voltar a sua eficiencia "normal". 

As hip6teses que sustentam tal conclusio sao as dos rendimentos decrescentes, 

numa analise estatica de curto prazo, em que as mudan~as tecnol6gicas, sejam elas 

evolutivas o revolucionarias, nao tern nenhum papel. Em Keynes, esta reflexao assume o 

caracter de busca dos elementos que determinam o nivel do investimento. Esta reflexao 

reconhece a importancia da estabilidade dos sa.Iarios para a estabilidade do consumo, e 

portanto da procura. A maior estabilidade da fun~io procura visava sobretudo reatar o 

optimismo no investimento, numa base realista de conven~aes s6lidas entre os diferentes 

agentes envolvidos. 

A maior parte da discussio sobre o desemprego nesta corrente esta relacionada 

com o problema da flexibilidade ou rigidez dos salarios. Como escreve Malinvaud, 

reflectindo uma antevisio que o aproxima da opiniao neoclassica: 

" I shall examinate why unemployment result from inappropiate real wages and I shall discuss 
our ability to detenninate what real wages ought to be in order to pennit a more satisfactory 
employment situation to emef8e"I. 

A abordagem desta escola apresenta porem, uma certa inconclusividade. Ela 

constitui-se como urn modelo te6rico eclectico que, assumindo como racionais os 

ajustamentos pelas quantidades, implicando para os agentes restri~aes de racionamento, 

nao fomece urn criterio ex-ante sobre esses mesmos racionamentos, de modo que essa 

racionalidade nao gera comportamentos previsiveis. 0 modelo nao permite previsaes, 

limitando-se a descrever situa~aes que serao conhecidas ex-post. 0 caracter taxon6mico 

fica diluido em variantes de diagn6stico post-operacional. 

De urn ponto de vista metodol6gico, a explica~ao do desemprego reconhece-se na 

variante caracteristica do desemprego involuntario, pois os individuos, ao visitar o 

mercado de trabalho, encontrarao uma procura excedentaria negativa, diminuindo a sua 

procura de bens quando visitarem o mercado seguinte, na condi~ do seu rendimento 

descer( desemprego keynesiano). Se existir procura excedentaria de bens ou mesmo 

1 Idem. 
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equilibria no mercado de bens, impiicara que a procura de trabalho determina o caracter 

da transa~ao, o que significa que os trabalhadores, estando racionados no mercado do 

trabalho, e sendo os salarios rigidos a baixa, involuntariamente nao conseguem oferecer 

uma quantidade de trabalho igual a utilidade marginal do emprego ( desemprego 

classico). 

0 modo diferente de abordar o fen6meno do desemprego reside em apontar para 

causas que explicam manife~aes fenomenol6gicas distintas ou explicar que urn mesmo 

fen6meno tern varias causas que coexistem simultaneamente, que o desemprego pode ser 

provocado pelo excesso de oferta de trabalho quando existe ou uma rigidez do salario 

real ou uma falta de procura de bens. Sustentamos assim que a contribui~ao desta 

COrrente se circunscreve a inten~ de explicitar uma tipologia de desequilfbrios que 

permitam sintetizar num modelo geral as vanas contribui~aes, procurando fundamentar 

ao mesmo tempo o seu varios significados microecon6micos. 

5.1.3. as expectativas incertas geram desemprego numa 
economia monetaria 

Esta corrente interpretativa tern como representantes proeminentes G.L.S. Shackle 

e Kregel, os quais, a partir de uma integra~ao do trabalho de Keynes sobre a teoria das 

probabilidades, na constru~ao do edificio te6rico keynesiano, enfatizam o papel das 

expectativas como a principal contribui~ao de Keynes ao pensamento econ6mico. 

Tomando em consider~ao que o principal mentor desta «escola« e sem duvida Shackle, 

come~aremos por este autor. 

5.1.3.1. A importancia decisiva das expectativas 

Para Schackle, a teoria que surge com Keynes coloca-se numa perspectiva de 

renova~ao, procurando responder a urn mundo em dissolu~: 

" In the later 1920s and the 1930s, a great spasm of creative effort in economic theory responded 
to the visible dissolution of the comparatively orderly Victorian world..and the theory of 
economic life which reflected it need to be transcended and even wholly subverted. Not merely 
the detailed design of the economist's account of thing needed to be changed, but its fundamental 
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assumptions, its purposes and amDitions, what it claimed to do had to be essentially reconsidered. 
Such a reorientation was hard to acc.ept and is still mainly unaccepted"!. 

Nesse sentido, Keynes encontrou como ideia central da ciencia da sua epoca a 

escassez, agregando como segunda ideia de igual importAncia a inseguran~a: 

"The General Theory of Employment, Interest and Money shows in detail how insecurity kills the 
enterprising spirit which, in the Western economy of free enterprise, is the driving-force that 
gives employment"Z. 

Esta interpreta~ao traduz a visao de Keynes numa forte versao da incerteza que 

caracteriza a tomada de decisao dos agentes. Mesmo que as condutas possam ser 

racionais, estas sao tomadas num mundo de ignorancia. 0 verdadeiro enigma reside nas 

caracteristicas de uma economia moneta.ria. E a traves do uso da moeda que a nossa 

ignorancia e desconfian~a sobre o futuro dos nossos actos e escolhas pode ter Iugar, 

simplesmente transferindo ou adiando uma decisao. A troca tern por finalidade a 

satisf~ao de necessidades, mas um acto de troca requer a conversao em moeda para 

obter um outro bern. Numa economia monetaria, o fim da produ~ao e o lucro, como 

Schack:le escreve: 

"Keynes's vision of the nature of money, as something which enables the individual person or 
firm to save without committing to specialised, concrete, vulnerable forms of wealth, and his 
understanding that the source of the desire to do so is a part of inescapable human condition, the 
conscious inability to know for sure the consequences of our far-reaching actions, are beyond the 
reach of fashionable attempts to find faults with details of what is supposed to be his csystem»"3. 

Nesse sentido, a Teoria Geral apresenta uma teoria que enfatiza a inseguran~a da 

mente humana quanto os assuntos economicos e empresariais. Segundo Shackle, o 

metodo do equilibrio permite demonstrar como o livre jogo dos interessados, quando 

reprimidos pela ignorancia sobre o futuro, os leva a refugiar-se numa politica defensiva 

que evite os riscos da empresa de especializar-se numa forma de riqueza da qual 

depende o futuro, seja porque se teme sobre o seu valor ou porque se obriga a adivinhar 

o futuro, pelo que: 

" It is rational, in some circumstances to desire money rather than machine"4• 

1 G.L. Schackle. " New Tracb of economic Theory, 1926", in Modern Economic Thought, ed. Sidney Wientroub, 
Philadeldelphia, University of Pennsylvalia Frees, 1977, p. 37. 
2 G.L. Shackle(1956)," Keynes and the Nature of Human Affairs", in John CUIUlingham Wood(ed.), "John Maynard 
Keynes: Critical Assessments", Croom Helm, London & camberra, Vol.2, pp. 329-241, citado in p. 331. 
3G.L.S. Shackle(1956)," Keynes and the Nature of Human Affairs", in John CUIUlingham Wood(ed.), "John Maynard 
Keynes: Critical Assessments", Croom Helm, London & camberra, Vol. 4, pp. 329-241, citado in p. 330. 
4 Idem,p. 331. 
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Mas o que cria ernprego e a constru~ao de nuiquinas e nao a possessao de 

dinheiro de modo que: 

"( ... )liquidity preference can lead to a state of affairs where particular self-interest has defeated 
general prosperity and has led to an under-employment equilibrium" I. 

Na transferencia da despesa para o futuro destr6i-se o ernprego e aurnenta-se o 

desernprego, pois nao existe vinculo entre urn acto de poupar e urn acto de investir. A 

taxa de juro nao equilibra a parte nao consurnida do rendirnento corn o investirnento: 

"Keynes pointed out, in criticism of this view, that many people who saved or acquired in some 
other way a stock of wealth which they are free to consume, do in fact neither consume nor 
lend it but hold it in the form of money"2. 

0 argurnento, como e conhecido, e que apenas se a quantidade de rendirnento 

fosse constante poderia ser aceite que a quantidade de poupan~a e deterrninada pela taxa 

de juro; mas nao e correcto se o rendirnento, dependendo do consurno e do investimento, 

for variavel. 0 juro e 0 pre~o do dinheiro. 

Shackle, consciente da critica da indeterrnin~ao da taxa de juro classica por 

parte de Keynes, baseava-se no arullise do equilibrio parcial, procura dernonstrar a 

validade da teoria da preferencia pela Iiquidez de urna forma rnais convincente. Segundo 

este autor, Keynes teria distinguido na sua analise entre quantidades fluxo e quantidades 

stock. A poupan~a e o investirnento sao quantidades fluxo, i.e., sao unidades de urna 

deterrninada especie por unidade de tempo( toneladas, d61ares por unidade de tempo). 0 

stock e uma deterrninada quantidade sern especificar o tempo. Urna centena de dOiares 

por ano e urn fluxo, mas urna centena de d61ares e urn stock. Na deterrnina~ao da taxa de 

juro, Keynes considera, o stock de rnoeda e o stock de titulos(bonds), i.e., o recon-

hecimento de dividas. A quantidade de rnoeda, na posse do publico, das ernpresas e dos 

bancos, perfaz o total de valores de pagarnento que pode ser realizado sirnultanearnente. 

Os individuos e as ernpresas rnanterao urn deterrninado stock de rnoeda que utilizarao 

por varios rnotivos. Poderao manter dinheiro, tarnbern, para precaver-se de perdas 

rnonetarias de outras forrnas de riqueza. Urna forma de riqueza sao os titulos, os que 

1 Idem, p. 331. 
2 Idem, p. 333. 
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constituem uma promessa de pagamento de dividendos num plano estipulado 1. Mas a 

taxa de juro genuina a receber pelos emprestadores, depende do valor que estes titulos 

adquirem nas transac-raes bolsistas. Se o pre-ro dos titulos baixa, a taxa de juro sobe. 

Neste caso, ou no caso contrario, os emprestadores adquirem na compra de urn titulo o 

direito a pagamentos diferidos no tempo, e se, quando fazem este emprestimo nao estao 

seguros que nao querem esse dinheiro antes da data, expaem-se a possibilidade deter 

que vender esse titulo na bolsa a urn preQo que nao podem conhecer de antemao. Urn 

emprestador necessita ter salvaguardas contra eventuais perdas, uma recompensa por : 

"This is, the most important reason why interest is paid"2. 

Como a incerteza e uma desutilidade, . os emprestadores requerem uma 

compensaQao. As oscila-raes nos pre-ros dos titulos provocarao especulaQao. Existirao os 

que pensando que os pre-ros dos titulos irao baixar, procurarao desfazer-se destes; os que 

pensam que os preQos continuarao a subir, procurarao adquiri-los, i.e., existem 

diferentes expectativas sobre o futuro dos preQos de uma forma de riqueza, que 

provocara mudan-ras no stock de moeda. A taxa de juro depende assim das expectativas e 

assim: 

"The whole demon-world of uncertainly enters in to baffle the calculator of nice margins of 
profit and prevent price flexibility from restoring full-employment equilibrium"3. 

:E a incerteza que: 

"( ... )has a far vaster channel than the interest rate through which to act upon investment 
decisions" 4. 

0 investimento e uma uma fic-rao imaginada na procura do lucro, nao e portanto 

a contabilidade daquilo realizado no passado. 0 investimento e uma ac-rao preparada 

para o futuro, e : 

"( ... )this is in the last analysis more guesswork and hope, however carefully available evidence is 
assembled and sifted"5. 

I 0 tipo de titulo que Keynes tinha em mente sao as obrig~ do tesouro de l01J8o prazo, Consols, que pagavam urn 
rendimento fixo perpetuo. Este dividendo pago anualmente, sabre o valor inicial, constitui a taxa de juro dos titulos. 
2 Idem, p. 335. 
3 Idem, p. 336. 
4Idem. 
5Idem. 
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Ninguem pode antever como sera o mercado para esse produto de aqui a cinco 

anos, ninguem pode conjecturar de que modo as descobertas e as inven~ees farao desse 

produto urn produto obsoleto, ninguem pode prever como vao evoluir os custos dos 

recursos utilizados para produzi-Io. Mas por simplicidade e consistencia, alguma ideia 

devera ser anunciada, caso contrario a maximiza~ao seria urn exercicio pleno de 

contradi~ees. No quadro do metodo do equilibria, os empresarios maximizarao um Iucro, 

que resulta de comparar o valor esperado do produto vendido com os custos operatives, o 

que implica utilizar uma gama de recursos, considerados anualmente durante a vida util 

do investimento, descontados no presente a taxa de juro de mercado, i.e. introduz-se a 

n~ao de eficiencia marginal do capital, pelo que o investimento resulta precario, 

auronomo e imprognosticavel. Supee-se que urn valor esperado pode ser calculado. Mas 

esse valor nao pode ser considerado como dado. As vendas corrigem os pianos de 

produ~ao, o que implica produzir para existencias, se houver urn excesso de produ~ao. 

No recome~o do plano seguinte, os empresarios reverao a produ~ao e o nivel de emprego 

requerido para o novo plano. Pressupee-se que as vendas continuarao baixas, pelo que o 

nivel de produ~ao e o emprego oscilarao a urn nivel mais baixo de produ~ao e de 

emprego: 

" As to the conditions whose fulfilment will ensure such an equilibrium we have seen two things: 
first, that the saving must be filled by investment or some other component of the multiplicand 
consisting of goods bought otherwise than for consumption in the home country; and secondly, 
that for a bigger gap will be bigger when aggregate income is bigger. It follows that for a bigger 
equilibrium income we must have a bigger planned and intended multiplicand, e.g. a bigger 
monthly or annual purchase of machinery for augmenting the productive power of firm, or for 
some other non-consumption purpose" I. 

Por isso, relembrando o espirito mordaz de Keynes, Shackle salienta que, quando: 

"( ... ) things are nor scarce it is absurd and suicidal to reduce consumption and curtail investment 
and so throw still more people out of work"2. 

Shackle atribui a Keynes a fundamenta~ao de uma epistemologia do 

conhecimento econ6mico que entra em rota de colisao com o pensamento econ6mico: 

"( ... ) the curves, in Keynes's exposition, did not have to be quite stable. They could shift bodily in 
position, they could be deformed, but they must exist •. Keynes had take the puzzle to pieces and 

1 Idem, p. 339. 
2 Idem, p. 340. 
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insisted that something different be done with the pieces. The natural, the obvious thing was to 
try to put them together again in a -:tifferent pattern, not to throw most of them away" I. 

Desafiando a ideia de que a informa~ao existente e completa, que os 

conhecimentos sao suficientes, o problema e que as quest6es a ser estudadas requerem 

urn grau de cren~a para o qual existe falta de conhecimentos, sendo esta falta de 

conhecimentos dominante nos assuntos humanos2: 

" No one can make plans guaranteed to be realised and successful, who cannot consult Fate itself 
concerning its intended mockery of human ambitions. Futures markets ? They can reconcile, just 
conceivable, our present ideas, based on our present knowledge. What of tomorrow's new 
knowledge, destroying the old or rendering it obsolete, What of tomorrow's choices and 
decisions, tomorrow's inventions, work of imagination, tomorrow's output from the Cosmic 
Computer which may, after all be a computer but an Ernie"3. 

Toma-se para mi claro que esta interpre~ao reconstr6i o pensamento de Keynes 

de modo bastante fidedigno. Nao apenas constr6i uma leitura de Keynes considerando os 

blocos constituintes da Teoria Geral, como simultaneamente recupera o papel das 

expectativas como o elemento revoluciomirio do pensamento keynesiano, considerando 

metodologicamente o papel que tern a info~ao na formula~ao e na base do 

conhecimento e da confian~a que influenciam a tomada de decis6es numa economia 

monetaria, em que a motiv~ao essencial dos empresarios e o lucro, do qual dependem as 

decis6es de investimento e em Ultima instAncia o emprego. Para Shackle, a teoria de 

Keynes nao e apenas criticada pela sua exposi~ao formal, ela e combatida por ter posto 

em causa os principios morais em que assenta a teoria ortodoxa: a parcim6nia dos 

agentes, a acumula~ao da riqueza e a desigualdade da distribui~ao. Embora a 

interpreta~ao de Shackle se caracterize por um certo niilismo sobre a real possibilidade 

dos agentes poderem dispor da informa~ao requerida, esta retoma o pensamento de 

Keynes numa senda mais genuina, assumindo que estes tomam decis6es num quadro de 

expectativas irracionais 4. 

I G.L.S. Shackle, 11 Keynes and Today's Establishment in Economic Theory: A View, in John Cunningham Wood(ed.)," 
John Maynard Keynes: Critical Assessments", Croom Helm, London & camberra, Vol 4, pp. 1-6, citado p. 4. 
2 Compare-se G.L. Shackle, "Keynes and Today's Estableshment in Economic Theory: A View, p. 5 in John CUnningham 
Wood(ed.), 11 John Maynard Keynes: Critical Assessments", Croom Helm, London & camberra, Vol 4, pp. 1-6. 
3 Idem, p. 6. ERNIE: Electronic Random Number Indicating Equipment. 
4 Num outro artigo Shackle pOe o problema de outro modo: " All problems are solvable, the characteristic stance of our 
civilisation afflicts us with a terrible myopia. If all problems are to be solvable, we must be carefully tailored to fit our 
assumed omni-competence. The task which suits us, which we can do with astounding ingenuity and surprising effect, 
is that of analysis, the application of reason to the dismemberment of a body of information declared or assumed to be 
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5.1.3.2. As expectativas e a economia monetEiria. 

J.A. Kregel, seguindo Shackle, tern vindo a desenvolver numa perspectiva 

postkeynesiana a ideia de que o elemento mais revolucionario da Teoria Geral sao as 

expectativas: 

"Keynes's major contribution to economic theory is often characterised as an emphasis on the 
possible difference between ex-ante decisions and ex-post results or on the recognition that in an 
uncertain world, expectations may be disappointed" I. 

Kregel considera vital para compreender Keynes lembrar a distinli(ao que este 

realiza entre uma economia de trocas e uma economia monetilria. Nesta ultima, a moeda 

nao apenas tern o papel de vinculo neutral entre as transacli(Oes em coisas reais e activos 

reais: 

"( ... )money plays a part of its own and affects motives and decisions and is, in short, one of the 
operative factors in the situation, so that the course of events cannot be predicted, either in the 
long period or in the short, without a knowledge of the behaviour of money between the first 
state and the last"2. 

t numa economia monetilria que a procura efectiva adquire importancia pela 

existencia de incerteza e desconfianli(a. Segundo Kregel, a magnitude correcta e o valor 

esperado ou antecipado das variaveis, i.e. as receitas esperadas da utilizali(ao de urn 

volume de emprego. As variaveis nas suas relali(6es devem ser interpretadas no contexto e 

em termos de expectativas3. 

Keynes distingue na Teoria Geral, como vimos anteriormente, entre expectativas 

de curto prazo e Iongo prazo, apenas quando as expectativas de Iongo prazo sao dadas e 

que as fu.nli(6es sao supostamente constantes. 0 metodo de Keynes, segundo Kregel, se 

caracteriza por colocar hip6teses sobre as expectativas. Este metodo pressup6e que as 

expectativas estao sempre presentes( e nao criando urn mundo com informali(ao perfeita e 

plena certeza, relaxando essas hip6teses a seguir, como teria feito a teoria ortodoxa). 

self-sufficient, and its re-constitution into a prescription for conduct. It is the self-sufficiency of such supposed bodies 
of infonnation which removes them so immeasurably far from the harsh truth of things", G.L.S. Shackle," Keynes and 
Today"s Establishment in Economic Theory: A View, in John Cunnirlgham Wood(ed.), "John Maynard Keynes: Critical 
Assessments", Croom Helm, London & Camberra, VoL 4, pp.1-6, citado p. I. 
1 J.A. Kregel, " Economic Methodology in the Face of Uncertainty: The Modelling Methods of Keynes and the Post
Keynesians", p. 180, in John Cunningham Wood(ed.), "John Maynard Keynes: Critical Assessments", Croom Helm, 
London & CambeiTa, Vol. 4, pp. 180-197. 
2J.M. Keynes, CW]MK, voL .xm,p. 408-9. 
3 Kregel tern razio a colocar isto em evidfncia. Na Teoria Geral, Keynes deixa claro nos capitulo 11 e 12 o papel das 
expectativas no incentivo ao investimento, n4o acontecendo o mesmo com a fun~ consumo. Nos ·drafts' de 
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Concebendo expectativas constantes, podem-se par diferentes hip6teses sobre essas 

expectativas e ver os efeitos que a sua alter~ao provoca sobre o sistema: 

" It is not the assumptions made about the economy under analysis that are different, but the 
assumptions made about expectations in an economy in which these play an integral part" I. 

Assumindo expectativas constantes, Keynes nao pressupae que o mundo e 
completamente previsivel ou que existe plena certeza: 

"Having, however, made clear the part played by expectations in the economic nexus and the 
reaction of realised results on future expectations, it will safe for us in what follows often to . 
discard express reference to expectations. It is important to make the logical point clear and to 
define the terminology precisely so that it will apply without ambiguity in all cases"Z. 

Isto significa que, distinguindo a diferen~a entre resultados actuais e esperados 

pode-se demonstrar como a procura efectiva afecta o emprego, de modo que o sistema 

pode atingir um equilibria de subemprego. Sendo assim, o equilibria de subemprego 

demonstrado na Teoria Geral, e o resultado da revisao das expectativas, que e coerente 

com a visao de que o emprego persistente e o resultado da ausencia de for~as re-

equilibrantes, devido a incerteza dos agentes sobre a taxa de juro e a facto que a politica 

de sahirios flexiveis tambem nao contribui para o restabelecimento do equilibria de pleno 

emprego numa economia fechada. 0 facto de Keynes nao ter revelado com clareza em 

que si~aes estava a supor mudan~as nas expectativas, levou-o a escrever: 

"( ... ) if I were writing the book again I should begin by setting forth my theory on the assumption 
that short-period expectations are always fulfilled; and then have a subsequent chapter showing 
what differences between it make when short-period expectations are disappointed. For other 
economists, I find, lay the whole emphasis, and find the whole explanation in the differences 
between effective demand and income; and they are so convinced that this is the right course that 
they do not notice that my treatment this is not so" .. "I should have distinguished more sharply 
between a theory based on ex-ante effective demand, however arrived at, and a psychological 
chapter indicating how the business world reached its ex ante decisions" 3. 

Para Kregel, a Teoria Geral apresenta um mundo em que as expectativas de Iongo 

prazo podem mover-se independentemente dos resultados econ6micos, onde as 

expectativas de curto prazo associadas a resultados particulares podem ser frustradas e 

afectar as expectativas de Iongo prazo. Nesse modelo Keynes pressupae que as 

prepar~ao da Teoria Geral e nas aulas de 1933, Keynes introduz as expectativas como um argumento da funeiio 
consumo: C=f(E,Y). Ver J.M. Keynes, CWJMK, vol xm,pp. 441-42. 
1 J.A. Kregel," Economic Methodology in the Face of Uncertainty: The Modelling Methods of Keynes and the Post
Keynesians", p. 183, in John CUJUlinsham Wood(ed.), "John Maynard Keynes: Critical Assessments", Croom Hehn, 
London & camberra, Vol.4,pp. 180-197. 
2J.M. Keynes, CW]MK, vol XIV,p. 397. 
3 J.M. Keynes , CWJMK , vol XIV, p. 180 e pp. 182-83 .• 

263 



264 

expectativas sao constantes e que as expectativas de curto prazo frustradas na.o as 

afectam. 

Nos seus escritos de 1937 sugere uma terceira possibilidade, pressupondo que as 

expectativas de Iongo prazo sao constantes e que as expectativas de curto prazo se 

realizam sempre, de modo a por as expectativas de lado dando enfase a procura efectiva. 

Isto permite a Kregel concluir que esta terceira possibilidade deu Iugar a urn modelo de 

equilibria estatico, em que as expectativas n4o sao frustradas nem provocam movimento 

das expectativas. Este modelo e o que Keynes utilizou para demonstrar que o desemprego 

nao e urn fenomeno de curto prazo, i.e. que o desemprego e persistente. Aqui Kregel 

distancia-se de certo modo de Shackle, pois n4o sao as expectativas frustradas urn 

requisito para a ~ao do desemprego. 

Por isso pode-se dizer, segundo Kregel, que Keynes sugere tres modelos de acordo 

com os pressupostos que realiza sobre as expectativas. Urn modelo de equilibria estatico, 

quando as expectativas sao dadas e constantes, as quais nao respondem as expectativas de 

curto prazo, mesmo que elas possa ser frustrantes para alguns individuos. 0 modelo de 

equilibria estacionario, em as expectativas de Iongo prazo continuam constantes; mas 

metodologicamente sao comparadas diferentes si~aes de expectativas de Iongo prazo 

dadas, permitindo que as expectativas de curto prazo possam ser frustradas. Os 

empresarios reveem os seus pianos productao se as expectativas sao frustrantes, mudam 

as suas expectativas ate ao ponto em que a procura efectiva determine a quantidade de 

emprego, mudando a sua posictao na curva de oferta sem que a curva propriamente dita 

se mova. Para Kregel: 

"( ... ) this was the only solution if Keynes was to emphasise uncertainty and expectations as a 
prerequisite for the theory of effective demand and allow shifts along the function without 
bringing shifts in the functions themselves" I. 

Quando Keynes retirava conclusaes politicas, utilizava constantemente urn 

terceiro modelo: o modelo do equilibria movel que explicita no capitulo 18 da Teoria 

Geral. Este modelo e o modelo dinamico onde as frustract6es correntes podem afectar o 

1 J.A. Kregel, op. cit. , p. 186. 
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estado das expectativas em geral, de modo que as fun~aes que integram as expectativas se 

movem livremente no tempo. Os movimentos nao se dao apenas ao Iongo das curvas, mas 

as curvas de oferta e procura deslocam-se, de modo que todo o sistema reage as 

frustr~ees perante as expectativas. 

Keynes distingue entre urn equilibrio estaciomirio e urn equilibrio m6vel, sendo 

neste Ultimo que as visaes sobre o futuro sao capazes de influenciar a si~ao presente. 

Nesse mundo as expectativas podem nao se realizar, de modo que os resultados podem 

nao ser os esperados. Os empresarios observam os seus erros modificando as suas 

existencias, mudando as suas ordens de compra, de modo que o estado das expectativas 

interactua com as real~aes presentes. 0 facto de Keynes utilizar nos primeiros 17 

capitulos urn modelo estatico, explica Kregel, deve-se ao facto de pretender demonstrar a 

sua teoria da procura efectiva e ao facto de que as expectativas influenciam as tres 

variaveis independentes: a propensao ao consurno, a eficiencia marginal do capital e a 

preferencia pela liquidez, pelo que: 

" On this view entrepreneurs take actions based regarding an uncertain future. If by chance, the 
actions of entrepreneur are compatible in the aggregate, the economy will be on the warranted or 
equilibrium path( but this not imply full employment). If, on the other hand, initial plans are 
disappointed then equilibrium can be obtained, after a period of historical time, only if it is 
assumed that despite entrepreneurial realisations, so that entrepreneurs persist in theirs beliefs 
until equilibrium is established by trial and error. This was a process which Keynes did not expect 
to occur naturally in any real economy, but which his stationary model allowed to occur for 
pedagogical purposes" I. 

Em consequencia, podemos dizer que Kregel nao apenas pretende interpretar 

Keynes, como procura tr~ar uma via de mode~ao em que a metodologia de Keynes 

adquire todo o seu significado. Keynes propunha-se analisar uma economia monetaria, 

onde nao existe previsao perfeita nem certeza, em que o futuro nao e conhecido, nem 

existe probabilidade matematica que permita prognosticar a existencia de mercados e 

p~os futuros: 

"( ... )the full model for analysing a monetary economy can be achieved by allowing 
disappointment of expectations to interact with the general state of expectations which is free to 
shift autonomously as well in what Keynes called his model of shifting equilibrium"2. 

1 J.A. Kregel," Economic Methodology in the Face of Uncertainty: The Modelling Methods of Keynes and the Post
Keynesiam", p. 187, in John Cunningham Wood(ed.), "John Maynard Keynes: Critical Assessments", Croom Helm, 
London & CambeiTa, Vol. 4, pp. 180-197. 
2 Idem,p. 191. 
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0 desemprego involuntario, assim como a persistencia do desemprego sao assim o 

resultado do estado geral das expectativas frustradas, tanto dos consumidores e dos 

empresarios, como dos investidores, dando obviamente a maior importancia a rel~ao 

entre a eficiencia marginal do capital e a preferencia pela liquidez. 0 desemprego e urn 

fen6meno de Iongo prazo que resulta de uma taxa de juro inadequada em rela~ao a 

queda da eficiencia marginal do capital. 

Keynes com certeza estaria de acordo com esta interpre~ao, mas colocaria a 

seguinte objec~ao: 

"( ... )we should not conclude .. that everything depends on waves of irrational psychology. On the 
contrary, the state of long term expectations is often steady, even, when it is not, the other factors 
exert their compensating effect. We are merely reminding ourselves that human decisions 
affecting the future, whether personal or political or economic, cannot depend on strict 
mathematical expectation, since the basis for making such calculations does not exist; and that it 
is our innate urge rational to activity which makes the wheels go round, our rational selves 
choosing between the alternatives as best we are able, calculating where we can, but often falling 
back for our motive on whim or sentiment or chance" I. 

Pode ser isto uma expressao de arrependimento de Keynes, face ao 

desconcertante efeito de aspectos psicol6gicos na conduta econ6mica? Esta nota esta 

perfeitamente em concordancia com a sua posi~ao metodol6gica desenvolvida no 

'Treatise on Probability'. 0 conhecimento sobre o conteUdo de verdade de uma 

proposi~ao e incerto e a probabilidade que atribuimos a uma cren~a racional e 
subjectiva. Keynes opunha-se a ideia de que o calculo de probabilidades permitisse 

realizar calculos sobre acontecimentos futuros, como supunha o calculo benthamita, mas 

nao opunha-se ao uso parcial de conhecimentos de modo a tomar decis6es racionais 

sobre acontecimentos futuros. 

A influencia das expectativas, a tomada de decis6es em si~ao de incerteza e de 

ignorancia nao sao problemas que Keynes trate exclusivamente na Teoria Geral, embora 

encontrem nesta urn Iugar central, sem a qual a teoria da procura efectiva e as leis 

psicol6gicas fundamentais nao adquirem a dimensao de estrutura fundamental da nova 

teoria. A corrente que Shackle, Kregel e outros representam tern a virtude de ter 

recolocado no Iugar certo a importa.ncia das expectativas. Conduz, sobretudo em 

1 J.M. Keynes," The General Theory", CWJMK, voL vn, p. 162-163. 
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Schackle, a possibilidade da total instabilidade do sistema. Keynes argumentava 

frequentemente de forma extrema quando pretendia enfatizar urn determinado 

problema, mas pensava que o sistema capitalista era instavel porque a teoria econ6mica 

que sustentava a politica econ6mica era incapaz de conduzir a ac~ao correcta e desejada: 

" It is an outstanding characteristic of the economic system in which we live that, whilst it is 
subject to severe fluctuations in respect of output and employment, it is not violently unstable. 
Indeed, it seems capable of remaining in a chronic condition of sub-normal activity for a 
considerable period without any marked tendency either toward recovery or towards complete 
collapse" I. 

0 conceito de incerteza e essencial para explicar duas caracteristicas de uma 

economia monetaria. A primeira relaciona-se com o facto de que as pessoas pretendem 

manter dinheiro como urn activo, o que implica considerar as consequencias da decisao 

de manter riqueza sobre essa forma. Keynes explica na Teoria Geral que a manuten~ao 

de moeda como reserva de valor e stock de riqueza e urn bar6metro da confian~a nos 

calculos e nas conven~ees relativamente ao futuro. Na experiencia de Keynes, sob o 

regime de padrao ouro, a procura intensa de ouro ou notas emitidas pelo governo 

pressionava as taxas de juro a alta, reduzia o investimento, reduzia o stock de capital e, 

por consequencia, o rendimento per capita. A segunda relaciona-se com os efeitos de 

rapidas mudan~as nas cren~as. A influencia, na tradi~ao de Cambridge, de ondas de 

optimismo e pessimismo perpetua-se como explica~ao de si~ees de crise. Como as 

cren~as das pessoas mudam, estas mudan~as provocam mudan~as na taxa de juro, nos 

pre~os dos activos de capital e na taxa de investimento. Como Keynes apontou: 

"( ... ) the liquidity preference curve would be both stable and very inelastic. There would be zero( 
or very small)demand for money as an asset, and available resources would be normally 
employed"2. 

0 problema reside justamente na inexistencia de urn calculo objectivo. Nesse 

sentido, a recuper~ao por parte de Shackle das expectativas como metodo 

'revolucionario · de integrar o futuro nas decisees dos agentes e pertinente para uma 

economia monetaria. Dai pode resultar urn melhor conhecimento do funcionamento do 

sistema, interrelacionado com as decisees e a coorde~ao que representam uma 

1 Idem, p. 249. 
2 A. Meltzer, Keynes's Monetary Theory, Cambridge University Press, 1988, pp. 284-85. 
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economia de mercado, coadjuvado com instrumentos de decisao social que tendam a 

estabilizar e a dar confian~a a tomada de decisaes, dotando o Estado de urn controlo 

social e democra.tico da sociedade civil. 

5 .1.3.3. A corrente post keynesiana da substitui~ao total. 

Esta corrente que agrupa urn conjunto heterogeneo de autores, que Coddington 

denomina de fundamentalista, representados por P. Davidson, enfatiza as expectativas e 

a incerteza como os elementos mais significativos da teoria de Keynes, real~ando 

simultaneamente a importancia financeira do papel do dinheiro. 

Esta corrente utiliza os trabalhos de prepar~ao da Teoria Geral1, sobretudo 

aqueles que se referem as caracteristicas de uma economia moneta.ria em contraposi~ao a 

caracteriza~ao de uma economia de troca, que Keynes associa a teoria classica, assim 

como trabalhos posteriores, nomeadamente a polemica de Keynes com Olhin sobre a taxa 

de juro. 0 texto essencial para a sua reflexao sobre o pensamento de Keynes e o capitulo 

17 da Teoria Geral, " As propriedades essenciais da moeda e do juro". P. Davidson numa 

serie de artigos, apoiando-se no trabalho de Shackle, insiste que e na rela~ao entre moeda 

e liquidez que se encontra o aspecto mais revoluciorui.rio da Teoria de Keynes. Na analise 

do capitulo 1 7, Keynes: 

"( ..• ) requires that the elasticity of substitution between all liquid assets is zero or negligible. Non 
reproducible assets in saver's portfolios"2. 

A moeda produz uma corrente de rendimentos que Keynes denomina de premios 

de liquidez, que nenhum outro activo produz. A moeda possui, segundo Keynes, algumas 

propriedades essenciais, a saber, que o dinheiro tern urn premio de liquidez e tern 

elasticidade de produ~ao e substitui~ao zero ou quase nulas. Estas propriedades permitem 

esclarecer por que razao a moeda e o activo que os agentes preferem conservar como 

forma de riqueza; porque a taxa de juro do dinheiro e a taxa que determina as O~OeS de 

1 Essses trabalhos sao conhecidos a partir de 1975, volumens XIII e XIV e 1978, volumen XIX, das CWJMK, editados 
por D. Moggridge para a Royal Economic Society. 
2 P. Davidson," Reviving Keynes's revolution", Journal of PostKeynesian Economic Journal, 6, Sommer; p. 561-575, 
citado in A. Meltzer, Keynes's Monetary Theory, Cambridge University Press, 1988, p. 285. 
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produzir urn activo em detrimento de outro; que, sendo esta taxa recalci 

marca o passo das outras taxas especificas, de tal modo que, sendo a taxa de juro maior 

que eficiencia marginal dos outro activos, ao conservar dinheiro, a prodU(;:ao dos outros 

bens esperara. ate que a taxa de juro iguale a eficiencia marginal, sendo, entretanto, o 

desemprego persistente e a politica monetaria ineficaz. Keynes clarifica posteriormente: 

" I am rather inclined to associate risk premium with probability strictly speaking, and liquidity 
premium with that in my Treatise on Probability I called cweighb. An essential distinction is that 
risk premium is expected to be rewarded on the average by an increased return at the end of the 
period. A liquidity premium, on the other, is not even expected to be so rewarded. It is a payment, 
not for the expectation of increased tangible income at the end but for an increased sense of 
comfort and confidence during the period"l. 

A teoria classica ignora a procura de moeda destinada a satisfazer a preferencia 

pela liquidez, que permite «O conforto da liquidez» e satisfazer a manuten~ao de moeda 

em vez de activos de risco2. Keynes aceita que a teoria classica possa incorporar uma 

procura de moeda para encaixes inactivos(especulativos), mas esses encaixes sao 

inelasticos relativamente a taxa de juro. Urn declinio na procura para transac~OeS tern 0 

efeito de fazer descer a taxa de juro na extensao necess8.ria para restaurar os encaixes 

inactivos no seu nivel previo. 

Oeste modo Keynes chi a procura de moeda uma clara e decisiva influencia na 

posi~ao que a economia alcan~a. Quando o grau de incerteza muda, a procura de moeda 

em unidades salarios muda, provocando urn movimento na procura que muda a taxa de 

juro. Mantendo-se urn grau de incerteza persistentemente, a taxa de juro esperada 

cresce, o investimento desce e o stock de capital e mais pequeno e o rendimento esperado 

e mais reduzido que antes. As propriedades essenciais da moeda impedem que, 

aurnentando a quantidade de trabalho destinado a sua produ~ao, se possa produzir mais 

moeda. No caso de urn outro bern, excluindo o bern moeda, urn aumento na procura 

desse bern ou urn aurnento no seu valor, fara com que se destine mais trabalho a sua 

produ~ao, reduzindo assim a taxa de juro especifica desse bern. Pelas suas propriedades, 

no caso da moeda, nao sera possivel. Se a incerteza gera urn aurnento da preferencia pelo 

lJ.M. Keynes , CWJMK , voL XXIX, p. 293-294. 
2Ver Metzler, op. cit. p. 286. 
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dinheiro-liquidez, aumentando a sua. procura, uma taxa de juro superior nao provoca o 

aurnento da sua produ~ao. Nao existe outro bern que possa substituir esta qualidade de 

liquidez: 

" Convention plays a large role in choosing the commodity used as money1". 

A solu~ao que Keynes apresenta para reduzir a preferencia pela liquidez e 

tributar o encaixe monetario de modo a reduzir a manuten~ao do dinheiroZ, embora 

tambem se pronuncie por satisfazer a procura de moeda para especula~ao ate a 

saciedade, tal como recomendava no «Treatise on Mone~. 

E justamente esta qualidade da moeda como activo-liquidez e o juro como o 

premio ao abandono dessa preferencia, que Davidson procurou par em evidencia. Ao 

enfatizar as peculiaridades da moeda, este autor critica as visaes que associam a 

existencia do desemprego a armadilha da liquidez, defendendo que, face a uma eficiencia 

marginal instavel, a taxa de juro recalcitrante impede o ajustamento necessaria ao pleno 

emprego. 

Adicionalmente a preferencia pela liquidez, Davidson tern dado grande 

significado ao motivo finan~as, como urn motivo adicional na procura de dinheiro. 

Segundo Davidson, Keynes, na sua replica as criticas de Ohlin, introduz urn novo motivo 

de procura de moeda: " the finance motive": 

" Keynes argues that if the level of investment was unchanged, the money held to «finance• new 
investments was a constant amount and could therefore be lumped under a subcategory of the 
transactions motive, where capital goods transactions are involved. In other words, entrepreneurs 
typically hold some cash balances to assure themselves that they will be able to carry out 
investment plans"3. 

Assim, de acordo com Davidson, quando mudam as decisaes sobre o nivel do 

investimento, o motivo finan~as e uma componente adicional importante da fun~ao 

procura de dinheiro agregada. Se a curva de eficiencia marginal se desloca, causando 

expectativas de lucro melhores, para urn dado nivel de produ~ao e da taxa de juro, os 

lJ.M. Keynes," The General Theory", CWJMK, voL VII, p. 229. 
2Ver J.M. Keynes," The General Theory", CWJMK, vol. Vll, p. 234. 
3 P. Davidson, " Keynes's Finance Motive", in John CUnningham Wood(ed.), "John Maynard Keynes: Critical 
Assessments", Croom Helm, London & Camberra, VoL3, pp. 383-401, citado p. 383. 
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empresarios desejam aumentar as transac~ees em investimento. Em consequencia disso 

surgira uma procura adicional de moeda. 

Davidson, apoia-se no seguinte esclarecimento de Keynes para chamar aten~ao da 

importancia desse motivo: 

"( ... ) the coping stone of his liquidity preference theory .. , , .. it is surprising to see that the concept 
has practically disappeared from the literature" I. 

Keynes escreve: 

" It follow that, if the liquidity-preferences of the public(as distinct from the entrepreneurial 
investors) and of the banks are unchanged, an excess in the finance required by current ex-ante 
output( it is not necessary to write «investment», since the same is true only of any output which 
has to be planned ahead) over finance released by current ex-post output will lead to rise in the 
rate of interest; an a decrease, will lead to fall. I should not have previously overlooked this 
point, since it is the coping-stone of the liquidity theory of the rate of interest. I allowed, it is true, 
for the effect of an increase in actual activity on the demand for money. But I did not allow for 
the effect of an increase in planned activity, which is superimposed on the former.Just as an 
increase in actual activity must( as I have always explained) raise the rate of interest unless either 
the bank or the rest of the public more willing to realise cash, so ( as I now add) an increase in 
planned activity must have a similar, superimposed influence"2. 

Como proba da importancia do motivo finan~as, Davidson cita uma carta de 

Keynes. A questao em causa era o financiamento dos programas de rearmamento: 

" If an attempt is made to borrow them[the saving which will result from the increased 
production of non-consumption(war) goods] before they exist, as the Treasury have done once or 
twice lately, a stringency in the money market must result, since, pending the expenditure, the 
liquid resources acquired by the Treasury must be at the expense of the normal liquid resources 
of the banks and of the public"3. 

0 significado disto e que, de urn incremento nas despesas governamentais 

resultara urn incremento na procura de moeda agregada, mesmo antes que a despesa seja 

realizada. Segundo Davidson, o motivo finan~as foi esquecido na literatura 

postkeynesiana, sendo cancelado nos sistemas macro-econ6micos desenvolvidos, 

nomeadamente aqueles como o diagrama IS-1M de Hicks e Hansen. 

A introdu~ao do motivo finan~as evita a dicotomia entre sector real e monetario, 

concluindo que: 

"Had the interconnexion between the finance motive, the transactions motive, and the aggregate
demand function been understood originally, much of this barren controversy could have been 
avoided" 4. 

1 Idem, p. 384. 
2 J.M. Keynes," The «Ex Ante Theory of Ute Rate of Interest", CWJMK, vol. XIV, pp. 215-223, citado em pp. 220-221. 
3 carta. de Keynes ao Times, 18 April1938, citado por Davidson, in op. cit, pp. 384-385. 
4 P. Davidson, op. cit, p 393. 
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A questao que se levanta e a de saber se a existencia deste motivo provoca uma 

subida da taxa de juro, seja por aumento na despesa do govemo, seja por uma acQ4o de 

investimento planeada. Segundo Davidson, se o conceito do motivo finan~as fosse 

entendido, seria facil demonstrar : 

"( ... )the correctness of Keynes's obiter dictum that an overdraft system is an ideal system for 
mitigating the effects on the banking system of an increased demand for ex-ante finance" I. 

Pelo que, consequentemente, a extens4o da uti~4o do sistema «overdraft», se 

nao e ignorada pelo sistema bancario, n4o exercera press4o de sobreimposi~4o, 

resultante da actividade planeada acima ou abaixo da pressio resultante da actividade 

actual. A ser assim, a transi~4o de uma escala de actividade menor para uma maior n4o 

sera acompanhada de maior pressio na procura de liquidez e sobre a taxa de juro. Sobre 

este assunto Keynes escreve: 

"( ... ) the banks hold the key position in the transition form a lower to a higher scale of activity. If 
they refuse to relax[i.e. to provide additional finance], the growing congestion of short term loan 
market or the new issue market, as the case may be, will inhibit the improvement, no matter how 
thrifty the public purpose(sic) to be out of their future income. On the other hand, the will 
always be exactly enough ex-post saving to take up the ex-post investment and so release the 
finance which the latter had been previously employing. The investment market can become 
congested trough shortage of cash. It can never become congested through shortage of saving. 
This is the most fundamental of my conclusions within this field"2. 

Evidentemente, o problema coloca-se quando o investimento planeado resulta de 

uma expectativa de maiores lucros, o que desloca a eficiencia marginal do capital acima 

da taxa de juro. Se a expectativa e de que a taxa de juro vai subir, en tao a politica 

monetaria devera actuar no sentido de aumentar a oferta monetaria. E importante saber 

se o investimento tern Iugar com recursos escassos ou abundantes. No caso da oferta 

agregada ser inelastica, quando aumentar a procura, urn aumento do investimento 

provocara in~ao, pelo que o aumento da procura deve provocar o aumento da 

poupa~a, via travagem do consumo. 

1 Idem,. p. 392. 
2 J.M. Keynes , op. cit. CWJMK, vol XIV, P. 222. 
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Keynes utiliza o conceito de motivo finan~as como refor~o para a compreensao da 

sua teoria do juro na polemica com seus opositores e nao para desenvolver a sua teoria 

no sentido que Davidson interpreta posteriormente 1: 

"I do not consider that the concept of finance makes any really significant change in my 
previous theory [finance] is no more that a type of active balance. I attached an importance to it 
in my article because .. it provide a bridge between my way of talking and the way of those who 
discuss the supply of loans and credit etc ... [finance is] one of the sources of demand for liquid 
funds arising out of an increase in activity. But, halas, I have only driven them into more 
tergiversations. I am really driving at something extremely plain and simple"Z. 

Para conter a infl~ao e manter o nivel do emprego, uma politica de rendimentos 

asseguraria a estabilidade dos salarios e dos pre~os, o que se coloca tambem numa 

perspectiva propiciada por Keynes, tanto na Teoria Geral como anteriormente no 

«Treatise». 0 motivo finan~as encontra suporte muito s6lido em Keynes; as conclu.sOes 

que se derivam para o emprego sao correctas. Assim, o motivo finan~as nao tern a 

importancia que Davidson lhe atribui e que este utiliza para recomendar politicas de 

rendimentos. Nao e essencial para a interpre~ao de Keynes, mas pode ser considerado 

urn ponto de partida para desenvolvimentos postkeynesianostZ3. 

5.1.3.4. A corrente post keynesiana II: o motivo finan~as 

H. Minsky serve-se dos argumentos contidos na resposta que Keynes da a urn 

artigo critico de J. Viner sobre a Teoria Geral como apoio da sua interpreta~ao da teoria 

de Keynes. Ja como Davidson tinha utilizado a resposta de Keynes a Ohlin para 

reinterpretar a procura de moeda3. 

1 Podemos desculpabilizar Davidson por n4o ter conhecido em 1965, quando escreveu o artigo em que com~a a 
debater o problema, a public~ dos trabalhos desconhecidos de Keynes, publicados no vol. XXIX. Minsky tambem 
incorpora o motivo de financiamento na fun~iio de procura. Este escreve essa fun~ como M=Mt+Mz+Ms-Mt 
=Lt(Y)+Lz(r,l\)+Ls(Fs)-I,.(NM). Onde Fe o argumento de Ls representando o motivo finan~. Minsky considera a 
existencia dos ~os dos activos de capital como argumento da fun~ L2, pois segundo ele Keynes descura a sua 
importincia, incorporando-os indirectamente atraves da taxa e juro r. A fun~ 1.4 tern como argurnentos os chamados 
«near money», que actuam como substitutos do dinheiro no curio prazo. Ver H. P. Minsky, John Maynard Keynes, 
Columbia University Press, 1975, pp. 75-76. 
2 Em carta a E. S. Shaw: J.M. Keynes, CWJMK, vol. XXIX, p. 282. Alliis, a mesma ideia encontra-se no artigo para The 
Economic Journal, June 1938, publicado no vol. XIV, pp. 229-233:" It appears, unfortunately, that in endeavourirtg to 
build a bridge between my «demand for cash» approach and the «loanable funds» approach(which is some sort of 
hotch-potch between cash and saving), I have only managed to reinforce this confusion", p. 229. No Treatise Keynes 
trata o motivo finan~as como circ~iio financeira, a ser financiada com os depOsitos de poupan~ 
3 Devemos desde ja admitir que mais que uma interpre~iio de Keynes trata-se de uma evol~ p6s-keynesiana, onde 
ultimamente tambem se tern vindo a privilegiar a obra de Kalecki. 
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Na resposta a Viner, segundo Minsky, surge uma teoria do motivo pelo qual o 

output e o emprego sao "liable to fluctuations 1 ", pelo que a interpreta~ao de Keynes 

conduz a uma teoria que Minsky denomina «the financial instability hypothesis». A 

legitimidade da hip6tese de financiamento instavel e importante, nao apenas como 

interpre~ao de Keynes; ela e importante como hip6tese do fu.ncionamento da economia: 

" The connection between Keynes and The financial instability hypothesis did arise out of an 
attempt to understand Keynes in light of crunches and other financial disturbances of the part 
decade"2. 

Segundo Minsky, a Teoria Geral constitui uma teoria do processo capitalista que 

explica a instabilidade financeira e da produ~ao devido a incerteza, como resultado dos 

comportamentos dos agentes nos mercados. Na resposta de Keynes a Viner, segundo 

Minsky, este insiste em que as principais proposi~oes da Teoria Geral se centram nas 

for~as desequilibradoras que operam nos mercados financeiros. Estas for~as 

desequilibradoras afectam directamente as avalia~6es dos activos de capital relativamente 

aos pre~os do output corrente. t este ratio-pre~o, juntamente com as condi~6es nos 

mercados financeiros, que determina o investimento. Na Teoria Geral, Keynes adopta urn 

paradigma diferente do chissico, passa da economia de troca de uma feira de aldeia para 

urn «City or Wall Street paradigm», em que a economia e vista como a sala principal de 

urn banco de investimento. A teoriza~ao tern Iugar pressupondo uma economia 

monetaria com institui~6es financeiras sofisticadas: 

"( ... )money is a special type of bond that emerges as positions in capital assets are financed ... This 
conception of money, as financing veil between the real assets and the wealth owner ,is a natural 
way for a banker to view money, and is fundamental to understanding Keynes and our 
economy"3. 

Para Keynes vivemos nurn mundo em que as mudan~as de opiniao sobre o futuro 

sao capazes de afectar a quantidade de emprego. As variaveis correntes mais afectadas 

pelas mudan~as de opiniao sao as variaveis financeiras, tais como: a av~ao de 

mercado dos activos de capital, os pre~os dos activos financeiros e a conduta dos homens 

1 H.P. Minsky, "The Financial Instability Hypothesis: An Interpretation of Keynes and an Alternative to «Standard» 
Theory", p. 282 in John CUIIIIitJsham Wood(ed.), "John Maynard Keynes: Critical Assessments", Croom Helm, London 
& Camberra, Vol. 4, pp. 282-292. 
2 Idem, p. 283. 
3 Idem, p. 284. 
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de neg6cios e dos banqueiros relativamente as estruturas das dividas e obriga~ees. 0 

investimento e as decisaes financeiras sao realizadas em condi~aes de incerteza. A 

incerteza implica que as mudan~as de opiniao sobre o futuro ocorrem em breve espa~o 

de tempo, em particular afectando os pre~os relativos dos activos financeiros e os pre~os 

dos activos e do capital, assim como a rela~ao do pre~o de urn activo de capital 

relativamente ao outputcorrente. 

Quando se observa a economia da sala principal de Wall Street, observa-se urn 

mundo de compromissos sobre dinheiro a pagar hoje e no futuro. Estes «cash flows» sao 

urn legado de contratos passados em que 0 dinheiro de hoje e trocado por dinheiro 

futuro. Adicionalmente, preveem-se neg6cios com compromissos de pagamento de 

dinheiro no futuro, trocado por dinheiro de hoje. A viabilidade deste mundo de papel 

baseia-se em que os «cash flows» que as empresas, familias e governos recebem como 

resultado de urn processo de gera~ao de rendimentos: 

"( .. )will be on business debt, because this debt is an essential characteristic of the capitalist 
economy" I. 

A valida~ao das dividas das empresas requer que os pre~os e o output sejam tais 

que quase todas as firmas obtenham remuner~Oes que excedam suficientemente os 

custos de produ~ao, quer para pagar as dividas, quer para induzir o financiamento. 0 

refinanciamento toma Iugar apenas se os lucros esperados sao suficientemente grandes 

para validar novas dividas ou induzir refinanciamento. 

Os lucros na indUstria de bens de consumo dependem das despesas em bens de 

consumo por parte dos assalariados da indUstria de bens de consumo e da de bens de 

produ~ao, assim como por outros receptores de rendimentos. Os lucros da indUstria de 

bens de investimentos nao sao determinados directamente. Os fluxos de lucros sao 

determinados pela relativa escassez de bens de produ~ao. A relativa escassez dos bens de 

equipamento usados para produzir bens de equipamento, e a diferen~a entre os 

rendimentos brutos e os custos de produ~ao dependem do ritmo do investimento. Os 

fundos que estao disponiveis para permitir compromissos de dividas das indUstria de 
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bens de equipamento ou consumo sao uma fun~ao do investimento, pelo que as 

estruturas de dividas aceitaveis reflectem as espec~ees correntes no curso dos futuros 

investimentos. Os «cash flows» gerados pelos lucros sao OS fundos que permitem pagar as 

dividas e assegurar o controle sobre os activos de capital, assim como assegurar a compra 

adicional de particip~Oes e ac~ees. 

0 pre~o das ac~Oes reflecte os resultados das empresas em termos de capitaliza~ao 

dos cash flow esperados 1. A flu~ao dos pre~os dos titulos, num mundo representado 

por Wall Street, e determinante na avalia~ao mercantil dos activos de capital. 0 valor de 

mercado dos activos de capital afecta o pre~o de procura dos bens de investimento, que 

juntamente com as condi~oos de oferta dos bens de investimento e das condi~Oes nos 

mercados financeiros determina os investimentos. Umas das caracteristicas do nosso 

tempo e o aumento do volume de incorpor~ao do Estado na actividade economica, a 

qual tern significado urn aumento do grau de confian~a relativamente aos lucros 

esperados das empresas, significando uma maior estabilidade financeira. 0 aumento da 

divida publica tern permitido financiar projectos sociais e privados, estimulando a 

procura e o investimento. 

A conduta da economia continua a depender do ritmo do investimento. Na 

economia capitalista, a avali~ao que e posta nos activos de capital determina em larga 

medida o investimento corrente. A capacidade da satisfazer compromissos relativamente 

aos contratos- o que determinada as possibilidades financeiras-, depende do ritmo dos 

lucros brutos. Os lucros brutos estao dependentes dos investimentos, pelo que a 

capacidade das dividas financeiras dependem das expectativas serem suficientemente 

vastas, de tal modo que o volume dos futuros «cash flows» sejam suficientes para 

financiar as dividas e refinancia-las. Uma economia com dividas privadas e espe

cialmente vulneravel as mudan~as no ritmo de investimento, porquanto OS investimentos 

determinam, seja a procura agregada, seja a viabilidade das estruturas de dividas. 

1 Idem, p. 286. 
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A instabilidade para uma economia que resulta destas caracteristicas deve~se 

justamente ao caracter subjectivo das expectativas sobre o curso futuro do investimento, 

assim como da determin~ao subjectiva por parte do sistema financeiro( bancos e 

sociedades de investimentos) da estrutura apropriada da divida destinada a financiar 

diferentes tipos de activos de capital. Neste mundo com mercados financeiros, a incerteza 

e a maior determinante do curso do rendimento e do investimento. Daqui conclui 

Minsky: 

"( ... ) stable growth is inconsistent with the manner in which investment is determined in an 
economy in which debt~financed ownership of capital assets exists, and the extent to which debt 
financing can be carried is market determined. It follows that the fundamental instability of a 
capitalist economy is upward. The tendency to transform doing well into a speculative 
investment boom is a basic instability in a capitalist economy"2. 

A hip6tese da instabilidade financeira reside na endogene~ao da estrutura 

financeira das empresas como causa de crises financeiras, na medida em que assumem 

dividas, que pretendem pagar utilizando elementos especulativos que os incapacitam de 

servir a divida. A subida das taxas de juro, a queda dos pre~os dos activos relativamente a 
divida, 0 insuficiente «Cash flOW» gerado para fazer face as dividas, geram a instabilidade 

financeira. 0 desemprego sera gerado, nestas condi~e>es, pela queda do rendimento das 

empresas que diminui o investimento. 

A interpreta~ao de Minsky deve ser entendida como a formul~ao de uma nova 

teoria em que se retomam os aspectos negligenciados da teoria de Keynes, nomeadamente 

aqueles em que se enfatiza o caracter instavel do investimento, nao tanto pela tendencia 

para a eficiencia marginal do capital cair, mas porque a eficiencia marginal e susceptive! 

de revi80es provocadas por avali~Oes decorrentes da actividade especulativa que 

provoca a subida da taxa de juro, tornando pouco rentaveis determinados projectos de 

investimento. Nesta linha interpretativa privilegia~se o caracter ciclico do investimento 

como a principal causa da queda ciclica do rendimento e, portanto, do emprego3. 

1 Em Keynes o pret,;o das act,taes e obrigacaes pode tambem reflectir o pe30 das convencaes utilizadas na antecipat,tio 
dos mercados dos titulos. Nisto viu Keynes urn grande elemento de instabilidade do investimento. Nesse sentido fala da 
bolsa como uma actividade de casino e n4o de c8Iculo racional das actividades das empre38S. 
2Idem, p. 288. 
3 Nos posteriores desenvolvimentos realizados por Minsky, este afirma que a conduta das economias capitalistas tende 
previsto como normal que o movimento ciclico n4o seja an6malo, mas caracterizado pela inflat,tio, perturbat,;Oea 
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De certo modo Minsky tern razao ao preocupar-se com os problemas ciclicos, e a 

pertinencia e importante dada a situa~ao de quase nega~ao dos ciclos econ6micos que 

caracterizavam a teoria econ6mica nos anos sessenta. Keynes nao dera um destaque 

muito grande ao ciclo econ6mico para alem das notas do capitulo 22 na T. G., embora 

estivesse a pensar implicitamente sobre si~Oes de crise de confian~a que caracterizam 

o esgotar-se do «boom» econ6mico. No «Treatise» Keynes atribui o ciclo aos movimentos 

da taxa de juro em torno da taxa natural wickselliana, explicando os desequilibrios como 

a variabilidade da poupan~a e do investimento, ou das remunera~Oes dos factores 

referentes ao output Na Teoria Geral, o ciclo e devido as flutua~oes da eficiencia 

marginal do capital, pelo que, aos elementos de regularidade do ciclo podem-se agregar 

os aspectos psicol6gicos da crise, caracterizados pela preferencia pela liquidez em 

si~ao de incerteza que tornam o desemprego persistente. 0 desemprego pode 

acompanhar o ciclo, se o investimento se mantiver a nivel baixo e, se a propensao ao 

consumo gerada pela persistencia do desemprego se mantiver baixa. A explic~ao te6rica 

especifica de Keynes e relativa a depressao como uma fase do ciclo. Nesse sentido, o Iongo 

periodo de pleno emprego e urn facto que se explica pela existencia de estruturas 

financeiras s6lidas herdadas da grande depressao 1. 

A mptura de Keynes com as vi80es do ciclo ligadas as flu~Oes do nivel da taxa 

de juro resulta da admissao da instabilidade do investimento e da volatilidade da 

eficiencia marginal do capital, que determinam a procura do capital de investimento. 0 

investimento e em Keynes uma fun~ao do pre~o de oferta do capital, do juro e das 

expectativas a Iongo prazo. Sao estes tres argumentos que explicam a variabilidade do 

investimento. Minsky refere exclusivamente a rel~ao entre pre~o de oferta e o nivel de 

juro. Para Keynes as causas que fazem variar a eficiencia marginal do capital, caeteris 

financeiras, desemprego cr6nico e instabilidade nas rela¢es de troca internacionais. Nesta reinterpre~ da sua 
hip6tese de instabilidade financeira, Minsky distancia-se das raizes Iceynesianas para colocar-se mais numa perspectiva 
ka.leckiana. Ver H. Minsky, "The Financial Instability Hypothesis: A Restatement, in P. Arestis e T. Skouras, Post 
Keynesians Economic Theory: a Challenge to Neo Classical Economic&, Whaetsheaf Books, Sussex, M.E. Sharpe, Inc. 
Armonk, New York, 1985, pp. 24-55. 
1 E interessante a visao de Minsky no sentido que o periodo posterior a segunda grande guerra caracterizou-se por 
uma estabilidade das estruturas financeiras, o que culmina com o «credit crunch» de 1966, pelo que a recente 
instabilidade financeira permite pensar as crises financeiras como sistemicas e n4o como ca.sualidades. 
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paribus, sao o colapso dos prer;os na bolsa e as expectativas de Iongo prazo, i.e. as vagas 

de confianr;a que sao desvirtuadas pelas opini0es dos especuladores sobre o futuro da 

taxa de juro e o prer;o dos titulos e a confianr;a dos empresarios sobre os rendimentos 

futuros produzidos pela utilizat;ao de urn determinado bern de capital. Estes influenciam 

a procura de bens de investimento e a oferta de capital. Embora Keynes tenha escrito 

lembrando a importancia de capitulo 12, que: 

"( ... )although the private investor is seldom directly responsible for new investment, nevertheless 
the entrepreneurs, who are directly responsible, will it financially advantageous, and often 
unavoidable, to fall in with the ideas of the market, even though they themselves are better 
instructed"l. 

Embora urn colapso dos prer;os na bolsa causara uma mudanr;a de expectativas. Se 

esta mudanr;a afecta as expectativas de rendimentos futuros pode dar-se uma crise e nao 

necessariamente a partir dos efeitos das variat;Oes da taxa de juro. Este e o ponto crucial 

da explicar;ao de Keynes, que na minha opiniao nao e considerada na interpreta~ao de 

Minsky. Para alem de que Minsky afasta totalmente o problema do desemprego cr6nico 

de Iongo prazo implicito na ideia de equilibrio de subemprego, concentrando-se 

exclusivamente nos aspectos ciclicos. Mas Minsky tern a minha simpatia porquanto 

enfatiza urn aspecto central da teoria de Keynes que e a situat;ao de incerteza que 

caracteriza a economia capitalista. A sua investigar;ao sobre a importancia dos mercados 

financeiros para o investimento, devia recuperar a doutrina social de Keynes, no sentido 

de atribuir maior importancia a redistribuir;ao do rendimento atraves da morte a Iongo 

prazo do rentier, assim como incorporar a possibilidade de esgotamento do sistema. 

5.1.4. A procura efectiva origina o desemprego 
involuntario 

A escolha de autores como Patink:in e Meltzer, nao se deve meramente ao facto 

destes produzirem uma visao critica de uma perspectiva neo-ctassica. Deve-se muito 

mais ao facto de ambos terem estudado em profundidade o pensamento de Keynes. 

Enquanto Patinkin se coloca numa posi~ao de desquilibrio, vincando as dissonancias 
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entre mercado de bens e mercado de trabalho, Meltzer reinterpreta o equilibria de 

subemprego, na rela<rao entre a eficiencia marginal do capital com as expectativas 

goradas dos investidores numa situa<rao de incerteza. Ambos destacam a rela<rao entre a 

procura efectiva e o desemprego involuntario, dando Patinkin uma interpreta<rao muito 

particular, sendo nesse sentido Meltzer mais 'keynesiano'. 

5.1.4.1. Uma interpretac;ao neoclassica 1: a interpretac;ao de Allan 
Meltzer 

A. Meltzer escreveu em 1981 um Iongo artigo, "Keynes General Theory: A 

Different PerspectiveZ", situando-o numa perspectiva mais vasta de investiga<rao em que 

sintetiza de certo modo varias interpreta.<raes que colocam enfase na incerteza, assim 

como rejeita outras baseadas em pressupostos nao explicitados na teoria e que 

desvirtuam o pensamento de Keynes, tais como os «salarios rigidos» ou o desequilibrio3. 

Para Meltzer a Teoria Geral tern como principal tema o desemprego involuntario, sendo 

as palavras- chave da obra de Keynes o ponto limite, o equilibria e o desemprego 

involuntario: 

"The problem in interpreting the General Theory is to understand what Keynes meant by these 
word"4• 

Nesse sentido, para Meltzer a na<rao de desemprego involuntario insere-se na 

descri<rao da teoria classica como um caso especial, um ponto limite de equilibria que o 

sistema econ6mico nao alcan<ra pelo geral. 0 equilibria do nivel do emprego nao se 

1 J.M. Keynes, II The General Theory", CWJMK 'vol. vn, p. 315, nota 1. 
2 A. H. Meltzer, " Keynes's General Theory: A Different Perspective", in in John C1Jlltlinsham Wood(ed.), "John 
Maynard Keynes: Critical Assessments", Croom Helm, London & Camberra, Vol2, pp. 418-455. Este artigo deu Iugar 
posteriormente a public~iio de um livro sobre o mesmo tema. 
3 Trata-se de uma interpre~ que, em Iarga medida, tern o meu respeito, pois apoiando-se vastamente na obra de 

Keynes, tenta capturar a integr~iio da visiio de Keynes sobre o capitalismo com o desenvolvimento te6rico. A Teoria 
Geral assume assim o Iugar da obra mais madura do ponto de vista teOrico, aquela que da Iugar realmente a uma 
revol~iio do pensamento econOmico.Ver A. Meltzer, Keynes's Monetary Theory, cambridge University Press, 1988, 
sobretudo pp. 115-204. o livro niio e apenas uma a~ da Teoria Geral t uma obra sobre o pensamento de 
Keynes, na tentativa de dar coerencia a interpre~ sobre a Teoria Geral. A. Meltzer escreveu o artigo pensando e 
considerando as diversas interpreta¢es keynesianas, niio apenas para contrastar a sua pr6pria visiio do pensamento de 
Keynes como para certificar-se dare~ dessas interpreta¢es como prOprio pensamento de Keynes. Embora deva ser 
feita justi~ a D. Patinkin, acusado por Meltzer de apoiar-se na hip6tese de «Sabirios rigidos. Ver a este prop6sito, D. 
Patinkin," New perspectives or Old Pitfall? Some comments on A. Meltzer's Interpretation of the General, Journal Of 
Economic Literature, Vol XXI(March 1983), pp. 47-51. Patinkin acusa Meltzer de" reading l:hings out of context-one 
of the oldest and most dangerous pitfalls that lies aions the path of those who venture into the history of doctrine", p. 
48. 
4 A. H. Meltzer," Keynes's General Theory: A Different Perspective", in John CUnningham Wood(ed.), "John Maynard 
Keynes: Critical Assessments", Croom Helm, London & Camberra, VoL 2, pp. 418. 
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atinge e a taxa de juro de equilibria e a taxa de satario monetario nao caem para valores 

consistentes com o equilibria de pleno emprego: 

"The General Theory is Keynes's attempt to explain why this is so and to offer a remedy" I. 

Por isso, para Meltzer, a Teoria Geral e a tentativa para explicar: 

" Why state action could do what unaided private action could not do- permanently increase the 
capital stock, employment, and output"2. 

Keynes estava convencido de que as decisaes privadas acarretariam urn nivel de 

equilibria da taxa de investimento e o stock de capital mais baixo que o 6ptimo social. 

Porque o investimento e mais baixo que a taxa requerida para o output nui.ximo, porque 

a procura efectiva e deficiente, i.e., menor que o montante requerido para manter o 

pleno emprego. Esta posi~ao de equilibria e estavel e espera-se sempre que esse equilibria 

persista. 0 problema n4o e que as pessoas n4o saibam e nao possam aprender OS valores 

de equilibria dos satarios monetarios, da taxa de juro e do nivel da taxa de investimento. 

0 problema e que estes nao podem muc:fa.-los. Por isto infere Meltzer: 

"No single statement is a correct re-statement of the General Theory. There is however, con
siderable differences in the degree to which different interpretations are consistent with the 
points that Keynes stressed in the General Theory, in the papers he published subsequently, and 
restated in his correspondence. There is perhaps, a greater difference between the policies Keynes 
favoured in the decade following publications of the General Theory and the counter-cyclical 
policies popularly described as Keynesian"!. 

Para Meltzer, a teoria de Keynes tern dois temas principals: primeiro, as flu~aes 

no output sao o resultado de ac~aes privadas nao previsiveis e nao alteradas rapidamente, 

alias, cumulativas no tempo; segundo, o nivel em torno do qual as flu~aes tern Iugar e 

abaixo do nivel medio do output e do emprego e menor do que poderia ser conseguido 

com uma taxa de investimento maior. 

Por isto, Meltzer atribui a maior importancia ao investimento, pelo que o nivel 

medio do emprego pode ser aumentado com uma taxa crescente de investimento, do 

mesmo modo que o aumento do investimento atraves da flu~aes do output poderia 

reduzir o desemprego ciclico. Tambem me parece correcta a interpre~ao de que o 

investimento e as flu~aes na eficiencia marginal do capital estao na base do 

1 Idem,p. 419. 
2 Idem, p. 420. 
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comportamento ciclico da economia capitalista., pelo que nao pode ser a politica 

monetaria, nomeadamente a redu~ao da taxa de juro, a permitir restabelecer a produ~ao 

e o emprego z. 

Uma segunda tese e a descoberta por parte de Keynes de que, a medida que cresce 

o rendimento, o consumo o acompanha a um nivel inferior, pelo que o «gap» entre 

rendimento e consumo tende a ampliar-se. Se esse for o caso, a parte do investimento tern 

que crescer assim que o rendimento cresce, de modo a levar a procura efectiva ao novo 

nivel de rendimento. 0 sistema e estavel e oscila em tomo a um nivel que esta abaixo do 

nivel de pleno emprego. Os factores causais sao as expectativas dos proprietarios de 

riqueza. Aqui Keynes inclui a fu.n~ao consumo, a fu.n~ao procura de moeda e os 

rendimentos esperados do capital( a eficiencia marginal do capital). 0 segundo factor e a 

taxa de salario, o terceiro e a quantidade de moeda. Para Keynes o investimento que 

assegura o pleno emprego pode nao ser incentivado, a menos que a eficiencia marginal 

do capital seja positiva, a menos que as expectativas sobre os retomos do capital sejam 

superiores a taxa de juro. 0 problema esta em que, nem uma queda na taxa de satario 

monetario, nem uma descida da taxa de juro podem manter o pleno emprego, a menos 

que a descida do salario monetario ou um aumento na quantidade de moeda afectem a 

expectativa de rendimentos futuros esperados. As mudan~as na taxa de juro pela via 

monetaria ou pela politica de salarios pode mudar o montante de investimento, 

incrementando o rendimento e o emprego. Mas para manter o pleno emprego, o 

investimento deve persistir. lsto requer que mudem as expectativas relativamente ao 

fluxo de rendimentos esperados ou uma mudan~a na taxa de juro efectiva esperada. Isto 

pode acontecer se mudam o risco actual e o percebido. 

1 Idem, p. 421. 
2 A prop6sito disso, Keynes escreve a Durbin:" There is many passages in the book devoted to proving that attacks on 
the rate of interest by themselves are likely to prove an inadequate solution except perhaps temporarily. I, therefore, 
advocate measures designed to increase the propensity to consume, and also public investment independent of the rate 
of interest ... Investment is a matter which cannot be lefty solely to private decision" . J.M. Keynes, CWJMK, voL XXIX, 
232. Esta visio de Keynes e o que podemos considerar a sua posi~ doutrirui.ria sobre a materia, tal como emerge no 
capitulo 24 da Teoria Geral e que e posteriormente corroborada no seu celebre artigo de 1937 para o 'Quarterly 
Journal of Economic", 'The General Theory of Employment": a incapacidade do sistema, no estado do laissez-faire, de 
conseguir o pleno emprego. 
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Segundo Meltzer, estes risco' sao: primeiro, nurn mundo de incerteza, os retornos 

actuais e antecipados podem diferir; este risco pode ser limitado, mas nao eliminado; 

segundo, o risco de perdas de capital, devido as vari~aes no valor real dos activos 

financeiros. Terceiro, o risco do emprestador de dinheiro: 

" The last point is crucial to Keynes. This risk that is most subject to change- to bullish and 
bearish sentiments and to cumulative waves of optimism and pessimism-can be eliminated 
entirely" 1. 

Nesse sentido, a politica monetaria necessita de uma condu~ao e orien~ao. 

Keynes recomendava no «Treatise»: contrariar o modo como os especuladores 

influenciam os p~os do capital real cotizado nos mercados financeiros, pois enquanto 

reina a especula~ao nao existe incentivo a produzir urn novo bern de capital, podendo-se 

comprar urn existenteZ. 

Se nao existe evidencia atraves da experiencia, de que a politica de investimento 

socialmente optima coincide com a mais lucrativa, o Estado e chamado a prover com 

investimentos que, sendo socialmente necessarios, nao sejam suficientemente lucrativos. 

Investimentos baseados em visaes de Iongo prazo podem eliminar os custos de erros nao 

antecipados, de modo a que a eficiencia marginal do capital possa ser levada ao 

equilibrio dentro de uma ou duas ger~aes. Meltzer procura evidencia em escritos 

posteriores de Keynes, onde se refor~am ideias apresentadas na Teoria Geral: 

"It is quite correct that I attach primary importance to the rate of interest. What I attach primary 
importance to is the scale of investment and (I) am interested in the low interest rate as one of the 
elements furthering this. But I should regard State intervention to encourage investment as 
probably a more important factor than low rates of interest taken in isolation. The question then 
arises why I should prefer rather a heavy scale of investment to increasing consumption. My 
main reason for this is that I do not think we have yet reached anything like the point of capital 
saturation .. After twenty years of large-scale investment I should expect to have to change my 
mind"3. 

1 Idem, p. 232. 
2 Keynes explica na Teoria Geral, capitulo 12, por que razio os especuladores exercem uma influencia na taxa de 
investimento II For there is no sense in building up a new enterprise at a cost greater than that at which a similar 
existing enterprise can be purchased; whilst there is an inducement to spend on a new project what may seem an 
extravagant sum, if it can be floated off on the stock Exchange at an immediate profit", J.M. Keynes, II The General 
Theory", CW]MK, vol. VII, p. 151. 
3 J.M. Keynes, CWJMK , vol. XXVII, p. 350. A mesma evidencia pode ser encontrada nos lll'tisos que Keynes escreve em 
1937 11 The Theory of the Rate of Interest"," The General Theory Of Employment"," Some Economic Consequences of a 
Declining Population",inJ.M. Keynes, CWJMK, vol. XIV, pp.101-108, pp. 109-123,pp.124-133, respectivamente. Na 
prOpria Teoria Geral, Keynes critica a politica do «New Deal», por privilegiar o consumo e nio o investimento. Ver 
capitulo 23. 
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Para Meltzer, a defini~ao de desemprego involuntario e assim uma perfeita 

implic~ao da teoria keynesiana: 

"His belief that a one-time increase of investment, under state control or direction, can 
permanently raise the level of output, achieve full(maximum) employment, and eliminate the gap 
between average output and the maximum output is at best a conjecture"l. 

Meltzer apresenta a sua interpre~ao do pensamento de Keynes, recorrendo a um 

modelo convencional expresso em 8 eq~res, com os valores nominais deflacionados 

pelo salario nominal W. Agrupa os mercados em: mercados da moeda, bens e trabalho. 

Ha um tratamento explicito das expectativas, onde a moeda e um activo. A igualdade 

entre poupan~a e investimento estabelece o equilibria no mercado de bens. As equa~Oes 1 

a 3 formam uma curva IS convencional, que represents. posi~Oes alternativas deste 

equilibria. As expectativas do rendimento E aparecem na fun~ao investimento, sugerindo 

que E e mais apropriadamente definido como rendimento esperado em unidades salarios. 

A eq~ao 4 e uma condi~ao de equilibria para o mercado da moeda. A quantidade de 

moeda procurada iguala a oferta de moeda. A curva 1M especifica esta rela~ao de 

equilibria, onde a taxa de juro e a taxa esperada. Uma queda na taxa de juro esperada 

reduz a taxa de juro. Tal como as afi~Oes na Teoria Geral, a taxa de juro esperada e a 

taxa esperada corrente de Iongo prazo. 0 uso de valores deflacionados para a moeda e o 

rendimento e baseado no principia da homogeneidade de grau um nos valores nominais 

nos mercados da moeda e bens. As eq~Oes 1 a 8 expressam a conduta nos mercados de 

bens, moeda e trabalho: 

SIW= 1/W 1) 
S/W = S(Y /W, r) 2) 
1/W = l(r, E) 3) 
M/W = L(r, re) 4) 
Y/W = F(K, N) 5) 
Nd = f(W /P) 6) 
NS = g(W) ou g(W, P) 7) 
N = Nd~NS 8) 

A principal inov~ao do lado da oferta e o requerimento de que a economia se 

encontra numa posi~ao de equihbrio menor que o output maximo conseguido com a 

1 A. Meltzer, Op. Cit., p. 435. 
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forc;a de trabalho disponivel, gostos e luibitos. Como a oferta de output depende do nivel 

dos prec;os, urn incremento da taxa de investimento por 20 anos saciaria o stock de 

capital e faria crescer o output As equac;oes 5 a 8 sao consistentes com esta exigencia, 

impondo certas restric;aes a Ia maneira de Keynes. 

A equac;ao 5 e uma func;ao de produc;ao padrao e a equac;ao 6 e a procura de 

trabalho derivada da equac;ao 5. Estas equac;oes sao compativeis com a aceitac;ao do 

postulado urn por parte de Keynes no capitulo 2. A func;ao de oferta de trabalho e 

tipicamente «keynesiana», incorporando a ideia de que no mercado de trabalho se 

determina o satario nominal e nao o satario real. A equac;ao 8 expressa a ideia de 

desemprego involuntario. A medida que o emprego cresce o salario real, deve diminuir. 

Estas 8 equac;aes podem ser melhor explicitadas de modo a abarcar todas as 

interacc;aes que Keynes menciona: 

Wfo do so, we follow Keynes and take as given the skill and quantity of available labour and 
capital, techniques of production, tastes for consumption and leisure, the distribution of income 
and institutional arrangements. The ultimate independent variables are the expectations and 
functions or propensities, the money wage and the stock of money" I. 

Para reproduzir as conclusaes de Keynes, reduz-se o sistema a tres equac;aes. A 

curva IS e a soluc;ao das equac;aes 1 a 3. A curva 1M e uma re-expressao da equac;ao 4 e 

a curva SS e uma curva derivada das equac;aes 5 a 8. Como Keynes insistiu, a procura 

agregada e a oferta agregada determinam o outpute o emprego2: 

IS:Y/W = A(r,Y/W, E) 9) 
IM:Y/W = B(r,Re) 10) 
SS:Y/W = F[K,N(W,P)] 11) 

Temos 8 variaveis, mas apenas 3 equac;aes. Keynes predetermina 5 variaveis, as 

duas expectativas, We K. Com esta hip6tese pode resolver-se Y /W, P e r. A soluc;ao para 

P, dado W, determina a procura de trabalho eo nivel de emprego em todas as condic;aes, 

excepto para pleno emprego. A oferta de trabalho apenas afecta o produto no pleno 

emprego: 

1 Idem,p. 440. Refere-se sobretudo ao capitulo IS,p. 245-247 
2 Esta·dete~io de Keynes e geralmente descurada nas interpre~aes da sua teoria, que identificam a procura 
efectiva com procura agregada. Esta confusio descura peia a sua vez o caracter esperado da fun~ oferta, sendo a 
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"( ... )a temporary and unusual circumstance in the General Theory"1• 

Nos primeiros 1 7 capitulos da Teoria Geral, Keynes discute uma soluc;:ao restrita, 

em que o nivel dos prec;:os e constante. Com o nivel de prec;:os constante, IS e 1M 

determinam Y /W e r, mas a equac;:ao de oferta, SS, expressa uma relac;:ao fixa entre a 

oferta agregada e o emprego, que depende das condic;:aes fisicas da oferta. A procura de 

trabalho determina o nivel de emprego requerido para produzir urn nivel de outputigual 

a procura agregada, e: 

"There is not point to talking about the real wages, since Wand Pare assumed to be fixedz. 

Utilizando os simbolos de Keynes D, a procura agregada e Z, a oferta agregada. 

No Iugar de Y /W temos Z = +<N> como a funcrao de oferta agregada, que e equivalente a 

equac;:ao 11 onde as condic;:aes de produc;:ao F estao incluidas em +· Para o caso especial 

em que P e constante, N e independente de P, pode-se escrever Nn(D). As func;:6es + e Nn 

correspondem aos pressupostos de Keynes no capitulo 3. Keynes no capitulo 20 introduz 

a elasticidade prec;:o da oferta embora nao a trate para o caso do subemprego. Nesse caso 

a equac;:ao de oferta pode escrever-se Z=+[N(P)]. Para comparar as implicac;:aes das 

equac;:aes 9 a 11 Meltzer utiliza urn diagrama de dois quadrantes. 

r 

re 

rs 

oferta esperada menor que a oferta potencial de pleno emprego, wna decisio coerente com a procura esperada 
deficiente. 
1 Idem, p. 441. 
Zldem. 
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0 quadrante superior monstra as curvas IS e IM. A posi~ao da curva IS depende 

do output esperado E, a posi~ao da curva 1M depende de re e de M/W. 0 quadrante 

inferior amostra a curva SS. 0 nivel dos pre~os cresce com Y /W. A posi~ao de SS 

depende de K e W. Com salarios monetarios e pre~os fixos, a oferta toma-se horizontal 

ate a posi~ao de pleno emprego. A partir dai toma-se vertical. 

Em media a economia de Keynes alcan~a um nivel de output que e menor que o 

pleno emprego, supondo que as expectativas sao suficientemente racionais, de modo que 

E iguala o nivel medio do output Escrevendo Eo como o output esperado, a procura 

agregada e em ISo. Quando o output esperado desce abaixo de Eo, IS move-se para a 

esquerda e o output declina; os pre~os caem ao Iongo de SS, como salarios monetarios 

fixos, os salarios reais aumentam. A figura demonstra que esta implica~ao qualitativa nao 

depende da forma de SS. 0 Unico meio atraves do qual uma queda nos pre~os pode 

afectar a conclusao qualitativa e atraves das mudan~as nas expectativas e mudando W. 

Estes dois problemas sao discutidos por Keynes no capitulo 19. 

0 produto dos salarios e do emprego sao uma componente importante do 

rendimento, com o stock de capital dado. Supondo que re e a taxa que satisfaz as curva IS 

e 1M a Eo=Yo/Wo As pessoas podem determinar o W esperado agindo como se 

subtraissem uma parte do rendimento corrente ao capital, Kre e usam a eq~ao 11 para 

determinar o emprego. Em Keynes esta e N=n(D) 1. 

Keynes faz depender a determin~ao dos salarios monetarios das conven~Oes e dos 

habitos, pelo que: 

"( ... ) he would not have objected to treating Was the wage expected on the average" I. 

Nesta interpre~ao, os salarios esperados e actuais coincidem s6 em yo /W0
• W0 e 

o salario esperado a ser pago em media. Sempre que as expectativas ou incrementos na 

quantidade de moeda empurrem o output acima de yo /W0
, WO, o nivel de pre~os 

cresce, os salarios reais caem e o emprego esta acima do seu nivel. Nessas circunstancias, 

1 Este e o tipo de pressupostos para um modelo que Kregel denomina de equilibria estatico, em que as-expectativas de 
Iongo prazo sao dadas e as expectativas de Curto prazo nio sao frustradas. 
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o emprego e determinado pela procura de emprego; Nd < NsZ. No output de pleno 

emprego, o output maximo e determinado por gostos, tecnologia e capital disponivel. Na 

figura, Y* /W* e 0 output de pleno emprego. 0 output flutua a urn nivel que e abaixo do 

output maximo. As expectativas optimistas3 permitem a economia alcan~ar Y* /W*' 

embora a alta taxa de acumul~ao de capital no pleno emprego reduza a eficiencia 

marginal do capital e reduza a procura para investimento. 0 output e o emprego descem 

para Y0 /W0
• As tentativas de empurrar a economia acima de Y*IW*, atraves da politica 

monetaria ou dos trabalhos ptiblicos, produz o crescimento dos pre~os, com o output e 

emprego constantes, que, contrariamente ao que afirma Meltzer, depende da forma da 

curva SS, como deixa claro Keynes na defini~ao de pleno emprego, i.e., quando qualquer 

tentativa de aumentar a procura agregada encontra uma oferta agregada inelastica. 0 

efeito de aumento da produ~ao, com salarios reais diminuindo, atraves do multiplicador, 

pode gerar o efeito benefico de aumentar o stock de capital, embora o efeito dependa das 

elasticidades da produ~ao, dos salarios, da procura e da produ~ao, como deixa claro 

Keynes no capitulo 20. Nao contesto a ideia, de que os pre~os possam subir, mas a ideia 

de que o output se mantenha constante, pelo que a curva SS pode deslocar-se para acima 

e para a direita; Meltzer nao leva em conta este facto, o qual nos pode oferecer uma 

melhor perspectiva das flu~6es. 

Os trabalhadores atingem a posi~ao de pleno emprego com salarios reais abaixo 

dos salarios pagos ao nivel do output, iguais ou menores que em yo /W0
• Keynes refere-

se as posi~6es acima de IS* como de infla~ao absoluta, para distinguir incrementos 

permanentes nos pre~os e nos sahirios monetarios, das vari~Oes e flu~Oes ciclicas em 

tomo de urn nivel de pre~os medios constantes. Como Meltzer utiliza uma fun~ao oferta 

1 Idem, p. 442. 
2 Repare-se que Meltzer, admitindo que a procura determina a oferta no mercado de trabalho e, sendo esta menor que 
a oferta quando o output actual e maior que o esperado, descreve uma si~ de ~ com desemprego, si~ 
que e conhecida como ~ao. 
3 Meltzer n8o explica como essas expectativas optimistas sao geradas. Para Keynes os efeitos de expectativas positivas 
provocam a desloc~ da eficiencia marginal do capital, pelas expectativas de aumento dos rendimentos esperados ou 
de uma queda da taxa de juro sustentada por uma politica credivel relativamente ao valor futuro da taxa de juro, i.e., se 
desce a taxa de juro ela manter-se-a baixa, o que Keynes explica melhor no «Treatise». De qualquer modo, as 
expectativas optimistas deveriam retlectir-se num deslocamento para direita e para acima da curva IS. 
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de trabalho keynesiana que nao existe em Keynes 1, logicamente, nao encontra suporte 

para que urn movimento da curva de trabalho que restaure o salario real obtido em yo 

Abaixo de Y* /W*, os salarios reais crescem ou diminuem inversamente com o 

nivel dos pre.;os. Abaixo de yo /W0
' 0 nivel dos pre.;os e menor que 0 valor medio ou 

esperado, o qual seria obtido com urn stock fixo de moeda e capital real, ou, num regime 

de padrao ouro, com urn stock de ouro medio constante. Repare-se que esta conclusao e 

valida nos pressupostos que Meltzer apresenta, que a taxa de juro esperada e igual a taxa 

actual, uma especie de armadilha de liquidez. Os neoclassicos veriam aqui a 

possibilidade para que a politica monetaria funcione, deslocando a curva LM para a 

direita e para baixo, restaurando o pleno emprego. Em Keynes, uma redu.;ao do salario 

monetario e a expectativa de subida futura tambem poderia funcionar como politica para 

diminuir o desemprego. Entre yo /W0 e Y* /W* o nivel dos pre.;os esta abaixo do nivel 

dos pre.;os de Iongo prazo esperado ou medio determinado por urn padrao ouro ou por 

urn stock de moeda de Iongo prazo medio constante. 0 emprego esta acima da sua media 

ou valor de Iongo prazo esperado medio, mas o salario real esta abaixo da media. 

0 desemprego involuntario de Keynes e a diferen.;a entre yo /W0 e Y* /W*. Os 

trabalhadores nao podem reduzir permanentemente o nivel de desemprego reduzindo o 

salario monetario. Uma redu.;ao dos salarios monetarios ou urn incremento de M, move a 

* curva LM para 1M da figura. Em LM* o output esta proximo de Y* /W*, mas, como 

Keynes explica, se a curva de eficiencia marginal do capital fica sem mudar, enquanto a 

taxa de juro cai abaixo da taxa determinada pelas considera.;aes institucionais e 

psicol6gicas, re, os empresarios terao necessariamente perdas. Assim o stock de capital e 

o nivel do emprego: 

1 Se considerannos a func.iio oferta de trabalho como a inversa da func.iio oferta do output, deve ser considerado que 
esta func.iio depende da prod~ esperada que incita os empres&rios a contratar uma determinada quantidade de milo 
de obra, pelo que, admitindo que o mercado de trabalho determina apenas o sa.Jario monetario, a oferta de trabalho e 
detemrinada pela ~ esperada. S6 quando a oferta esperada e igual a oferta actual COITente, nasi~ de pleno 
emprego, e que a curva oferta de trabalho adquire uma forma reconhecivel. 
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"( ... )will have to shrink until the community becomes so impoverish that the aggregate of saving 
is zero .. The Position of equilibrium .. will be one in which employment is low enough and the 
standard of life sufficiently miserable to bring saving to zero" 1. 

A economia regressa a yo /W0 
• 

Keynes nao visualiza uma vasta possibilidade de solu~6es. Para este, existe apenas 

uma posi~ao alternativa de equilibria, a si~ao em que o stock de capital e 

suficientemente grande, de modo a que a eficiencia marginal do capital e 0. 0 representa 

uma quantidade de riqueza suficientemente grande, de modo a saciar completamente o 

desejo por parte do publico de realizar previsaes sobre o futuro, inclusive em si~6es de 

pleno emprego, onde nao existira tun bOnus na forma de taxa de juro2. De qualquer 

modo esta afirm~ao nao pode ser considerada uma forma de politica especifica, mas 

uma directiva embuida de filosofia social e de utopia distributiva: a taxa de juro corrente 

e esperada deve ser reduzida ate zero. 

Se a taxa de investimento pode ser incrementada e estabilizada a urn nivel 

correspondente a IS* da figura, a procura agregada pode ser mantida a urn nivel igual ao 

output de pleno emprego; a solu~ao esta em eliminar a influencia das expectativas 

volateis no investimento. A razao, argumenta Meltzer seguindo Keynes, e que a 

interven~ao do governo na direc~ao do investimento e urn output mais estavel reduzem 

os premios de risco e o nivel da taxa de juro esperada. A taxa de juro esperada e corrente 

coincidem num ponto em que IS* corta a IM*. 0 output cresce, o que se reflecte no 

movimento de SS ate o ponto Y* /W*. Se a taxa de investimento pode ser estabi1izada a 

urn nivel alto, e o risco reduzido a urn nivel natural, a eficiencia marginal de capital pode 

ser levada a urn minimo(zero) em urna ou duas ger~6es. As flutua~6es ciclicas podem 

ser eliminadas se o output se mantiver em Y* /W*3. Conforme a interpre~ao de 

Meltzer: 

1 J.M. Keynes," The General Theory", CWJMK, vol Vll, p. 217-18. 
2 Compare-se corn Keynes, inJ.M. Keynes, '11te General Theory", CWJMK, vol vn, p. 218. 
3 Nao existe evidencia de que Keynes procuraase eliminar u flut11a¢es. Eu inclino-me a pemar que este pretenc:tia que 
a fase depressiva nio fosse tio prolongada que criasse tanto desemprego, mu admitia a existencia de desemprego 
voluntario e friccional e fl~ nio violentas e insblveis na eficiencia marginal. 
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"Keynes favoured stable policies and pre-announced rules for cyclical tax changes and opposed 
policies that increased variability and uncertainty. He believed that a policy that eliminates 
involuntary unemployment also reduces cyclical unemployment" I. 

A «missing equation» para o salario real permite a solu~ao para o output, para o 

nivel dos pre~os e a taxa de juro a menos que o pleno emprego, desde que se conhe~a as 

propensaes, o salario monetario e a quantidade de moeda. Keynes determina o output e o 

emprego para cada valor do rendimento e da taxa de juro esperada. Os salarios 

monetarios mudam, mas nao muito, dado o rendimento esperado. Assim, conclui 

Meltzer, a fonte dominante da mudan~a sao as expectativas. 

Para interpretar as expectativas em Keynes, Meltzer recorre a urn argumento a 

que tambem tenho dado importancia, nomeadamente a base filos6fica-16gica que Keynes 

utiliza para o tratamento do problema. As expectativas sobre os lucros, sobre o 

rendimento, e a taxa de juro representam o grau de conhecimento que podemos atribuir 

a urn dado determinado e o modo como as utilizamos na pratica. No «Treatise on 

Probability>>, Keynes escreve: 

"( ... ) the importance of probability can only be derived from the judgment that is rational to be 
guided by it in action .. in action we ought to act to take some account of it"2. 

Keynes distingue o peso de urn argumento, utilizando essa n~ao a fim de discutir 

a relevancia de urn argumento. Este relaciona as ideias do peso e relevancia a uma 

probabilidade apriori em que: 

"( ... ) the weight of an argument is at its lowest .. The weight of an argument rises, though its 
probability may either rise or fall, with every accession of relevant evidence"3. 

Na Teoria Geral, Keynes distingue entre o urn valor estimado e o grau de 

confian~a que lhe atribuimos4. Esta diferen~a e importante para demarcar urn premio de 

liquidez de urn premio de risco. Keynes refere os conceitos peso e probabilidade, 

relacionando-os com o premio de risco e com o premio de liquidez: 

"A risk premium is expected to be rewarded on the average by an increased quantity at the end of 
the period. A liquidity premium .. is not even expected to be so rewarded. It is a payment, not for 
an increased tangible income at the end of the period, but for an increased sense of comfort and 
confidence"5. 

1 A. Meltzer, op. cit., p. 444. 
2 J.M. Keynes, CWJMK, voL vm, p. 323. 
3 Idem. 72. 
4 Veja-seJ.M. Keynes, "The General Theory",CWJMK, voL VD,p. 240. 
5 J.M. Keynes, CWJMK , voL XXIX, p. 293.94. 
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Por isso, depreende Meltzer, se Keynes determinou a taxa de juro esperada, a 

ado~ao de expectativas deve ser consistente com a abordagem que este utiliza para 

analisar o output esperado, o nivel dos pre(:os esperado ou o saJ.ario monetario esperado. 

As curvas IS e IM, das equa(:aes 9) e 1 0) determinam a taxa de juro ao nivel do 

output real, dado o output real esperado E. A taxa de juro esperada de Iongo prazo r e 

determinada por: r = r(M/W, re, E) 12) 

Supondo r como uma variavel arbitraria e tomando o valor esperado, o valor 

esperado da taxa dejuro de Iongo prazo e: re=r[(M/W)e; E
0

) 13) 

A equa(:ao 13, segundo Meltzer, e consistente com as afirrrta(:aes de Keynes sobre 

a taxa de juro de Iongo prazo. A evidencia que Meltzer apresenta refere-se ao caracter 

convencional que a taxa de juro apresenta. Se os especuladores pensam que a taxa que 

prevalece se ira manter, essa e a taxa de juro duravel de Iongo prazo. Para Keynes, esse e 

o resultado da interac~ das condutas dos «bears«( baixistas) e dos bulls(altistas). Essa 

taxa pode nao ser a taxa de pleno emprego, se a opiniao media que predomina e a dos 

«bears», sendo o pre(:o dos titulos baixo e a taxa de juro alta. Aqui ha espa(:o para a 

politica monetaria de mercado aberto, como Keynes recomendava no « Treatise». As 

mudan(:as na quantidade de moeda ou mudan(:as nos saJ.arios monetarios podem nao 

mudar a taxa de juro de Iongo prazo, a menos que (M/W)e mude. Por isso e que para 

Keynes a politica monetaria e a politica de flexibilidade dos salarios era simetrica. A 

chave para as mudan(:as na taxa de juro de Iongo prazo estao no rendimento esperado, 

i.e., na procura efectiva. Aqui esta a diferen(:a na Teoria Geral relativamente ao 

«Treatise». E a taxa de juro que determina a eficiencia marginal e nao ao contrario, como 

admitia no «Treatise», onde a taxa de juro oscilava em tomo a taxa natural de juro 

wickselliana. 

0 proprio Keynes, discutindo no capitulo 17 da Teoria Geral as diferen(:as entre 

estes conceitos, conclui que no «Treatise» negligenciou a rela(:ao que existia entre· a taxa 

de juro, o output e o emprego. A taxa natural n4o e Unica, e aquela que preserva o 

292 



293 

«status quo», pelo que seria melhor chama-Ia de taxa neutral. A taxa natural wickselliana 

que e consistente com o pleno emprego, e a taxa em que o output esperado e igual ao 

rendimento esperado E = Y*/W*. Na figura, a taxa neutral e aquela em que IS*=LM*l. 

Por isso, numa economia de troca, ha urn tmico salario: o salario real nao existe 

moeda senao como meio de troca. Nem a quantidade de moeda nem as propriedades da 

fun~ao de preferencia pela liquidez afectam a taxa de juro. A taxa re e a taxa neutral, 

determinada pela poupan~a e o investimento. 

A propriedade particular da preferencia pela liquidez, enfatizada por Keynes, e o 

premio debitado aos proprietarios de activos de risco adverso. Urn colapso da confian~a 

no futuro faz crescer o risco dos «lenders and borrowers», reduz o investimento, conduz 

os proprietarios de activos a procurar liquidez: 

"To hold money for its relatively fixed non-pecuniary yield-safety ,security, and the like. At the 
same time, the expected rate of interest on investment fall, as E fall in eq(13). The IS curve shift 
down, and the quantity of money demanded increased"2. 

Para Meltzer as suas conclus6es sao compativeis com a teoria de Keynes: 

" My interpretation leaves the system fluctuating around a stable level of output, driven by 
speculator clargerly ignorant of what they are buying•" I. 

Nesta interpre~ao de Meltzer das expectativas em Keynes, estas sao tratadas 

como se estas fossem expectativas racionais. As variaveis nao podem ser consideradas 

como se fossem variaveis casuais, ao estilo da escola das expectativas racionais, sujeitas a 

urn calculo probabilistico. As expectativas em Keynes sao o resultado de observ~aes, sao 

sujeitas a rapidas mudan~as e nao formadas independentemente ou exogenamente. As 

pessoas procuram saber o que os outros pensam, ou praticam e procuram fazer o mesmo, 

que anula por vezes a eficacia da politica monetaria. As expectativas sao extrapolativas, 

quando uma pequena mudan~a nos salarios monetarios ou na taxa de juro, gera 

expectativas que essas mudan~as vao continuar. As expectativas podem ser negativas se a 

taxa de juro diminui e as expectativas de que essa taxa nao se mantem; ou podem ser 

1 Aqui poclemos ver t:ambem a diferen~ entre a abordagem de Meltzer e a tradicional IS-I.M, em que as expectativu 
nio sao contempladas. A taxa de juro e o nivel de rencfimento que se determinam, sendo ou nio de pleno emprego 
dependem da forma da curva, enquanto aqui dependem das expectativu e apenas quando o output esperado 
corresponde ao rencfimento esperado, a taxa de juro de Iongo prazo COITeSpODde a de pleno emprego. 
2 A. Meltzer, op. cit. , p. 446. 
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positivas, se extrapolam que uma queda tera como consequencia posteriores descidas. As 

expectativas podem ser regressivas; uma mudan~a muito grande no output gera 

expectativas de que o rendimento esperado sera menor, aumentando a preferencia pela 

liquidez e, por consequencia, da taxa de juro, mesmo que a quantidade de moeda para 

transac~ees diminua, deixando mais dinheiro Iiberto para o motivo especul~ao. 

E claro que esta conduta consiste em desculpabilizar o empresario capitalista das 

pessimas influencias do especulador, reabilitando o capitalismo das suas 

responsabilidades. Para Keynes, e nisso estou plenamente de acordo com esta 

interpre~ao, o capitalismo do desemprego era recuperavel fazendo crescer o output, 

aumentando a taxa de investimento e reduzindo os premios de risco realtivamente as 
taxa de juro, assim como reduzindo a amplitude nas flu~ees da taxa de investimento. 

A principal causa da baixa taxa de investimento e do desemprego estava nas expectativas 

votateis relativamente aos rendimentos esperados dos activos. A estabil~ao do inves

timento, estabilizaria o output, reduziria ou eliminaria os premios de risco creditados aos 

emprestadores adversos ao risco e aos investidores adversos ao risco em capital real, 

baixaria a taxa de juro corrente e esperada. 

Para isto Keynes discute duas vias de incrementar o investimento. Descer a taxa 

de juro de Iongo prazo pela via da politica monetaria ou salarial. Uma outra seria 

eliminar as influencias nefastas dos especuladores privados e a volatilidade das 

expectativas, reduzindo o premio de risco, incrementando o stock de capital. Keynes 

conclui que nem a politica monetaria de aumentar o stock de moeda nem a politica 

salarial de reduzir o satario monetario podem reduzir a taxa de juro de Iongo prazo de 

modo permanente. Estas politicas nao eliminam os premios de risco e nao mudam o nivel 

do rendimento esperado; influenciam temporariamente o nivel em tomo ao qual o output 

flutua, a amplitude das flu~ees podem permanecer intacta. Por isso propae a 

interven~ao do Estado, nao apenas com obras publicos. 0 Estado pode investir 

introduzindo «long vieW» na procura efectiva, controlar o investimento, aumentar o 

1 Idem, p. 44 7. As palavras entre aspas sAo de Keynes,J.M. Keynes, "The General Theory", CW]MK , vol VII, p. 316 •• 
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stock de capital e reduzir em duas ger~aes a eficiencia marginal de capital, reduzindo 

desse modo a escassez de capital, eliminando o rentier. 0 capitalismo industrial deveria 

actuar tal como se soubesse calcular os rendimentos esperados, mesmo que nao existam 

bases cientificas para isso. Meltzer conclui que: 

"Keynes main concern in the General Theory and after is to reduce the instability of the economy 
by eliminating fluctuations in the most volatile elements, not to substitute one source of 
variability for another. Keynes, the probabilist, appreciate that variable policies affect 
expectations and can increase uncertainty. Keynes, the liberal statesman favoured income 
redistribution on the belief that increased spending, but after in his wartime memos, he opposed 
policies to increase consumption. He preferred to increase investment and believed that stimulat
ing consumption was less desirable than investment in housing, utilities and productive capital. 
Keynes, who feared that expansive policies in 1937 would produce inflation, declared that he 
was « not a Keynesian»" I. 

5.1.4.2. Uma interpreta~ao neoclassica II: a interpreta~ao do 
desemprego involuntario por D. Patinkin 

Este autor tern desenvolvido uma vasta investig~ao sobre Keynes que tern o seu 

ponto alto no seu livro "Keynes' Monetary Thought: A study of its Development", onde se 

sintetizam mais de 20 anos de ensaios e reflexaes sobre o significado do pensamento de 

Keynes, numa perspectiva de contribuir para hist6ria do pensamento econ6mico2. A 

interpreta~ao que Patinkin apresenta no seu livro "Keynes' Monetary Thought: A Study of 

its Development", eo resultado de uma longa reflexao e estudo sobre o pensamento de 

Keynes. 

Patinkin concorda com o facto de que, Keynes tern uma visao sobre o mundo em 

que as decisaes sao inevitavelmente baseadas em expectativas extremamente incertas 

sobre o futuro. Isto e valido para o investimento, pelo que o nivel do investimento e na 

economia muito instavel e por arrastamento gera-se instabilidade no nivel do emprego. 

0 nivel do emprego e determinado pela interac~ao da procura e oferta em dois 

1 A. Meltzer, op. cit. , p. 450. Nilo consegui detenninar em que se baseia Meltzer para dizer esta Ultima frase. Eu 
ponho-a em dlivida pois que a maior parte da despesa govemamental era afectada aos pianos de guerra. Teria sido 
antipatri6tico dizer que as despesas militares, apesar de serem inflacioruirios, nilo eram correctas. Para alem de que o 
plano keynesiano de 1940, How to Pay the War, mostrou a alternativa. 
2 De certo modo, D. Patinkin pode ser considerado como o precursor da perspectiva do desequilibrio. Nilo pretendo 
dar uma perspectiva da evol~ do pensamento deste autor sabre Keynes, e tomando em consider~ que, em estudos 
posteriores a este livro o prOprio Patinkin tern estabilizado a sua opiniilo sabre o que comtitui a mensagem central da 
Teoria Geral, limitar-me-ei apresentar os pontos salientes dessa interpre~. Em termos do que considera ser a 
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···. mercados: o mercado de bens( bens de investimento e de consumo) e o da moeda, pelo 

que: 

"The General Titeocy can(as has been said more than once) be regarded as the first practical 
application of the walrasian theocy of general equilibrium"!. 

Isto no sentido de reduzir o modelo formal de Walras a urn modelo de n equa~aes 

simultaneas com n incognitas a urn modelo manipulavel a partir do qual se possam 

retirar implic~6es para o mundo real. Por isso, o modelo da Teoria Geral e urn modelo 

em que se integram os sectores reais e monetarios. Patinkin reconhece que o proprio 

Keynes, com muita probabilidade, nao viu o seu trabalho em termos de equa~aes 

simultaneas. Como Patinkin escreve: 

"For Keynes's procedure is basically the Marshallian partial equilibrium one, which determines 
the equilibrium price and the quantity in the market for any specific good by first analysing the 
demand and supply cUI'Y'es in that market under the assumption of « other thing equab, and 
which then takes account of the changes that may be generate in these cother things• as a result 
of interactions with other markets, by shifts in the cUI'Y'es of the originally considered market"2. 

t na base de interac~aes entre os mercados que Patinkin levanta a hip6tese de que 

a analise da Teoria Geral seja em termos do equilibrio geral walrasiano. Patinkin, 

partindo da ~ao de que a novidade central da Teoria Geral e a teoria da procura 

efectiva, quer por enfase no caracter re-equilibrador das for~as que estao por tras da 

procura e da oferta agregada, para demonstrar que o sistema possui for~as que levam o 

sistema ao equilibrio 1, mas que, porem, levam tempo a ajustar-se, justificando a 

interven~ao dos governos. 

Para Patinkin, e correctamente como eu pr6prio tenho afirmado, urn dos 

objectivos da analise de Keynes e atacar a posi~ao ctassica de que existem fo~as 

automaticas de mercado que asseguram a manuten~ao do pleno emprego, nomea

damente a flexibilidade dos salarios nominais. Para Patinkin, urn dos maiores objectivos 

da Teoria Geral e demonstrar que urn declinio nos satarios nao atinge esse objectivo, pelo 

expli~io do desemprego involuntirio, a sua opiniio nio tern evoluido muito desde a magnifica discussio sabre o 
desemprego involuntirio no seu livro de 1955 "Money, Interest and Prices". 
1 D. Patinkin, "Keynes'Monetary Thought: A study of it& Development", Durham, New Caroline:Duke University Press, 
1976,p. 98. 
2 Isto parece obvio, se tomarmos em consider~ que Keynes realiza a sua critica a taxa de juro chissica em tenno! de 
equilibria parcial, Idem, p. 100-101. 
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que urn aspecto muito interessante da abordagem de Patinkin e a nega~ao da 

desemprego.: 

"Conversely, if the General Theory were to be interpreted as being based on the assumption of 
absolute rigidity of money wages, then there would be no novelty to its message: for the fact that 
such a rigidity can generate unemployment was a commonplace of the classical economics"2. 

Patinkin explica, com o recurso a urn diagrama, a situa~ao de equilibrio de 

subemprego. As curvas sao as. curvas de oferta e procura agregada. A curva de procura 

agregada toma conta da influencia da taxa de juro e do estado das expectativas. 

p 

.,. 
p3 
p2 
p1 0 

o· 

~------------~------------------q 

q4q3 q2 q1 rt 

Uma posi~iio inicial de pleno emprego Q e perturbada por uma onda repentina de 

expectativas adversas( representadas por uma mudan~a de D a D') que causam urn 

movimento da curva de investimento, e portanto, da curva de procura, para baixo de Q 

1 Nilo preciso repetir aqui os argumentos da critica ao diagrama de Hicks-Hansen como a refu~ da minha parte de 
que uma abordagem em tennos de equilibria geral nilo pode ser imputada a Keynes. Ver D. Patinkin, "Keynes' Monetary 
Thought: A study of its Development", Durham, New caroline:Duke University Press, 1976, pp. 83-94. 
2 Idem, p. 101. A sua evidencia e em certo modo iguai 8quela que eu prOprio apresentei quando critiquei Modigliani, 
pelo que nilo e preciso repeti-Ia, e baseia-se nas ~Oes de Keynes no capitulo 19, de que tanto urn aumento da 
quantidade moeda, destinada a baixar a taxa de juro de Iongo prazo, porque Iiquidam a confian~ relativamente ao 
futuro da taxa de juro, como uma red~ do sa18rio monetario, i.e., uma ~ da unidade sa18rio, de certo modo 
equivalente a uma mudan~ na quantidade de moeda, tambem podem afectar a confian~ se posteriores redu¢es 
provocarem antecip~aes regressivas. As razaes disto, como vimos, discute Keynes no capitulo 12, 15 e 17, silo que urn 
aumento da quantidade de moeda provoca a incerteza sabre o futuro da preferencia pela Iiquidez, pelo que a taxa de 
juro nilo desce. t este acto que preocupa Patinkin, porque se a taxa de juro nilo e decisiva para o ajwtamento da taxa 
de investimento, mas sim as expectativas de Iongo prazo na sua influencia sabre a eficacia marginal, entilo a teoria neo
c18ssica encontra-se em apuros. 
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para R, que e uma posi~ao de equilibrio de subemprego. 0 desemprego que resulta causa 

um declinio nos salario monetarios e, portanto, um incremento da quantidade de moeda 

real e um declinio no nivel da taxa de juro, permitindo o crescimento do nivel do 

investimento- um movimento para acima da curva de procura, levando a economia a 
posi~ao s. Como esta posi~ao e ainda de desemprego, o salario declina num processo 

dinamico ao Iongo do caminho indicado porT, U, are restabelecer o pleno emprego em 

Q. Para Patinkin o argumento de Keynes e : 

"( ... ) that because of a relatively high interest elasticity of demand for money interacting with a 
relatively low interest elasticity of demand for investment-both of whose effective magnitudes are 
very much influenced by a state of expectations- this automatic adjustment process is not very 
efficacious: at best it can bring about only a very slow rate of improvement in the state of 
employment in the economy,. .. , "Chapter 19 of Book Vis the apex of the General Theory. It is 
here that Keynes finally ties all elements of the analytical framework that he had developed in the 
book I to IV in order rigorously to establish the quaesitum of his General Theory, namely, «There 
is therefore, no ground for the belief that a flexible wage policy is capable of maintaining a state 
of continuous full employment;-any more than the belief that an open-market monetary policy is 
capable, unaided, of achieve this result. The system cannot be made self-adjusting along these 
lines»"l. 

Para Keynes, uma red~ao dos salarios monetarios apresenta o inconveniente de 

tornar extremamente instavel os pre~os, existindo estabilidade apenas na situa~ao de 

pleno emprego. 0 salario deveria reduzir-se sem limites ate alcan~ar o ponto em que 

existe uma abundancia de moeda em termos de unidades salarios, de modo que a taxa de 

juro restaure o nivel de investimento compativel com o pleno emprego. 

0 processo dinamico que Patinkin descreve apenas seria possivel se uma redu~ao 

dos salarios monetarios estimulasse a procura agregada atraves de uma queda na taxa de 

juro gerada por um aumento na quantidade de moeda. Para Patinkin, Keynes nao toma 

em considera~ao que um incremento na quantidade de moeda tern um efeito riqueza 

directo sobre a procura agregada: 

" In the long run growth context, Keynes does recognize that a higher level of wealth in the form 
of physical capital will generate a lower propensity to save and thus a higher propensity to 
consume"2. 

Esta critica e totalmente infu.ndada, porque Keynes defende exactamente o mesmo 

para o Iongo prazo, para alem de que, no curto prazo, apenas poderia supor o contrario. 

Mais que considerar um efeito riqueza, deveria considerar um efeito paupe~ao. A 
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evidencia disto esta no capitulo 24 da Teoria Geral, em que defende uma baixa da taxa 

de juro, de modo a que a eficiencia marginal do capital tenda a zero; defende a eutamisia 

do rentier, a re-distribui~ao do rendimento com o desaparecimento dos riscos e da 

incerteza que obrigam ao pagamento dos juros. 0 chamado efeito Pigou ou efeito de 

liquidez real, que esta na base desta posi~ao de Patinkin, nao considera que uma redu~ao 

dos salarios provoca uma redu~ao dos pre~os, pelo que a si~ao se mantem, se a 

liquidez real favorece a outros grupos de rendimento, devera ser considerado que mesmo 

que a taxa de juro baixe, a eficiencia marginal que depende das expectativas de Iongo 

prazo pode descer simultaneamente, eliminando esse efeito. Em palavras de Keynes: 

" Perhaps the most important influence, operating through changes in the rate of interest, on the 
readiness to spend out of a given income, depends on the effect of these changes on the 
appreciation or depreciation in the price of securities and other assets. For if a man is enjoying a 
windfall increment in the value of his capital, it is natural that his motives toward current 
spending should be strengthened, even though in terms of income his capital is worth no more 
than before; and weakened if he is suffering capitallosses"3. 

Parece claro para Patinkin, que Keynes acreditava que a elasticidade juro da taxa 

de investimento era baixa e que o investimento poderia ser mantido ao nivel de pleno 

emprego quando: 

"( ... ) the marginal efficiency of capital and hence the rate of interest would be brought down 
caproximately to zero within a single geration»"4. 

A reflexao mais importante da interpre~ao de Patinkin e aquela em que este 

afirma: 

" I have interpreted the General Theory, not as static theory of unemployment equilibrium, but as 
a dynamic theory of unemployment equilibrium"I. 

0 argumento de Patinkin e que esta interpre~ao no que diz respeito a Keynes 

nao e sobre uma economia em que o nivel do emprego e a taxa de juro permanecem 

constantes, mas sim aquela em que o nivel do salario monetario e a taxa de juro descem 

continuamente, e, em que a eficiencia marginal desce mais rapidamente que a taxa de 

juro, pelo que se gera uma si~ao de estado cr6nico de desemprego, no qual a intensi-

1 Idem, p. 106-107. 0 citado entre aspas corresponde a J.M. Keynea , " The General Theory'', CWJMK , voL vn, p. 267. 
2 Idem,p. 110. 
3 J.M. Keynea 'II The General Theory", CWJMK 'voL vn, p. 94. 
4 Idem,p. 104. 
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dade esta mudando no tempo2. Esta, com certeza, nao e a posi~ao de Keynes, pois p0e 

enfase nos factores de re-equilibrio, enquanto que em Keynes trata-se de uma posi~ao de 

equilibria de subemprego ou de flu~aes do emprego a um nivel menor que o pleno 

emprego. A evidencia encontra Patinkin na passagem em que Keynes afirma que: 

" It is an outstanding characteristic of the economic system in which we live that, whilst it is 
subject to severe fluctuations in respect of output and employment, it is not violently unstable. 
Indeed it seem capable of remaining in a chronic condition of subnormal activity for a 
considerable period without any marked tendency either toward complete collapse"3. 

Patinkin enfatiza a «chronic condition of subnormal activity», que nao e uma 

situa~ao de «underemployment equilibrium». 0 facto de nao considerar esta diferen~a 

tern gerado interpre~aes baseadas na «hip6tese de rigidez dos salarios» ou de 

«armadilha de liquidez». 

A dificuldade de Patinkin e que Keynes utiliza o conceito de «unemployment 

equilibrium», e como este proprio admite, a analise de Keynes nao se baseia nem na 

rigidez dos pre~os, nem na armadilha de liquidez, pelo que Patinkin deve demonstrar 

que Keynes utilizava aquele como um conceito de desequilibrio. De facto, Patinkin critica 

a uti-ao do termo equilibria em Keynes, deixando claro que Keynes nao poderia 

distinguir entre equilibria estatico por um lado e desequilibrio dinamico por outro. 

Na figura anterior, o processo no seu conjunto descreve um processo de 

desequilibrio dinamico, onde cada ponto de intersec~ao, por exemplo R e um ponto de 

equilibria para o curto prazo: 

"( ... )And this, I feel, is really all that Keynes meant when he referred to a «level of employment 
consistent with equilibrium• that is less than full employment"l. 

A evidencia encontra-se, em primeiro Iugar, na recapi~ao da Teoria Geral no 

capitulo 18. Keynes coloca enfase em que a taxa de juro e determinada pela preferencia 

pela liquidez e a quantidade de moeda. As variaveis independentes sao as fu.n~aes 

comportamentais(consumo, preferencia pela liquidez e eficiencia marginal do capital), a 

unidade salario e a quantidade de moeda. Assumindo estas constantes: 

1 D. Patinkin, op. cit., p. 113. Esta ~ e importante porque deu Iugar, como jli tive oportunidade de discutir 
anterionnente, a uma corrente interpretativa aut6noma: a corrente do desequillbrio. 
2 Compare-seD. Patinkin, op. cit. , pp. 113-114. 
3 J.M. Keynes," The General Theory", CW]MK, voL VU, p. 249-50. 
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"Keynes accomplishes his present «object which is to discover what determines at any time» the 
equilibrium levels of the dependent ·rariables-employment, and hence output"2. 

lsto e, segundo Patink:in, equilibrio de Curto prazo. 

Uma segunda evidencia: quando Keynes fala na posi~ao em que os salarios nao 

continuam a declinar ou quando adopta uma posi~ao na qual urn declinio nao gera 

nenhuma mudan~a ulterior, este nao fala de equilibrio, utiliza o conceito de «stable 

equilibrium», «long period position» ou «resting place». Aqui vern a superficie, segundo 

Patinkin, a «alma marshaliana» de Keynes. 

Urn ponto de equilibrio como R na figura, e urn ponto de curto prazo que 

corresponde a urn equilibrio transit6rio de Marshall, gerado por urn declinio na procura 

de D para D' na figura. As curvas S sao as curvas de curto prazo, com urn numero de 

firmas na ind1lstria. A passagem de S1 para S2, S3, corresponde a uma saida de empresas 

da indUstria quando sofrem perdas. No caso de uma indUstria com custos constantes, este 

processo conduz, por Ultimo, para o restabelecimento de urn novo equilibrio de Iongo 

prazo Q' no nivel original de pre~os Po· 

Existem porem importantes diferen~as. Primeiro, quando o movimento de 

equilibrio que nos leva a posi~ao de Curto prazo R na figura da pagina, OS pre~OS sao 

mantidos constantes produzindo-se mudan~as no output, alternativamente, na figura da 

pagina anterior, os movimentos produzem-se com mudan~as nos pre~os e output 

constante. Trata-se de processos que combinam ajustamentos nos pre~os e no output 

para o curto prazo. Numa analise microecon6mica a Marshall, as repercussaes do 

processo de ajustamento dinamico na procura da indUstria podem ser descuradas. A 

analise que realiza Keynes, na qual existem expectativas adversas e pressaes da liquidez 

que geram contrac~6es do output, e macroecon6mica: 

"It is this difference, and not the difference between process adjusting and quantity adjusting per 
se which generates the differences in the dynamic analysis"3. 

1 Idem, p. 116. 
2 Idem, p. 116. As palavras entre aspas correspondem aJ.M. Keyne&, "llte General Theory", CWJMK, voL VII, p. 24 7. 
3 Idem, p, 118. 
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Uma segunda diferen~a aponta Patinkin. Enquanto que na analise marshalliana a 

preocup~ao e principalmente com a posi~ao de Iongo prazo de equilibria da ind'llstria 

como consequencia de urn declinio na procura, Keynes nao se mostra grandemente 

preocupado com esta questao; preocupa-se com a si~ao dinamica da economia em 

estado de «unemployment disequilibrium», i.e., numa economia que permanece numa 

condi~ao de subactividade por urn consideravel periodo sem que existam tendencias de 

mercado que levem ou a recuper~ao ou ao colapso. · 

Como o proprio Patinkin reconhece, nao M qualquer referenda de Keynes ao 

conceito de equilibria. 0 facto de Patinkin enfatizar acentuadamente que a n~ao de 

desequilibrio se adequa melhor a analise que Keynes realiza, deve-se a que este utiliza 

urn conceito de equilibria que nao e o mesmo de Keynes. 

Na n~ao de equilibria, quer parcial, quer geral, esta implicito que a economia 

possui fo~as que se reequilibram no Curto prazo, isto e, urn desequilibrio e sempre urn 

conceito de curto prazo ou de equilibria transit6rio. Keynes utiliza. o conceito de 

equilibria m6vel para designar a si~ao dinamica em contraposi~ao ao equilibria 

estatico. Patinkin simplesmente ignora esta n~ao. A procura efectiva e urn conceito de 

equilibria, no sentido de que num determinado momento uma oferta elastica e igual a 

procura agregada, porque tanto a oferta como a procura resultam das antecip~aes dos 

empresarios. Face a uma procura menor que a capacidade de produ~ao, os empresarios 

procuram maximizar o lucro adequando os recursos, i.e., o emprego, para esse nivel de 

procura, existindo por isso uma posi~ao de equilibria de subemprego. 0 raciocinio de 

Patinkin e apenas uma analise pelo lado da procura, ignorando a oferta, ou supondo que 

a oferta gera for~as que levam a diferentes posi~aes de equilibria de curto prazo. Apesar 

de vislumbrar os ajustamentos pelas quantidades, atribui a este urn papel reequilibrador: 

diminui~ao do emprego, pressao sobre os salarios, redu~ao dos pre~os, efeito de liquidez 

real, descida das taxas de juro, aumento da procura via aumento do investimento. A 

introd~ao das expectativas perversas sobre a procura por parte de Patinkin nao 

considera as expectativas sobre a oferta, nem considera as expectativas extrapolativas 
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sobre o investimento, nem as expectativas sobre o consumo que se reflectem sobre a 

procura de investimentos, nem os efeitos da preferencia pela liquidez, i.e., as expectativas 

aparecem na analise Patinkin ad-hoc, em substitui~ao do shock extemo, tipico da analise 

neoclassica. Isso podemos ver claramente na sua analise do desemprego. 

Podemos definir o desemprego involuntario, segundo Patinkin, no caso de 

existirem restri~ees que impe~am o individuo de se comportar como sujeito maximizador 

neo- classico. Essa conduta exprime-se graficamente nas curvas de oferta e procura, 

onde os agentes se comportam voluntariamente, satisfazendo as condi~ees de equilibria. 

Caso contrario, o individuo actua involuntariamente. Especificamente: 

"( ... )the norm of reference to be used in defining involuntary unemployment is the supply curve 
of labor; for this curve shows the amount of the employment which the workers of the economy 
want to obtain in the light of the money wage, price level, and budget restraints with which they 
are confronted. Henced as long as workers are con their supply curve»- that is, as long as they 
succeed in selling all the labour they want to at the prevailing real wage rate- a state of full 
employment will be said to exist in the economy" I. 

Sendo assim, no equilibria existira. sempre pleno emprego, variando conforme se 

produzam alter~ees nos salarios reais, ou nos factores objectivos e subjectivos que 

determinam a curva de oferta do factor trabalho. 

0 problema de determinar 0 desemprego involuntario implica responder a 
questao de saber como e que os individuos sao obrigados a comportar-se 

involuntariamente. Tal acontecera quando os agentes estejam fora da curva de oferta. 

A resposta de Patinkin toma em consider~ao a tradicional resposta neoclassica: a 

existencia do pleno emprego e assegurada atraves da flexibilidade dos salarios 

monetarios, os quais tendem a descer quando se produz excesso de oferta, assegurando o 

equilibria. Segundo ele, esta e uma verdade tautol6gica, carente de importancia e sem 

significado, pois nada se diz sobre as fo~as que geram o desemprego, sobre a re~ao 

entre o nivel de salarios reais e o volume de desemprego, e sobretudo nada diz sobre: 

"( ... ) the efficacy of an automatically functioning market system with flexible money wages in 
eliminating involuntary unemployment"2. 

1 D. Patinkin, Money, Interest and Price3, Harper International Edition, New York, 1965, pp. 314-15. 
2 Idem,p. 315. 
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Fica aberto o caminho para explicar a existencia do desemprego involuntario, 

mas isso conduz-nos a teoria patinkiniana do desemprego involuntario. Contudo, a sua 

abordagem pela lado da procura para o desemprego involuntario ( fora das curvas de 

equilibria) permite explicar o desemprego como urn fen6meno de desequilibrio, 

existindo for~as, embora viscosas, que podem levar no Iongo prazo ao pleno emprego 1. 

Existe assim uma diferen~a fundamental na analise de Patinkin relativamente a que 

realiza Keynes. Embora reconhecendo a existencia da incerteza que gera expectativas 

pessimistas sobre o futuro da taxa de juro, nao integra estas na sua analise, nem 

considera os efeitos da diminui~ao dos salarios sobre a procura. A analise de Patinkin 

considera si~aes de recessao suaves, em que existem expectativas sobre a recuper~ao 

e, portanto, na subida dos pre~os e dos sa.Iarios, uma vez que sao eliminados os stocks de 

existencias e os bens de capital obsoletos. Nesse sentido a recessao tern urn efeito positivo 

e leva a uma melhor afec~ao de recursos. A analise de Keynes tern urn quadro hist6rico 

diferente, o da depressao aguda com uma lentissima recuper~ao. 

5.2. A avalia~ao extema ao programa de investigaQao 
cientifica de J.M.Keynes: 

"Had the General Theory never been written, Keynes would 
nevertheless have deservedly been regarded as one of the great 
economists of all the time- to be listed in the pantheon of great 
British economist along with Adam Smith, David Ricardo, John 
Stuart Mill, William Stanley Jevons, and Alfred Marshall"!. 

Compendiando as suas ideias sobre politica econ6mica, podemos concluir 

com certo rigor que o emprego esteve quase sempre no centro das suas preocup~aes. 

Podemos assentar as posi~aes de Keynes, a fim de poder compara-las com as posi~aes dos 

seus seguidores keynesianos e com as dos seus criticos monetaristas, com o objectivo de 

melhor compreender o legado de Keynes nesta materia e as diferencias entre esta, e as 

1 Embora seja entendido que a aruilise refere uma ~omia agregada e que, portanto, 0 ~mprego e 0 ~prego 
socialmente relevante, trata-se do desemprego ciclico que afecta a economia em periodos caracteristicos. A discussio 
que se rea1iza e no sentido das caracteristicas do desemprego em termos da conduta dos individuos (permanecerio eles 
nas suas curvas de comportamento 1) e das restri¢es percebidas a sua accao normal (encontrar-se-io fora das suas 
curvas?). A sua contribuicAo, relativamente ao metoda utilizado, pode-se estender a outros casos de ~mprego, visto 
que as razaes, o choque externo, podem ser interpretadas no sentido de afectarem os agentes, na sua totalidade, um 

· conjunto de agentes ou alguns agentes. 
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politicas keynesianas do p6s-guerra. Ficara demonstrado que a critica compromete muito 

mais o pensamento dos discipulos keynesianos que o do proprio Keynes, que a critica em 

nada compromete o programa keynesiano. 

A posi~ao neoclassica e oficial, conforme resultava da sua abordagem teorica, 

recomendava na epoca de Keynes uma redu~ao dos salarios monetarios, a elimina.Qao das 

restri~6es que obstaculizavam o ajustamento dos pre~os relativos, o restabelecimento dos 

mecanismos que asseguravam a melhor afec~ao dos recursos produtivos. A nova critica 

monetarista e neoclassica tern vindo sobretudo a restaurar a ideia de que existem 

mecanismos automaticos que restabelecem o equilibria, concentrando-se sobretudo na 

critica a teoria do mercado de trabalho keynesiano e a politica monetaria que favorece 0 

emprego atraves da descida das taxas de juro. Veremos que esta critica toma como certa 

a rel~ao entre o caracter keynesiano de algumas teorias e o pensamento de Keynes, o 

que na realidade esta Ionge de ser verdade. Keynes, aceitando a possibilidade e mesmo a 

necessidade de pensar uma politica economica para o pleno emprego, considerava.:.as. 

discutiveis e de dificil execu~ao, sobretudo pelas consequencias sobre o o~amento · 

corrente2. 

Devemos precisar esta versao keynesiana de Keynes, pelo que discutiremos 

introdutoriamente as posi~aes de Keynes ate a II Guerra. Em segundo Iugar, discutiremos 

os problemas da re~ao entre a politica economica que Keynes defendia nesse periodo, 

aparentemente mais liberal relativamente aos anos 30, com a politica keynesiana dos 

seus discipulos e seguidores fiscalistas. A seguir, pronunciar-me-ei sobre as 

"contradi~aes" que suscitaram as opiniaes de Keynes sobre a politica economica do pas

guerra, em termos da dualidade abertura&laissez-faire, intervencionismo&economia 

fechada e, por Ultimo, a suposta critica dos monetaristas a Keynes. Procurarei demonstrar 

1 M. Friedman," The Keynes Centenary: A Monetarist Reflects'", Economist, 4 June 1983. 
2 A versio keynesian& aceita que em termos de politica econOmica Keynes teria recomendado:"When private spending 
declines, a responsive government substitutes ib spending by running a budget deficit, or reduces taxes to stimu.We 
private spending. The additional spertding create jobs for idle workers. Society geb the benefit of output that would 
have been lost; increased output and employment raises tax revenues and finances the deficit. To reduce inflation, the 
government runs a budget surplus. The surplus lowers economic activity, and the surplus is eliminated as inflations 
falls". Allan H. Meltzer," Monetarism and the crisis in economics", p. 35, in Daniel Bell and Irving Kristol(ed), The 
crisis in Ecomic Theory, Basics Books, Inc, Publishers, New York, 1981, pp. 35-45. 
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que nao e mais que uma critica extema a leitura e aceita~ao keynesiana da rel~ao 

refundida por Philips entre desemprego e infla~ao. 

5.2.1. As politicas econ6micas de J .M.Keynes e algumas 
consideraQ6es sobre a politica econ6mica keynesiana. 

"If for any reason the individuals who compruc the nation are 
unwilling, each in hia private capacity, to spend sufficient to 
employ the resources with which the nation is endowed, then it is 
for the government, the collective representative of aU the 
individuals in the nation, to fill the gap"'. 

1. A primeira questao que se toma necessaria destacar e a rejei~ao por parte de 

Keynes das politicas de redu~ao dos salarios monetarios. Isto constitui urn ponto de 

demarca~ao definitivo perante a visao ctassica. Keynes rejeita essas politicas tanto no 

«Treatise» como na Teoria Geral. No «Treatise», utilizando as eq~aes fundamentais, 

. Keynes mostra a possibilidade te6rica de reduzir os satarios monetarios, embora chame a 

aten~ao para o tempo do ajustamento. 

Uma redu~ao dos satarios monetarios, poderia reduzir os custos unitarios por 

unidade de output, expressados no primeiro termo da equa~ao P = 0/E + S -1/E. Uma 

redu~ao dos rendimentos monetarios E, permitiria o crescimento dos lucros e a retoma do 

investimento. Mas como existiria uma rigidez dos satarios monetarios no mundo real, 

uma redu~ao era politica e socialmente impraticavel sem uma guerra de guerrilha nas 

indmtrias e empresas. 

Na Teoria Geral, reconhece que a redu~ao dos salarios monetarios fari~ pouco 

sentido numa economia aberta ou, no caso de expectativas optimistas sobre o futuro da 

procura e sobre os rendimentos esperados futuros levassem a eficiencia marginal do 

capital acima da taxa de juro de Iongo prazo. Uma recuper~ao dos p~os dos activos ou 

dos pre~os dos titulos, poderia ser conseguida com uma politica de moder~ao das 

expectativas «bears», isto e, a taxa de juro conv~ncional de Iongo pra.Zo praticada pelas 

a~toridades monetarias deveria assegurar uma politica monetaria credivel, curvando a 

preferencia pela liquidez especulativa. Mas numa economia fechada, a red~ dos 
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satarios monetarios geraria expectativas regressivas, porquanto uma redu~ao dos custos 

trairia consigo uma redu~ao dos pre~os, mantendo-se a taxa de lucro deprimida. Urn 

outro argumento nao menos importante, e que, numa democracia politica, os sahirios 

monetarios sao fixados atraves de negocia~aes e ~onvenios entre patrOes e sindicatos, 

pelo que a redu~ao dos salarios apenas poderia ser possivel num regime politico 

repressivo e autoritario2. 

2. Discutindo a politica da taxa de juro, tanto no «Tract» como no «Treatise», 

Keynes considera que urn aurnento dos pre~os permite a expansao dos lucros, do 

investimento e do output, no caso contrario conduz a uma declinio da produ~ao e do 

emp~ego, pelo que, basicamerite a recomen~ao advogada e o recurso as vari~aes na 

taxa de juro, a fun de estabilizar os pre~os. Esta posi~ao basica pressupae a existencia de 

uma fraca re~ao com urn sistema monetario internacional. 

No «Tract», Keynes considera que uma red~ao da taxa de juro provoca urn 

movimento nos pre~os relativos a baixa, incrementando os activos no poder do sistema 

bancario( a base monetaria) o que permite incrementar a quantidade de moeda e, por 

essa via, os pre~os ao anterior nivel. E a aplic~ao mecanica da teoria quantitativa da 

moeda3. 

No «Treatise«, o mecanismo e mais poderoso e articulado. A diferen~a 

relativamente ao ·«Tract» esta em que as eq~aes fundamentais mostram urn efeito 

directo da taxa de juro na poupan~a e no investimento. Enquanto que no <<Tract» a taxa 

de juro e a taxa de CUrto prazo, no «T~atise» a preocup~ao e com a taxa de juro de 

Iongo prazo( dos· titulos) que influencia os niveis da poupan~a e do investimento. Do 

ponto de vista da politica, Keynes pretende influenciar a taxa de juro de curto prazo, a 

fun de mudar a taxa de juro de Iongo prazo. 

1 J. M. Keynes, "Can America Spend Its Way Into Recovery", CWJMK, vol.xxi, p. 236-237. 
2 No «Treatise» Keynes alude aos regimes totalitarios existentes na RUssia, Alemanha e Ibllia, onde ocorria wna politica 
de ~ de saiarios determinada pela f~a do poder politico e imposta repressivamente, ver J.M. Keynes , CWJMK, 
vol. V, pp. 244-45. , 
3Keptes escreve no « Tract»: "The governors of the system would be bank rate and the Treasury bill policy, the objects 
of govel'llll!ent would be stability of trade, prices and employment", J.M. Keynes , "A Tract on Monetary Reform", in 
CW]MK, vol. IV, p. 153. _ 
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A visao de Keynes, em termo.c; politicos, privilegia a politica monetaria.Tal como 

analisei anteriormente, o autor discute a possibilidade de limi~oes na politica bancaria. 

Quando a taxa de juro natural desce a urn nivel tao baixo que gera uma assimetria de 

opinioes tao vasta entre emprestadores e tomadores de emprestimos, e necessario no 

Iongo prazo reforc;ar a acc;ao do banco central de modo a: 

"( ... ) impose on the central bank the duty of purchasing bonds up to a price far beyond what is 
considered to be the long period norm" I. 

Se, neste caso da politica de mercado aberto «au outrance», a depressao continuar, 

a alternativa e: 

"( ... )socialistic action by which some official body steps into the shoes which the feet of the 
entrepreneurs are too cold to occupy"2. 

Este e o caso especial da politica fiscal que implica financiar obras publicas com 

recurso ao ·deficit orc;amental, destinado a restaurar a confianc;a dos empresarios e a 

recuperac;ao do espirito e da energia empresarial. A politica de baixar a taxa de juro seria 

impraticavel para urn pais de economia aberta e integrada num sistema padrao ouro, 

pois provocaria a perda de reservas de ouro que adviria de uma balanc;a de transacc;oes 

correntes negativa: 

"( ... ) no national central bank which is a member of an international system, not even the Federal 
Reserve of the United Sates, can expect to preserve stability of its price level[by means of 
variations in the bank rate], if it is acting in isolation and is not assisted by corresponding action 
on the part of other central bank"3. 

Apenas atraves da cooperac;ao entre os principais bancos centrais do mundo 

poderia ser conseguido tal objectivo, mas se essa cooperac;ao nao tivesse Iugar e a poq.tica 

de mercado aberto afectasse as reservas, em vez de provocar a descida suficiente da taxa 

de juro, a fim de retomar o investimento: 

"The Government must itself promote a programme of domestic investment. It may be the choice 
between employing labour to create capital wealth, which yield less than the market rate of 
interest, or not employing it at all" 4. 

1 J.M. Keynes , "A Treatise on Money, in CWJMK, voL VI, p. 335. 
2 Idem, p. 335. 
3 Idem. 0 recurso a este caso especial n4o era novidade politica em Keynes, nem era o Unico a defend!-la. Fazia parte 
da proposta desenvolvida pelo mesmo, Junto a Henderson, para o programa eleitoral do partido liberal ingl!s rw 
elei~aes de 1929 e que apareceu como parte do livro amarelo do partido liberal e no panfleto intitulado « Can lloyd 
George do it». Na InglateiTa, o pr6prio Pigou aceitava o recurso a eSta politica e nos EUA, J. Viner e E. Simon de 
Chicago defendiam a mesma posit;ao, assim como os economistas suecos da chamada cescola de Estocolmo•. A 
particularidade desta proposta resulta das condi~ especificas que Keynes pensava existirem em Inglaterra. · 
4 Idem,p.337. 
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3. Se a politica de redu~ao dos salarios n4o pode funcionar, se a politica 

monetaria de reduzir a taxa de juro niio funcionar como factor estabilizador dos pre~os, 

da actividade economica e do emprego, ou o governo subsidia a for~ao de capital dos 

empresarios privados, ou ele proprio dirige urn programa de investimento de capital. 

Quanto maior a importancia do comercio internacional para a economia de pais, 

maiores serao os efeitos negativos de uma politica monetaria isolada e maior a perda de 

reservas de capital. Keynes admite no « Treatise» que se fosse possivel reduzir os custos de 

produ~ao relativamente aos custos que imperam em outros paises concorrentes, aplicar a 

mesma taxa de juro que equilibra a poupan~a com o investimento, entao seria possivel 

eqt:illibrar a balan~a de pagamentos. Na ausencia daquela flexibilidade, tal niio e 

praticavel nem realiza.vel. Numa si~iio de adesiio a urn sistema de padriio ouro que 

regula as taxas de cambio, a principal preocup~iio do sistema bancario e a estabilidade 

do equilibria externo, ao qual se adequa o equilibria interno de pre~os. 

Esta implicito, no caso especial de politica, que o emprego gerado pelas obras 

publicas tem efeitos beneficos sobre OS pre~OS sem que se activem efeitos perversos sabre 

a procura de hens importados, que se repercutam negativamente sobre a balan~a de 

pagamentos. Keynes estava convencido de que as obras publicas tinham efeitos 

multiplicativos: 

"( ... )the fact that many work people who are now unemployed would be receiving wages instead 
of unemployment pay would mean an increase in effective purchasing power which would give a · 
general stimulus to trade. Moreover, the greater trade activity would make for further trade 
activity; for the forces of prosperity, like those of trade depression, work with cumulative 
effect" I. 

Keynes nao descura a existencia de alguns efeitos perversos das obras publicas, 

embora apenas considere os efeitos sobre a conta capital da balan~a de pagamento e nao 

os efeitos sobre a conta corrente, particularmente importantes para os paises que tern 

uma balan~a comercial negativa e dependem do investimento estrangeiro e do credito de 

curto prazo para financiar a sua balan~a de transac~aes correntes2. 

1 J.M. Keynes," Can Uoyd George do it", in CW]MK , voL IX, p. 106. 
2 Esta nio era a si~ de lnglaterra, que era um pais exportador de capital, pelo que o problema em tenno.. pratico& 
nao se punha. Refiro-me as suas di!cwsOes na Comissio MacMillam em 1931. 
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No «Treatise», porem, a formula politica era mais abstracta que os pianos 

apresentados em 1929, sendo apresentada como se esta fosse uma variante de politica 

monetaria, no sentido em que os subsidios a conceder aos empresarios equivalessem a 

uma redu~ao nas taxas de juro ou que os pianos de investimento dos governos tomariam 

em conta a taxa de juro de mercado e nao a taxa natural de juro. Patinkin explica esta 

incongruencia como o resultado dos diversos papeis que Keynes representava 1• 

As solu~aes apontadas tinham em mente o ceruirio internacional. Para os Estados 

Unidos de America, e para a Fran~, a politica contra o desemprego passava por reduzir 

o suficiente a taxa de juro de mercado, de modo a que coincidisse com a taxa natural 

wickselliana. A sol~ao para os desempregados da Inglaterra, dadas as perturb~ees do 

retorno a uma taxa de cambio, que deixava os custos de prod~ao elevados relativamente 

aos seus parceiros, era a cooper~ao internacional no terreno monetario. 

Provisoriamente, Keynes chegou a pedir o levantamento de tarifas alfandegarias, 

. subsidios ao investimento estrangeiro, exclusao das importa~aes estrangeiras, revelando 

urn pragmatismo adequado as circunstancias. 

Mas o problema basico, que Keynes coloca em evidencia, era a desmoraliza~ao 

que ~friam OS empresarios, que OS insensibilizava relativamente a elasticidade da taxa de 

juro. Uma descida da taxa de juro nao geraria urn aumento do investimento, dadas as 

expectativas pessimistas relativamente a actividade econ6mica, inibindo o mecanismo 

automatico da politica bancaria. 

4. Keynes foi parco e pacato na Teoria Geral nas suas formul~aes de politica 

econ6mica. Ele propae para o Iongo prazo uma economia mista onde o Estado socialize o 

investimento, dando prioridade ao investimento produtivo das empresas, complementado 

com investimento social2. As suas propostas sao uma reflexao da sua doutrina 

1 No «Can lloyd George do it» Keyne.s desempenhava na cena nacional o papel do panfletario politico, enquanto que no 
«Treatise• este representava o papel do acadimico perante a audiencia e audit6rio cientifico: "Keyne.s wu the 
internationally famous scholar presenting to the scientific work as a whole what was intended to be a definitive work 
on the subject"D. Patinkin, "Keyne.s'Monetary Thought A study of its Development", Durham, New Caroline: Duke 
University Press, 1976, p. 133. 
2 No perlodo de prepar~ da Teoria Geral, Keyne.s escreveu urn panfleto sabre politica economica: " The Mearu to 
Prosperity", em que deixa claro que atribui urn Iugar prloritario no relan~to econ6mico a in~ do Estado: " 
Thus the first step has to be taken on the initiative of public authority; and it probably has to be on the large scale and 
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econ6mica, apontamentos filosoficos sobre harmonia econ6mica e social para a 

totalidade do ciclo econ6mico. Nao sao exo~aes para a fase recessiva ou urn exercicio 

de recomen~aes pontuais limitadas a uma politica especifica 

As advertencias de Keynes em materia de reforma monetaria e de reforma fiscal 

na Teoria Geral nao contem uma formula~ao pormenorizada. Relativamente a reforma 

monetaria, Keynes recomendava que a banca deveria estar preparada para negociar, em 

ambos os sentidos e em termos especificos, dividas de diferentes maturidades e com 

diferentes graus de risco: 

" Perhaps a complex offer by the central bank to buy and sell at stated prices gilt-edged bonds of 
all maturities, in place of the single bank rate for short-term bills, is the most important practical 
improvement which can be made in the technique of monetary management" 1. 

Trata-se de uma medida reformadora a fim de diminuir permanentemente a 

preferencia dos especuladores pela liquidez, dando confian~a aos investidores em titulos, 

assegurando OS pre~os e, desse modo, dando estabilidade a taxa de juro de Iongo prazo. 

Em concreto, e uma regra permanente e nao uma medida discriciomiria destinada a 

contrariar temporariamente os mais incautos dos especuladores. 

Em termos de reforma fiscal, Keynes prop6e uma sistema tributario que permita a 

redistribui~ao do rendimento a fim de aumentar a propensao ao consumo. 0 argumento 

te6rico esta agregado a uma valoriza~ao de ordem etica: 

" For my own part, I believe that there is social and psychological justification for significant 
inequalities of income and wealth, but not for such large disparities as exist to-day"2. 

Sobre como organizar uma tributa~ao que espelhe menos disparidades, Keynes 

nao deixou indic~OeS precisas, nem estabeleceu urn principia etico para uma 

distribui~ao mais justa do rendimento. Nunca explicitou urn principia econ6mico nesse 

sentido, embora a aceita~ao do primeiro postulado da teoria classica possa ser uma 

indic~ao de que a distribui~ao pri:rruiria obedecesse ao criterio ortodoxo. Contudo, viu 

na persistencia de altas taxas de juro a causa principal das futuras desigualdades da 

organised with determination, if it is to be sufficient to break the viciow circle and to stem the progressive 
deterioration, as finn after throws up the sponge and ceases to produce at a loss in the seemingly vain hope that 
perseverance will be rewarded",J.M. Keynes, CWJMK, vol. IX, p. 354. 
1 J.M. Keynes , "The General Theory", CWJMK, vol vn, p. 206. 
2 Idem,p. 374. 
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riqueza. A taxa de juro deveria ser t'P..duzida, porque a razao te6rica para justificar alta.s 

taxas de juro, aurnentar a poupan~a, nao estimula o investimento como a teoria classica 

pressupunha: 

"( ... )we have shown that the extent of effective saving is necessary detennined by the scale of 
investment and the scale is promoted by a low rate of interest, provided that we do not attempt to 
stimulate it in this way beyond the point which corresponds to full employment" I. 

0 que convem e reduzir a taxa de juro ate o nivel em que exista pleno emprego, 

proporcionalmente a curva de eficiencia marginal de capital. Nessa si~ao, os 

rendimentos proporcionados no curso da sua vida pelos bens de capital, deverao cobrir 

os custos de produ~ao, mais uma margem para o risco e o custo da habilidade e 

supervisao, i.e. os pre~os dos bens de capital remunerariam os custos do trabalho, do 

capital do empresario ou investidor e o sa.Iario do empresario. A eutanasia do rentier 

permitiria uma melhor distribui~ao do rendimento, ao mesmo tempo que diminuiria a 

incerteza gerada pela actividade especulativa, sendo a eficiencia marginal do capital urn 

criterio adequado da capacidade produtiva do capital, que se tornaria mais abundante, 

eliminando o risco. Estariamos na si~ao de estado estacionario em que a evolu~ao do 

sistema econ6mico dependeria das mudan~as no gosto do publico, na tecnologia e 

recnica, da qualidade e quantidade do equipamentO, das desutilidades das diferentes 

intensidades de trabalho, da estrutura social e da distribui~ao do rendimento subjacente, 

do estado da concorrencia, das actividades de supervisao e organ~ao. 

A recuper~ao econ6mica precisa do regresso a urn estado de confian~a da 

actividade investidora e das condi~6es de credito, embora esta Ultima seja insuficiente por 

si para essa recuper~ao. Nao basta uma descida da taxa de juro ou urn aurnento das 

disponibilidades de credito; e preciso urn .aurnento do investimento, que depende em 

Ultima instancia das expectativas de Iongo prazo do investidor. 

Keynes mostra-se ceptico relativamente ao exito de uma politica puramente 

monetaria dirigida a influenciar a taxa de juro, e pensava que era tempo de par fim ao 

1 Idem, p. 375. 
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Iaissez-faire, porquanto o sistema dei.xado a si proprio, nao estava em grau de assegurar 

a estabilidade que o processo econ6mico requeria. Nas suas propostas de 193 7 escreve: 

"A low enough long term rate of interest cannot be achieved if we allow it to be believed that 
better term will be obtainable from time to time by those who keep their resources liquid. The 
long-term rate of interest must keep continuously as near as possible to what we believe to be the 
long-term optimum. It is not suitable to be used as a short weapon" I. 

t que a variabilidade das taxas de juro aumenta a incerteza e barra caminho ao 

investimento. Toda a enfase e colocada na estabilidade da taxa de investimento. Numa 

carta a Durbin, Keynes insiste em que na Teoria Geral: 

" There are many passages ... devoted to proving that attacks on the rate of interest by themselves 
are likely to prove an inadequate solution except perhaps temporarily. I, therefore, advocate 
measures designed to increase the propensity to consume, and public investment independent of 
the rate of interest" ...... "investment is a matter wJ:tich cannot be left solely to private decisions"2. 

0 Estado e aquele que esta em condi~ees de ter visees de Iongo prazo, para alem 

das flu~ees ciclicas que as politicas estabilizadoras podem mitigar mas nao evitar. 0 

que estava em causa nao era apenas a interven~ao passageira do Estado. Era preciso urn 

tipo de interven~ao que gerasse uma mecanismo permanente de confian~a. Para isso: 

"( ... )the central controls necessary to ensure full employment will, of course, involve a large 
extension of the traditional functions of govemment"3. · 

Procurava na interven~ao do Estado o suporte para o investimento renunciando 

definitiva e doutrinariamente a presumivel contribui~ao que a existencia de mecanismos 

autonuiticos viessem a dar: 

"I expect to see the State, which is in a position to calculate the marginal efficiency of capital
goods on long views and on the basis of the general social advantage, taking an ever greater 
responsibility for directly organising investment; since it seems likely that the fluctuations in the 
market estimation of the marginal efficiency of different types of capital, calculated on the 
principles I have described above, will be too great to be offset by any practicable changes in the 
rate of interest"4. 

Uma valoriza~ao da influencia das expectativas de Iongo prazo sobre o 

investimento requer necessariamente o conhecimento do estado de confian~a sobre a 

estabilidade dos neg6cios, que se manifesta em termos econ6micos no grau de confian~a, 

na estabilidade politica e social que conforma o entorno para a consec~ao dos 

investimentos. Keynes nao se referia apenas a estabilidade politica, embora concedendo-

1 J.M. Keynes," How to Avoid a Slump", in CWJMK, vol~ XXI, p. 389. 
2J.M. Keynes, in CWJMK, vol. XXIX, p. 379. 
3 Idem,p. 379. 
4Idem,p.164. 
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lhe uma importancia relativa, numa epoca de grande mutabilidade politica em 

Inglaterra, com a constante sucessao de gabinetes ministeriais. 0 estado de confian~a 

reflectia-se, quanto a mim, sobretudo no futuro da taxa de juro e dos pre~os dos titulos 

de Iongo prazo, elementos decisivos para as previs6es sobre a eficacia marginal do 

capital. 

A razao, alias futica, segundo Keynes, para o pagamento de juros reside na. ainda 

baixa propensao a consumir que implica que a poupan~a liquida em condi~aes de pleno 

emprego acaba antes que o capital seja relativa e suficientemente abundante. Mas mesmo 

assim, ainda seria possivel, e tal vez melhor, que a poupan~a colectiva pudesse ser 

mantida, atraves da interven~ao do Estado, a urn nivel que permitisse o crescimento do 

capital, ate este deixar de ser escasso. A politica bancaria e por si insuficiente para, 

regulando a taxa de juro, conseguir urn nivel 6ptimo de investimento. Keynes nao exclui 

a existencia do sector privado, considerado fundamental: 

"In matters of economic detail, as distinct from the central controls, I am in favour of retaining as 
much private judgement and initiative and enterprise as possible. But I become convinced that 
the retention of the structure of private enterprise is incompatible with that degree of material 
well-being to which our technical advancement entitles us, unless the rate of interest falls to a 
much lower figure that is likely to come about by natural forces operating on the old lines. 
Indeed the transformation of society, which I preferably envisage, may require a reduction in the 
rate of interest towards a vanishing point within the next thirty years" I. 

Este deslocamento das preferencias em materia de politica, da politica monetaria 

para a politica fiscal, que distingue a Teoria Geral das suas obras anteriores, e congruente 

com as aprec~aes de Keynes sobre a extensao e significado da Depressao. 0 facto de 

Inglaterra deixar o sistema de padrao ouro em 1931 acompanhada de uma 

desvaloriza~ao da libra, teria permitido regressar as velhas armas da politica monetaria, 

mas depois de urn periodo prolongado de depressao no mundo e em Inglaterra, as 

prioridades de Keynes ainda contemplavam a politica o~amental como meio de 

1 J. M Keynes, "National Self-Sufficiency", in CWJMK, vol..XXI, p.240. 
1 Existe uma nota sobre vicios privados e virtudes ptiblicas com referenda a f8bula das abelhas de Bernard de 
Mandeville. Keynes ira referir extensamente esta f8bula na Teoria Geral, Ver J.M Keynes, CWJMK , voL vn, pp. 359-
362. 
1 A. Smith refere que o trabalho e o valor standard; Malthus argumentava a favor do aumento do rendimento quando 
havia abundancia de mao de obra e, pelo contrlirio, sublinhava a necessidade de proceder a sua contr~ quando 
esta era escassa, a fun de manter o standard trabalho. Keynes teria dito "For hundred years this primitive common sense 
destroyed by Ricardo, has lived only in uneducated circles. The belief of economists that one might do the opposite was 
based on the conviction that output and employment tended to the optimum and i3 the bam of the belief that 
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aumentar a procura efectiva, mesmo quando vigoravam taxas de juro mais reduzidas, 

resultado da descida das taxas de juro de Iongo prazo permitida pela desvalor~ao. 

0 aumento das despesas do Estado, juntamente com uma politica monetaria que 

determinasse uma taxa de juro convencional de Iongo prazo credivel e sustentada, era o 

caminho para o relan~amento da actividade econ6mica. Essa si~ao, como um meio 

para reverter as expectativas pessimistas, exigia estabilidade e credibilidade na 

manuten~ao de uma politica. A politica econ6mica, em linhas gerais, deveria restaurar a 

confian~a dos empresarios e incentivar o aumento do investimento e do emprego. 

Os factos associados a longa depressao, em correspondencia com uma visao de 

Iongo prazo sobre o funcionamento da economia capitalista, provocaram uma mudan~a 

permanente na conce~ao de politica econ6mica. As razaes fundamentais dessa mudan~a 

de opiniao residem nas possibilidades abertas pelos avan~os te6ricos proporcionados pela 

Teoria Geral. 

A depressao tern as suas causas na falta de procura efectiva que assegure a 

lucratividade das empresas num mundo de incerteza. Esta incerteza reflecte-se nas 

expectativas de Iongo prazo dos investidores, que preferem manter liquidez para 

precaver-se de perdas de capital, e que aumenta a procura de moeda para espec~ao. A 

impossibilidade de realizar uma oferta de moeda punha em causa a estabilidade do 

padrao monetario, desestabilizando os termos dos contratos realizados em moeda e por 

consequencia dos sa.Iarios e pre~os. A estabilidade exigida pelo sistema de padrao ouro, 

impede que a taxa de juro de~a relativamente a uma instavel eficiencia marginal de 

capital. 

A causa da descida do investimento, a parte mais instavel da procura efectiva, 

decorre de uma eficiencia marginal do capital instavel e do facto de nao existirem 

mecanismos autonuiticos, como pressupunha o sistema de laissez-faire, que mudem as 

expectativas sobre os rendimentos esperados futuros do capital e que incentivem o 

economists are generally wrong": T. Rymes, -" Keynes's Lectures 1932-35: Notes of a Representative Student", 
MacMillan, 1988, p. 81. 
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investimento. A estrutura capitalista, com urn peso relativo maior do capital financeiro 

sobre o capitalismo industrial, inibe visaes de Iongo prazo sobre o investimento. A ideia e 

. de que, cuidando do investimento, a poupan~a e o output se cuidarao por si pr6prios: 

"( ... ) indeed, whenever output is below the optimum level, i.e. whenever there is involuntary 
unemployment, we may be sure that the increase in investment will, so to speak, ·finance itself, 
partly by absorbing debt and losses, and partly by increasing savings as a result of increasing real 
income" I. 

Mesmo que existissem medidas discricionarias, essas deveriam ter urna s6lida 

base em regras explicitadas e mantidas pelas autoridades politicas e dos corpos semi-

aut6nomos, tais como o Banco de Inglaterra ou o Tesouro. 

0 Estado tera que influenciar e orientar a propensao ao consumo atraves da 

politica fiscal, fixando a taxa de juro e qui~a por outros meios. A socializa~ao do 

investimento implica a ~ao de projectos com vantagem social, que os privados 

racionalmente acham inconveniente realizar, tais como infra-estruturas, habi~ao 

social, vias de comunic~ao e transportes ou de despesas que melhoram e mantem a 

performance dos factores de produ~ao, tais como as despesas em educ~ao e em saUde. 

Quando Keynes falava de socia~ao do investimento e de formas de 

planeamento, nao considerava esta interven~ao por parte do Estado como uma 

interven~ao ocasional similar a realiza~ao de obras publicas; pensava em formas 

permanentes de interven~ao que assegurassem a estabilidade do sistema atraves da 

re~ao de projectos sociais, conjugados com uma politica monetaria de Iongo prazo, 

que mantivesse a taxa de juro de Iongo prazo baixa a fim de permitir a eficiencia 

marginal do capital atingir urn nivel zero ou pr6ximo de zero. 

0 recurso ao credito por parte do Estado de modo a aurnentar o investimento nao 

exige nenhurn mecanismo de planeamento econ6mico. Quanta muito de planeamento 

das finan~as publicas e de progra~ao ~amental. Keynes acreditava que uma 

socia~ao dos investimentos seria o Unico meio para conseguir uma apro~ao ao 

pleno emprego, advogando uma economia de mercado descentralizada, sujeita a 

1 Keynes conclui as swu 1i¢es de outono de 1932 com uma o~ no sentido de que os negOcios silo wn 'Monte 
Carlo gamble·, "it is a roulette wheel with a zero-that is, only the house is the net winer. Idem, p. 84. 
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objectivos tr~ados em interac~ao entre a iniciativa individual, a vontade popular 

sabiamente conduzida e a politica de Estado a cargo de dirigentes id6neos, tecnicamente 

competentes e moralmente preocupados com o bern comum, rejeitando claramente o . 

socialismo de Estado 1. 

Sobre o que entendia Keynes por «socialization of investment» nao existe total 

certeza, tendo gerado multiplas interpre~aes. A mais generalizada e a de que constitui 

simplesmente mais uma evoc~ao da necessidade de um aumento da despesa publica, a 

fim de aumentar a procura efectiva;sendo verdadeira e ainda uma interpreta~ao muito 

geral. Sobre o significado que Keynes outorgava a palavra socializa~ao do investimento, 

algumas passagens de artigos dos anos trinta podem ajudar a entender que de nenhum 

modo significavam naciona~ao, embora em determinado momento pudesse apoiar 

alguma nacionaliza~ao. Por exemplo: 

"It is called planning-state planning, something for which we had no accustomed English word 
even five years ago. It is not Socialism; it is not Communism. We can accept the desirability and 
even the necessity of planning without being a Communist, a Socialist or a Fascist. But wether it 
is going to prove possible to cany out planning in actual practice without a great change in the 
traditions and in the machinery of democratic govemement"2. 

"Let us mean by planning, or national economy, the problem of the general organisation of the 
resources as distinct from the particular problem of production and distribuition which are the 
province of the individual business technician and engineer .... To remedy this failure is the 
problem of planning. The problem of planning is to do those things which, from the nature of the 
case, it is impossible for the individual to attempt. To bring in the collective intelligence, to find a 
place in the economic scheme of things for central deliberation, is not to disparage the 
achievements of the individual mind or the initiative of the private person. Indeed it is the 
achievements of this initiative which have set the problem. It is the failure of the collective 
intelligence .. the achievement of the individual intelligence which we have to remedy. And we 
have to remedy it .. without impairing the constructive energy of the individual mind, withouth 
hampering the liberty and the independence of the private person"3. 

Embora o papel do Estado tenha sido questionado em termos doutrinais, de facto a 

sua. fun~ao tern vindo a refor~ar-se em areas em que a regul~ao e manuten~ao das 

for~as produtivas e vital para a sobrevivencia humana, tais como a conserva~ao dos 

recursos naturais na terra, no mar e no ar, onde o mecanismo de mercado conduz a 

1 Devemos ainda considerar que um dos factos que mais fortemente Iegitimou a intervencao do Estado proposta por 
Keynes foi a decisao de una serie de govemos capitalistas de dar curso a uma sene de medidas de politica como que 
confirmando que o sistema precisava de choques externos tendentes a Ieva-Io ao caminho desejado. Uma av~ 
dessas medidas e dos seus resultados tambem nao e pacifica sobretudo nos tempos actuais. HA quem c:tiga que se nao 
fosse a II Grande Guerra, o sistema nao teria entrada numa nova fase de crescimento econ6mico; mas isto nao e uma 
preocupacao do nosso trabalho. Sobre isso ver J.M. Keynes: Society and the Economist, Josef Steindl, in Keynes's 
Relevance Today, ed. Fausto Vicarelli. 
2]. M Keynes, "Broadcast Lecture, 14 March 1932, ", CW]MK, vol XXI,p. 84. 
3 J. M Keynes, "Broadcast Lecture, 14 March 1932", CW]MK , voLXXI, pp. 87-88. 
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destrui~ao paulatina, sem que existam mecanismos crediveis para uma racional 

util~ao dos recursos. A polui~ao dos rios, mares, terrae ar, a util~ao exacerbada de 

materias primas e recursos energeticos nao renovaveis ate o seu esgotamento, a 

destrui~ao da paisagem rural e das florestas, os efeitos do crescimento econ6mico sobre o 

meio ambiente em geral, a desordem territorial e urbana, problemas para os quais apenas 

na ultima decada se tomou definitiva consciencia, nao existiam na epoca de Keynes, mas 

que · refo~ariam, com certeza, a sua visao de necessidade de 'social~ao do 

· investimento ·: 

"It used to be believed that the level of interest and the rate of investment were self-regulatory, 
and needed no management and no planning; and that all would be for the best if planning 
natural were left to discover and establish the inner harmonies. But such a view does not square 
with the fact of the experience. As I began by saying, it is the failure of the unplanned industrial 
world of Western Europe and America to regulate itself to best avantage, or toreap the fruits of 
the genius of its scientists and its engineers and its bussines organisers, which is prediposing 
many persons to consider. without prejudice those far-reaching experimental projects of the most 
constructive minds of the post-war world which go, conveniently, by the name of planning" 1. 

A resolu~ao de muitos problemas graves da humanidade que tern a ver com o 

futuro da. vida e a existencia humana passa por grandes investimentos na investiga~ao e 

desenvolvimento de tecnologias que substituam as actuais poluidoras, por corrigir os 

desequilibrios antes de ·se tornarem irreversiveis, que nao se resolvem apenas com as 

medidas gerais neoclassicas do poluidor pagador ou dos contratos institucionais. 

Podemos dizer que Keynes entendia a interven~ao politica como urn meio de · 

produzir urn maior grau de bem-estar social e human6, atraves de meios que propor

cionassem harmonia, paz e estabilidade, promovendo urn funcionamento da economia 

que nao comprometesse o livre jogo das fo~as econ6micas, que permitisse realizar ao 

maximo o potencial econ6mico. 0 meio mais eficaz de atingir esses objectivos era o 

estabelecimento de regras do jogo econ6mico e a persuasao continua dos agentes sobre a 

manuten~ao e a estabilidade dessas regras. Nesse sentido sao indicativas as suas opiniaes 

sobre a politica econ6mica a ser seguida para evitar uma nova depressao. 

Keynes implicitamente reclamou por urn regresso aos valores genuinos do 

capitalismo empresarial, em que a fo~ao das expectativas de Iongo prazo, baseadas 
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no calculo mais perfeito possivel, mesmo na certeza da sua precariedade, contribuissem 

para urn investimento sustentado e estavel, que tornasse o emprego estavel e seguro. 

Reclamou urn regresso aos "animal spirits" .dos empresarios, para quem a actividade 

econ6mica e urn processo laborioso, de risco, de procura de oportunidades e novos 

mercados: 

" The spectacle of modem investment markets has sometime moved me towards the conclusion 
that to make the purchase of an investment permanent and indissoluble, like a marriage" .. "might 
be a useful remedy for our contemporary evils. For this would force the investor to direct his 
mind to the long-term prospects and to those only" .. " So long as it is open to individual to employ 
his wealth in hoarding or lending money, the alternative of purchasing actual capital assets 
cannot be rendered sufficiently attractive, except by organising markets wherein these assets can 
be easily realised for money"2. 

5. Algumas das politicas fiscais contra-ciclicas, rotuladas de keynesianas, 

perseguiam o prop6sito de atenuar o c;iclo econ6mico, atraves de mudin~as nas despesa8 

governamenta.is em consumo ou de reduzir as taxas dos impostos para aumenta.r o 

consumo. Nos memorandos do tempo da guerra, sobre a politica de p6s-guerra, ha claras 

indica(:Oes de que ·Keynes se opunha a estes procedimentos. Este favorecia politicas de 

esta.biliza(:ao do investimento, opondo-se a politica.S que aumenta.ssem o consumo pela 

Via ol'{:amenta.l. 0 rendimento deveria incrementa.r-se com rectirso ao investimento. 

Assim escreve a Meade: 

' ' 
" I doubt if it is wise to put too much stress on devices for causing the volume of consumption to 
fluctuate in preferences to devices for viU'}'ing the volume of investment .. People have established 
standards of life. Nothing will upset them more than to be subject to pressure constantly to vary 
them up and down .. .Moreover, the very reason that capital expenditure is capable of paying for 
itself makes it much better budgetwise and does not involve the progressive increase of budgetary 
difficulties, which budgeting for the sake of consumption may bring about"3. 

Keynes pretendia prevenir as flu~oes, acredita.ndo que: 

"( ... ) if the bulk of investment is under public or semi-public control and we go for a stable long
term programme, serious fluctuations are enormously less likely to occur"4. 

A formula de Meade de reduzir as taxas a seguran~a social pagas pelas empresas 

quando o desemprego atingisse 8 % encontrava o acordo·de Keynes, que considerava urn 

1 J. M Keyne,, "Broadcast Lecture, 14 March 1932", CW]MK, vol.XXI,p. 90. 
2Idem,p.160. 
3J.M. Keyne,, CW]MK, vol. XXVII, p. 319-320. 
4 Idem, p. 326. 
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minimo de 5% de desemprego come a taxa aceitavel, de modo que a partir de 8% as 

contribui~Oes a seguran~a social deveriam diminuirl. 

Quando apareceu o 'White Paper on Employment Policy', Keynes mostrou o seu 

acordo, embora se opusesse a sec~ao em que se sugeriam va~aes ciclicas na taxa de 

juro como politica contraciclica, defendendo a opiniio de que essa politica era 

irrealizavel: 

" If it relates to the short-term rate of interest I am very doubtful how much it will help. If it is 
related to the long-term rate of interest, then practical and fiscal difficulties in the way of 
significant fluctuations over a short period .. are in fact, overwhelming"Z. 

Esta passagem e perfeitamente consistente com o seu ponto de vista de manter as 

taxas de juro de Iongo prazo num nivel suficientemente baixo, de modo a estimular o 

investimento de p{eno emprego, a menos que exista in~ao3. 

Num breve surruirio sobre o papel da gestao da divida como politica contraciclica, 

Keynes sublinha que, mudan~as no complexo de taxas de juro deveriam operar apenas 

no curto prazo e ter urn caracter secundario: 

"( ... ) with a view to controlling trade cycle and to offset inflationary or deflationary trend, should 
not be precluded, but should affect the shorter-term, rather than the longer-term, issues, and 
should be regarded as secondary to the technique of rationing the volume than altering the term 
of credit"4. 

6. Alguns aspectos adicionais de clarific~ao sobre as posi~6es de Keynes em 

materia de politica resultam da leitura e perce~ao da «functional finance» de Abba 

Lerner. Na sua visita a Washington em 1943, Keynes expressou preocup~6es de que o 

excesso de poupan~a acumulada durante a guerra poderia causar uina nova depressao, 

A. Lerner comentou: 

" When I pointed out that the government could always induce enough spending by incurring 
deficit to increase income, he at first objected that this would cause «even more saving» and the 

1 Ver J.M Keynes, CWJMK, voL XXVU, p; 206-208 eJ.M Keynes, CW]MK, voL XXVU, p. 319-320. 
2 Idem, p. 377. 
3 J.M Keynes, CWJMK, vol. XXVU~ p. 388-396. Keynes punha en causa as possibilidades de manipular a taxa de juro 
de curto prazo pelas expectativas regressivas que afectavam o futuro do nivel da taxa de juro e a confian~ na politica 
monetiria. Se a politica monetaria consiste em levantar uma salida base convencional, as v~ ciclicas n4o 
ajudariam, gerando un jogo de adivinha sobre o futuro da taxa de juro e uma actividade especuJativa que atrama 
recursos do sector produtivo. 
4 Idem, p. 397. Moggridge sublinha que Keynes pretendia em 1945 que a estrutura das taxas de juro fosse de 396 para 
as taxas de juro de Iongo prazo, 2 Yz 96 se a procura de titulos de Iongo prazo fosse muito forte que encarecesse o seu 
financiamento para as autoridades; Yz 96 para os bilhetes do tesouro a fim de aliviar a b~ de pagamentos, 
colocando as taxas de intenn~io e as taxas de poup~ em re~ com estas. Ver D. Moggridge e S. Howson, • 
Keynes on Monetary Policy, 1910-1946, p. 465, in John CUnniJigham Wood(ed.), "John Maynard Keynes: Critical 
Assessments", Croom Helm, London & Camberra, VoLt, p. 451-471. 

320 



321 

denounced as humbug my suggestion that the deficits required to induce enough total spending 
could always be financed by increasing the national debt" I. 

Depois da leitura do livro de Lerner, ''The Economic of Control", contendo varios 

capitulos sobre a «functional finance», Keynes considera-o "very original and grand 

stuff" . Posteriormente a leitura do ensaio de Lerner " Funcional Finance and the Federal 
' 

-Debt", Keynes escreveu a Meade recomendando a sua leitura e aceitando alguns dos seus 

argumentos, alertando porem para os efeitos intrincados da sua 'mise en oeuvre·: 

"( ... )"but heaven help anyone who tries to put it across"Z. 

Estas passagens demonstram que Keynes nao e o responsavel por, nem estao 

contidas nas suas obras, as chamadas politicas keynesianas, tendo mostrado, alias, urn 

interesse moderado e cauteloso sobre a sua aplicabilidade. Keynes pensava em termos de 

programas de obras publicas e nao em termos de estabilizadores automaticos que fazem o 

deficit aumentar quando aumenta o desemprego, de politicas de curto prazo destinadas a 

amaciar as flutua~aes. Joan Robinson descreve estas posi~aes de Keynes do modo 

seguinte: 

" In fact Maynard Keynes himself was skeptical about the possibility of achieving permanent full 
employment. When he dined in Washington with his converts, he told Austin Robinson next day: 
I was the only non-Keynesian there. It was his British disciples, rather than he, who drafted the 
white paper in 1944 which proclaimed that it is the responsibility of government to maintain a 
high stable level of e~ployment. Keynes said: you can promise to be good but you cannot promise 
to be clever"3. · 

J. Robinson nio nos diz as razaes da desconfian~a de Keynes, presumivelmente e 

relativamente a viabilidade de determinadas politicas de emprego e de conten~ao das 

flutua~aes propostas pelos keynesianos de Cambridge e de Harvard. Mais do que 

cepticismo, Keynes mostrava prudencia nas suas propostas e preocupava-se com o tempo 

que elas requeriam para vincarem. A experiencia da luta contra o desemprego nos anos 

20 e 30 parece ter moderado as suas expectativas sobre os logros dos trabalhos publicos e 

os seus efeitos multiplicativos4. No tempo da Grande Depressao tinha escrito: 

1 A. Lerner, citado por A. Meltzer, Keynea's Monetary Themy, cambridge University Press, 1988, p: 295. 
2 Idem, p. 320. Keynea propOe a realiza~io de um semiruirio no Tesouro para discutir as propostas contidas no livro de 
A. Lerner. 
3 Joan Robinson, citado por A. Meltzer, in Keynea' s Monetary Themy, cambridge University Press, 1988, p. 296 
4 Existe uma certa polemica entre diferentes historiadores sobre a intluencia que as poHticas sobre o emprego 
recomendadas por Keynea teriam ganho no seio dos departamento& do Estado ingles, nomeadamente no Tesouro e no 
Banco de Inglaterra. 0 facto de altos funcioruirios tivessem concordado com Keynea na necessidade de obras pUblicas 
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" We should not refrain from good schemes because they will take some time to mature or be
cause the expenditure they involve will be spread over several years. I advocate this, not only 
because slow maturity is a characteristic of many of the best proposals but because .. abnormal 
unemployment, though not on the present scale, may be a chronic problem with us for several 
years to come" 1. 

A experiencia das politicas de estabil~ao atraves de obras publicas demostrou 

que as dificuldades nao sao puramente te6ricas ou conceptuais; as dificuldades advem da 

sua implementa~ao tecnica e administrativa. Num regime democratico, o governo requer 

maiorias nos parlamentos que assegurem a aprov~ao desses programas, mesmo que, 

como no caso dos governos federais, requiram a colabor~ao de governos e parlamentos 

regionais ou locais. 

Keynes reconheceu que, para alem dessas dificuldades politicas-administrativas, 

uma procura adicional gerada a partir do governo poderia ter efeitos adversos sobre as 

taxas de juro e desanimar o investimento, pelo que deveria coordenar-se melhor a 

politica fiscal com a monetaria. A psicologia dos investidores poderia ser afectada pelas 

obras publicas, gerando desconfian~a, fazendo com que a efici~ncia marginal do capital 

desincentivasse o investimento privado. 

Um problema que afecta particularmente as economias com urn grau de abertura 

exterior, submetidas a urn programa de obras publicas, e que podem verna ger~ao de 

uma procura adicional urn aurnento das impo~aes e, por essa via, uma deterior~ao da 

balan~a de pagamentos. Por isto pode-se concluir que as obras publicas devem ser 

articuladas com outras formas de interven~aoZ. 

Tendo-se transformado a politica fiscal numa arma favorita dos keynesianos, esta 

conduziu a uma contradi~ao, como escreve J.A Kregel: 

para evitar uma nova depressio e interpretado como uma conversao dos antigos partidarios do ponto de vista do 
tesouro. Ver Alan Booth," The «Keynesian Revolution» in Economic Policy-J:IIllking", Economic History Review 36(1), 
1983, pp.103-123, tarnbem N.Rollings, "The «Keynesian Revolution» and Economic Policy-making: A Comment, in 
Economic History Review, 38(1), 1983, pp. 95-100, assim como a resposta de Booth, nas pliginas 101-106. Tambem 
G.C. Pedem, "Sir Richard Hopkins and the Keynesian Revolution in Employment Policy, 1929-1945, Economic History 
Review, 36(2), pp. 281-296 e ""Keynes, The Treasury and the Unemployment in the Later Nineteenthierties, in John 
Cunningham Wood(ed.), • John Maynard Keynes: Critical Assessments", Croom Helm, London & camberra, Vol.I, pp. 
564-580. Peden, sustem que Keynes estaria preocupado n4o apenas com a quantidade de aumento da procura, mas 
com a distribui~ desse aumento o que e interpretado como sugestio para formas de politicas regionais, mas n4o 
apresenta evidencias disso. 
1 J.M. Keynes, CWJMK, vol XXI, pp. 181-182. 
2 De qua1quer modo, a politica de obras pUblicas como forma de in~ na .luta contra o desemprego veio a 
contrariar o ponto de vista das finant,ras · equilibradas, que aumentava os impastos e diminuia o gasto pUblico em 

_. 
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"Traditional «Keynesian» policy leads to self-contradiction. Much like the dilemma for 
«Keynesian» policy demand management produced by coexistence of inflation(requiring a 
reduction in deficit spending) and rising unemployment(requiring an increase in deficit 
spending); the coexistence of rising budget deficit financing and rising unemployment has led to 
the belief that deficit financing not longer work to decrease unemployment" I. 

Para mim e claro que Keynes nunca prop6s a cria~ao de urn deficit or~amental 

como meio de estabiliza~ao. As suas propostas podem ter ido nesse sentido 

transitoriamente, mas nao como urn meio de politica contraciclica. Na Teoria Geral existe 

uma passagem em que recomenda urn nivel de divida que nao exceda a capacidade do 

standard de vida. Nao existem razaes para pensar que Keynes deixasse de pensar do 

mesmo modo depois de 1936, este escreve: 

"( ... )State action enters in a balancing factor to provide that the growth of capital equipment shall 
be such as to approach saturation-point at a rate which not put a disproportionate burden on the 
standard of life of the present generation"2. 

Para Keynes, a existencia de urn deficit o~amental era a demonstra~ao do 

fracasso das politicas de manter o crescimento do rendimento nacional compativel com o 

pleno emprego. As medidas de reequilibrio do o~amento em si~ao de desemprego 

massivo s6 agravariam a si~ao. A preferencia de Keynes ia para programas de Iongo 

prazo: 

"( ... ) the main task should be to prevent large fluctuations by a stable long-term programme. If 
this is successful it should not be too difficult to offset small fluctuations by expediting or 
retarding some items in the long-term programme"3. 

Esta conce~ao de Keynes tern por base teorica a ideia de que as flu~aes do 

investimento sao a causa do nivel de actividade pelo que a estabilidade do investimento e 

o principal objectivo de politica economica. Consequentemente, o Estado e chamado a ter 

urn papel director: 

"If two thirds or three-quarters of total investment is carried out or can be influenced by public 
or semi-public bodies, a long-term programme of stable character should be capable of reducing 
the potential range of fluctuations to much narrower limits than formerly, when smaller volume 
of investment was under public control and when even this part tended to follow, rather than 
correct, fluctuations of the investment in strictly private sector. This policy has nothing whatever 
to do with deficit spending which would be a last resort only to be contemplated if the volume of 
planned investment fails to produce equilibrium"4. 

si~ de depressao, a fun de contrariar o awnento do pagamento de maiores subsidioa de desemprego que geravam 
deficit ~ental. Compare-se Robert Lekachman, La Era de Keynes, Alianza Editorial, Madrid, 1970, pp. 116-117. 
1 J.A. Kregel," Budget Deficit, Stabilisation policy and Liquidity preference", in F. Vicarelli, Keynes's Relevance Today, 
MacMillan, 1985, pp. 28-50, citado, p. 29. 
2 J.M Keynes , "The General Theory", CW]MK, vol. vn, p. 220. 
3 J.M Keynes , CW]MK, vol xxvn, p. 322. 
4 Idem, p. 352. 
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0 deficit o~amental e uma politica de ultimo recurso; no essencial, deveria a 

interven~ao do Estado assegurar programas de investimento estaveis de Iongo prazo que 

implicasse utilizar nao menos que 7 Vz % e nao mais de que 20 % do rendimento liquido 

nacional, que seria expresso atraves de urn «capital budget», equilibrado no Iongo prazo 

e separado do or~amento corrente. 0 o~amento de capital estaria associado a produ~ao 

de urn investimento de Iongo prazo que permitisse urn rendimento estavel e o pleno 

em pre go: 

"The capital budgeting is a means of attempting to cure disequilibrium if and when it arise", .. " It 
is important to emphasise that this is no part of the purpose of the Exchequer or the Public Capi
tal Budget to facilitate deficit financing, as I understand the term. On the contrary, the purpose is 
to present a sharp distinction between the policy of collecting taxes less than the current non

. capital expenditure of the State as a means of stimulating consumption and the policy of the 
Treasury's influencing public capital expenditure as a means of stimulating investment. There is 

· time and occasions for each of the policies: but they are essentially different and each, to the 
extent that it is applied, operates as an alternative to the other" I. 

Esta recomen~ao de Keynes decorria da experiencia dos anos vinte e ia no 

sentido de urn o~amento corrente equilibrado: 

" I should aim at having a surplus on the ordinary Budget, which would be transferred to the 
capital Budget, thus gradually replacing dead-weight debt by productive or semi-productive 
debt"2. 

E claro, como resulta desta passagem escrita nos anos da guerra, que nao pode ser 

atribuida a Keynes uma preferencia pelos deficit; e clara a associ~ao desse tipo de 

politica ao aurnento do consurno. Keynes aceitaria essa politica, provavelmente apenas 

em condi~Oes de satur~ao do investimento e sempre como recurso desesperado, 

expressando: 

"( ... ) doubt if it is wise to put too much stress on devices for causing the volume of consumption 
to fluctuate in preference ,to devices for varying the volume of investment"3. 

A diferen~a entre uma ou outra forma de politica, segundo Keynes, esta em que 

enquanto o «deficit spending» gera dificuldades or~amentais ulteriores, as despesas de 

capital sao virtuosas, porque parcialmente se autofinanciam. Por isso a enfase em 

medidas de Iongo prazo que atenuem as flu~ees amplas que requerem posteriormente 

tempo para a sua cura. 

1 Idem, p. 406. 
2J.M. Keynes, CWJMK, voL XXIV, pp. 277-278: 
3 Idem, p 319. 
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A aplic~ao de politicas keynesianas com recurso a gestao da ... ,.r .... u•rolll 

«deficit spending», criticadas por Keynes, de oposi~4o a depress4o e 

desemprego, representam urn fracasso em atingir resultados duradouros, obrigando a 

continuas interven~6es com deficits crescentes, sem resolver o problema da estabilidade 

do investimento: 

"I should not aim at attempting to compensate cyclical fluctuations by means of the ordinary 
Budget. I should leave this duty to the capital Budget" I. 

Kregel escreve a este prop6sito de isto: 

"From Keynes's(and the Kennedy-Heller position of the 1960s) point of view the rising budget 
deficits and rising share of transfer payments in government expenditure in the face of stagnant 
output and rising unemployment in the 1970s represent not the failure of Keynesian policy but 
rather a failure to apply that policy"2. 

Numa carta a Josiah Wedgwood, expae Keynes, mais uma vez, as raz6es para 
' 

uma politica que pondere o consumo e que resguarde o investimento: 

" The question then arises why I should prefer rather a heavy scale of investment to increasing 
consumption. The main reason for this is that I do not think we have yet reached anything like 
the point of capital saturation. It would be in interest of the standard of life in the long run if we 
increase our capital quite materially. After twenty years of large scale investment I should expect 
to change my mind •. But certainly for the first ten years after the war-and I should expect for 
another ten years after that-it would not to be in the interest of the community to encourage 
more expenditure on food and drink at the expense of expenditure on housing ... "3. 

7. Podemos assentar, que se por urn lado todas as criticas a politica de «stop and 

go» resultam urn equivoco relativamente a sua paternidade, por outro lado utiliza-se essa 

critica para p6r em causa todo o sistema te6rico keynesiano. Keynes expressou de forma 

. transparente urn ponto de vista que bern serviria como resposta a certas criticas: 

"I doubt if much is to be hoped from proposals to offset unforeseen short-period fluctuation in 
investment by stimulating short-period changes in consumption.. It is quite true that a 
fluctuating volume of public works at short notice is a clumsy form of cure and not likely to be 
completely successful"4. 

A preferencia de Keynes ia para programas que implicassem a social~ao do 

investimento e que evitassem as flu~6es violentas e instaveis da eficiencia marginal do 

capital: 

"Depression is itself the cause of government deficit, resulting from increaSed expenditure on the 
support of the unemployed and the falling-off in the yield of taxation. Public debt is inevitable at 
the time when private expenditure is inadequade: it is better to incur it actively in providing 

1 J.M. Keynes, CWJMK , vol. XXIV, pp. 277-278. 
2 J. A. Kregel, op. cit. , p. 35. 
3 Idem, p. 350. 
4 J.M. Keynes, CWJMK, VOL xxvn, p. 323 e p 326. 
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employment and promoting industrial activity than to suffer it passively as a consequence of 
poverty and inactivity" I. 

Embora as circunstancias sejam diferentes do periodo em que Keynes escreveu a 

Teoria Geral, as conclu.sOes para a politica mant:em-se; elas correspondem a visao de que 

o Estado de laissez-faire tinha passado, de que face aos novos problemas do mundo 

moderno o Estado teria que cumprir novas fun~aes, em plena correspondencia com o que 

tinha escrito no ''The End of the Laissez-faire" 20 anos antes. 

"I believe that in many cases the ideal size for the unit of control and organisation lies 
somewhere between the individual and the modem State. I suggest, therefore, that progress lies in 
the growth and the recognition of semi-autonomous bodies within the State-bodies whose 
criterion of action within their own field is solely the public good"2. 

Estes corpos semi-aut6nomos do Estado deveriam actuar quando os motives que 

norteiam as vantagens privadas estivessem excluidos, mas, mesmo assim, deveriam seguir 

o principio das finan~as sauda.vei~. Num comenta.rio as formas do financiamento da 

seguran~a social proposto no relat6rio de Beveridge, Keynes escreve: 

"We need to extend, rather than curtail, the theory and practice of extra-budgetary funds for 
state operated or support functions. Whether it is the transport system, the Electricity Board, War 
Damage or Social Security. The more Socialised we become, the more important it is to associate as 
closely as possible the cost of particular services with the sources out of which are provided even 
when a grant-in-aid is also required from general taxes. This is the only way by which to 
preserve sound accounting, to measure efficiency, to maintain economy and to keep the public 
properly aware of what things cost"3. · 

Isto exigiria uma forma de governo democnitico com graus de particip~ao 

consciente e nao puramente reivindicativos, com tipos de controlo democratico que nao 

permitissem «deficit spending» conjugados com os ciclos eleitorais em fun~ao de manter 

ou ganhar o poder politico, como as experiencias dos governos democraticos do p6s

guerra tern demonstrado. 

Estes fenomenos politicos, que Keynes nao poderia prever, tern sido tambem 

imputados as politicas keynesianas, justamente pelo maior peso que o Estado adquiriu, 

pelos recursos economicos e financeiros que a legitimidade democratica tern 

proporcionado a gestao da procura agregada dos governos saidos de elei~Oes 

democraticas. A combin~ao da gestao politica com a gestao economica do ciclo 

lJ. M. Keynes, "Can America Spendlb WaylntoRecovery",inCWJMK, voUCXI,p. 337. 
2 J.M. Keynes," The End of the Lais&ez-faire", in CWJMK, voL IX, p. 288. 
3 J.M. Keynes, CWJMK, vol. xxvn, p. 224-225. 
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econ6mico tern, porem, outros ingredientes que estavam fora da alc;rada programatica 

recomendada por Keynes. 

As nacionalizac;roes 1, o crescimento e intervenc;rao do Estado como proprietario de 

recursos produtivos, sistemas de subsidios as empresas publicas e privadas, controles 

cambiais e de capitais realizados permanentemente por instituic;raes semi-aut6nomas 

como os Bancos Centrais, permitiram e permitem aos governantes urn grau de 

manipulac;rao arbitraria e discriciomiria, que na mente intelectual e iluminista de Keynes 

nao teriam tido Iugar. A conduc;rao politica, segundo Keynes, deveria estar reservada a urn 

corpo de funcionarios educados no espirito da «Abbey Road», conselheiros incorruptiveis, 

acima de qualquer suspeita e orientados pelo servic;ro ao bern comum. Os aspectos 

aberrantes da experiencia de intervenc;rao govemamental do p6s-guerra merecem um 

maior aprofundamento e discussao, mas em nenhum caso devem condl1Zir a urn regresso 

ao passado de laissez faire, como os representantes das ideias liberais e ortodoxas 

pretendem e como, com certo exito, tern preconizado na Ultima decada. 

Deixada nas maos de decisores politicos que perseguem objectivos que se 

dissociam do bern comum e pretendem objectivos pr6prios, a politica econ6mica poderia 

ser realizada contra os interesses da maioria dos cidadAos, como a experiencia tern vindo 

a demonstrar. Mas disso nao podemos responsabilizar Keynes, cujo prop6sito nao era o 

poder politico, mas a soluc;rao dos problemas que afectavam a economia capitalista e que 

estavam na base da sua instabilidade. Pode-se concluir que nao existe suficiente 

fundamento para atribuir a Keynes a paternidade da pratica das politicas keynesianas 

fiscalistas. 

1 Sobre as naci~Oe&, a seguinte passagem demonstra que Keynes sem ser contra, era extremamente cauteloso e 
previdente da re~ilo gestilo propriedade: "I agree that in detail the new proposals are a very great improvement on the 
original version. Nevertheless, they are, in my judgment, such as to create some consternation in investment circles. 
And what is far worse than that, taken as a precedent they forge a most formidable instrument of potential confiscation 
in the future. It is from this point of view that I think they need more careful consideration of the Chancellor before 
they are supported. The government is under no compul&i.on to nationalise this or other industry. But if for good reason 
they decide to do so, a plan which deprives the shareholders of any control on management, withholds from them any 
possibility of increased return to compensate risk, and yet gives them no guarantee of income, seems a most ~ust and 
undesirable way of reaching the desired end. When an industry is nationalised, it is fundamental that the shareholder 
should be bought out. The principle that they can be left still to carry the risk but otherwise totally dissociated from the 
fortunes of the concern, is quite wrong",J.M Keynes, CWJMK, vol XXII, p. 456. 
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5.2.2. A impugna<;ao do pensamento de J.M.Keynes: a 
suposta contradi<;ao doutrinaria. 

Urn dos problemas preocupantes que levanta a Teoria Geral e o facto de nesta, 

Keynes apenas tomar como referencia uma economia fechada. Aparentemente isto 

encerraria uma contradi~ao com a sua obra anterior, como tambem urn paradoxo em 

referencia a particip~ao de Keynes no processo de constru~ao das rela~aes 

internacionais do pas-guerra. 

0 regresso de Keynes as preocup~OeS com as questOes internacionais, ligado as 
questees da politica econ6mica keynesiana, poderia levar alguem a inferir, que a 

particip~ao nessas constitui uma autocritica relativamente ao periodo em que o autor 

colocou em questao o livre comercio, o padrao-ouro, o laissez-faire econ6mico. Como 

este aspecto se relaciona com a visao de Keynes, com o questionar do capitalismo de 

laissez-faire, convem uma breve reflexao que demonstre a fidelidade, ate o fim dos seus 

dias; a este elemento do nucleo duro do seu pensamento. 

Esta contradi~ao e apenas aparente e encontra-se perfeitamente em concorctancia 

com o essencial do pensamento te6rico de Keynes, perfeitamente coerente com as 

impli~ees que este deriva das dificeis e conturbadas re~ees entre os paises europeus, 

inclusive das re~ees que a Inglaterra mantinha com os pr6prios EUA nos conturbados 

anos trinta. 

A 'Grande Depressao · abriu urn fosso ainda maior entre as maiores n~ees 

comerciais, dada a pratica absolutamente 'nacionalista' seguida pela maioria dos paises 

europeus e a tentativa dos EUA de seguir uma politica de grande potencia hegem6nica. 

0 fracasso da conferencia de 1933 foi a manifesta~ao da impossibilidade politica 

de promovei' urn quadro favoravel para gerar urn clima de paz e prosperidade entre as 

~aes. Keynes, para atingir esses mesmos objectivos, apontava uma via diferente a ser 

seguida: 

"As I began by saying, it is the failure of the unplanned industrial world of Western Europe and 
America to regulate itself to best advantage, or tore up the fruits of the genius of its scientists and 
its engineers and it business organisers, which is predisposing many persons to consider without 
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prejudice those far-reaching experimental projects of the most constructive minds of the post
war world which go, conveniently, by the name of planning" I. 

Enquanto Keynes escrevia a Teoria Geral, e apesar do pessimismo em tomo aos 

resultados previsiveis da Conferencia Econ6mica lnternacional, este preparou os " Means 

to Prosperity" como contribui~ao pessoal na sua luta politica e intelectual dos anos 

anteriores. Keynes queria o fim do laissez-faire, que deixava a politica econ6mica sem a 

unica arma disponivel: o controlo da taxa de juro. A regul~ao das taxas de cambio fora 

do padrao ouro, o programas de subida gradual e estavel dos pre~os, a negocia~ao do 

sistema tarifario e alfandegario faziam parte da agenda que Keynes recomendava, com o 

prop6sito de os paises aumentarem as suas trocas e resolveram os problemas econ6micos 

gerados e acentuados pela depressao2: 

No campo doutrinario Keynes escreveu o artigo "National Self-Sufficiency"3. 

Keynes recomendava a passagem a urn estadio de experimen~ao, que H. Radice 

denomina de proteccionismo pratico, como meio de proteger a paz e as rela~5es 

comerciais entre as n~5es4. 

Para alguem como Keynes, educado na tradi~ liberal do livre comercio, aceitar 

que com a mudan~a dos tempos e os factos da experiencia a conjuntura estava madura 

para seguir outras vias explorat6rias, era a manife~ao do desejo de resolver os 

problemas com recurso ao novo, aquilo que aparentemente o confundiria com os 

adversaries politicos da Inglaterra democratica. A primeira questao, para essa nova etapa 

que o seu pais deveria atravessar, era a de discutir os elementos doutrinais. Tratava-se de 

fugir ao temor da falacia proteccionista, justificando a necessidade da mudan~a: 

1 J. M. Keynes, "Broadcast Lecture, 14 March 1932", in CW]MK, vol.xxi, p. 90. 0 fracasso da Conferattcia 
Internacional de 1933 reflecte a oportunidade perdida para resolver os problenw monetarios como Keynes vinha 
preconizando desde 1923, i.e., dar urn padrio standard internacional ao servi~ de poHticas nacionais de pleno 
emprego e substitui~;io do padrio ouro. 
2 Sobre a World Economic Conference de 1933, veia-se J.MKeynes, CW]MK, vol. XXI, capitulo 3, pp. 203-288. 
3 Este artigo publicado no The New Stateman and Nation, 8 e 15. de Julho, reflecte a virll8em definitiva de posi~<Ao por 
parte de Keynes. Pela sua natureza, e seguindo o tipico ritual, corresponde ao conteiufo de umas conferattcias previas 
em Dublin que esperaram pelo fim da Conf~ncia Econ6mica Internacional para ser publicadas. Ver CW]MK, vol. 
XXI,pp.233-251. . 
4Ver Hugo Radice," Keynes and the Policy of Practical Protectionism", in John Hillard(ed.),J.MKeynes in Retrospect, 
Edward Elgar Publishing LTD., England, 1988, pp. 153-171. Veja-se tambem]ames R. Crotty, "On Keynes Capital 
Flight", Journal of Economic Literature VoL XXI, March 1983, pp. 59-65. Este autor na base da mesma Iiteratura, 
procura responder a pergunta de Meltzer sabre a fuga de capital numa si~ de taxas de juros baixas ou em 
situa~raes de desequilibrio da balan~;a de ~tos. 
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"But mainly I attribute my change of outlook to something else-to my hopes and fears and 
preoccupation along with those of many or most, I believe, of this generation throughout the 
world, being different from what they were. It is a long business to shuffle out of the mental 
habits of the pre-war nineteenth-century world. But today, at last, one third of the way through 
the twentieth century, we are most of us escaping from the nineteenth; and by the time and what 
we care about will be as different from nineteenth methods and values as each other century has 
been from its predecessor's. It may be useful, therefore, to attempt some sort of a stocktaking, of 
an analysis, of a diagnosis, to discover in what this change of mind essentially consists" I. 

Para Keynes, os partidarios do laissez-faire e livrecambistas, tinham esquecido de 

facto o prop6sito de resolver os problemas da paz, da melhor afecta~ao dos recursos 

entre as n~aes, da causa da liberdade, da defesa da iniciativa individual, os problemas 

da pobreza, assegurando ao mesmo tempo a justi~a e a difusao do progresso: 

"( ... )of freedom for personal initiative and individual gift, the cause of inventive art and fertility 
of untrammelled mind against forces of privilege and monopoly and obsolescence"2. 

A advertencia que Keynes levanta a estas velhas verdades, derivam da observ~ao 

dos factos: a max~ao das re~aes econ6micas internacionais nao contribui para a 

paz entre as ~aes, salientando: 

" But it does not now seem obvious that a great concentration of national effort on the capture of 
foreign trade, that the penetration of a country's economic structure by the resources and 
influence of foreign capitalists, that a close dependence of our own economic life on the 
fluctuating economic policies of foreign countries, are safeguards and assurances of international 
peace"3. 

Se cada pais protege o seu comercio externo, pratica dura concorrencia nos novos 

mercados e recorre a urn imperialismo progressivo, entao, conclui Keynes: 

"I sympathise, therefore, with those who would minimise, rather that with those who would 
maximise, economic entntanglement between nations. Ideas, knowledge, art, hospitality, travel
these are things which should of their nature be international. But let goods be homespun 
whenever it is reasonably and conveniently possible; and, above all, let finance be primarily 
national .... For these strong reasons, therefore, I am inclined to the belief that, after the transition 
is accomplished, a greater measure of national self-sufficiency and economic isolation between 
countries than existed in 1914 may tend to serve the cause of peace, rather than otherwise"4. 

As razaes sao de fundo e revelam a profunda insatisf~ao de Keynes face ao 

desenvolvimento exacerbado do capital financeiro: 

Wfhe decadent international but individualistic capitalism, in the hand of which we found 
ourselves after the War, is not a success. It is not intelligent, it is not beautiful, it is not just, it is 
not virtuous-and it doesn't deliver the goods. In short we dislike it and we are beginning to 
despise it. But when we wonder what to put in its place, we are extremely perplexed"5. 

1 J. M Keynes, " National Self-Sufficiency", in CWJMK, voL XXI, p. 234. 
2 J. M Keynes, " National Self-Sufficiency", in CWJMK, voL XXI, p. 235. 
3 J. M Ke)'l\es, "National Self-Sufficiency", in CWJMK, vol. XXI, p. 235. 
4 ]. M Keynes, " National Self-Sufficiency ", in CWJMK, voL XXI, p. 236-23 7. 
5 J. M Keynes, "National Self-Sufficiency", in CWJMK, voL XXI, p. 239. 
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Esta critica de nenhum modo significa que Keynes renunctasse a admitir as 

possibilidades e capacidades do capitalismo industrial; pensava numa reforma que lhe 

permitisse a sua ac~ao num plano adequado, deixando determinadas fun~Oes para um 

6rgao de controlo central: 

"In matters of economic detail, as distinct from the central controls, I am in favour of retaining as 
much private judgement and initiative and enterprise as possible. But I become convinced that 
the retention of the structure of private enterprise is incompatible with that degree of material 
well-being to which our technical advancement entitles us, unless the rate of interest falls to a 
much lower figure that is likely to come about by natural forces operating on the old lines. 
Indeed the transformation of society, which I preferably envisage, may require a reduction in the 
rate of interest toward a vanishing point within the next thirty years" I. 

Se os fluxos migrat6rios eram complementares aos movimentos de bens, 

mercadorias, capital, estes realizavam-se entre paises com niveis de industrial~ao 

diferenciada. 0 sistema intemacional que emerge, com o seus fluxos de capital, servia 

fundamentalmente ao capital financeiro, pelo que Keynes conclui: 

"I have become doubtful whether the economic cost of national sufficient is great enough to 
outweigh the other advantages of gradually bringing the producer and consumer within the 
ambit of the same national economic and financial organisation 2". 

Com a crescente quantidade de bens _ nao tr~sacciomiveis, a incidencia da 

produ~a.o dos produtos para os mercados nacionais come~ou a aumentar, de modo tal 

que a possibilidade de experimentos nacionais aumenta o seu significado e necessidade. 

Disto retira Keynes uma ila~a.o: 

"( ... )that we all need to be as free as possible of interference from economic changes elsewhere, 
in order to make our own favourite experiments toward the ideal social republic of the future; 
and that a deliberate movement toward greater national self-sufficiency and economic isolation 
will make our task easier, in so far it can be accomplished without excessive economic cost"3. 

Esses ensaios de controlo e planeamento tinham contomos imprecisos e nao 

lograram nenhuma experiencia pratica em Inglaterra, com o perigo de serem 

identificados politicamente com o comunismo ou fascismo: 

"It is called state planning, something for which we had no accustomed English word even five 
years ago. It is not Socialism; it is not Communism. We can accept the desirability and even the 
necessity of planning without being a Communist, a Socialist or a Fascist. But whether it is going 
to prove possible to carey out planning in actual practice without a great change in the traditions 
and in the machinery of democratic government" 4. 

Procurando justamente definir em que consistia o planeamento explica: 

1 J. M Keynes, "National Self-Sufficiency", in CWJMK, vol XXI, p. 240. 
2]. M Keynes, "National Self-Sufficiency", in CWJMK, vol XXI, p. 238. 
3 J. M Keynes, "National Self-Sufficiency", in CWJMK, vol. XXI, p. 241. 
4 J. M Keynes, "Broadcaat Lecture, 14 March 1932, ",in CW]MK, vol XX I, p. 84. 
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"Let us mean by planning, or national economy, the problem of the general organisation of the 
resources as distinct from the particular problem of production and distribution which are the 
province of the individual business technician and engineer .... To remedy this failure is the 
problem of planning. The problem of planning is to do those thing which, from the nature of the 
case, it is impossible for the individual to attempt. To bring in the collective intelligence, to find a 
place in the economic scheme of things for central deliberation, is not to disparage the 
achievements of the individual mind or the initiative of the private person" I. 

Keynes parece aproximar-se doutrinariamente da escola hist6rica alema, na 

recuper~ao da ideia de n~ao, nao tanto no sentido de a ~ao representar o espirito de 

missao da patria, mas no sentido de diferenciar entre os interesses e ambitos dos 

individuos e do conjunto social e, sobretudo, de procurar resolver a contradi(:ao que 

surge entre o individuo parcimonioso e o Estado garante do 6ptimo social: 

" The nation is simply a collection of individuals. If for any reason the individuals who comprise 
the nation are unwilling, each in his private capacity, to spend sufficient to employ the resources 
with which the nation is endowed, then it is for the government, the collective representative of 
all the individuals in the nation, to fill the gap. For the effects of government expenditure, and it 
is the increase in the income of the public which provides the source of the extra government 
expenditure"2. 

Depois do periodo da longa depressao econ6mica e da guerra, a cooper~ao dos 

aliados e as li(:Oes da Primeira Guerra permitiram olhar para o mundo do p6s-guerra 

como urn mundo de prosperidade e paz, de pleno emprego e reconstru(:ao, pelo que 

Keynes visualizava a eventualidade de uma cooper~ao internacional, a partir de urn 

acordo entre as na(:Oes aliadas e vitoriosas do conflito belico: 

"A satisfactory economic and social settlement of the post-war world depends above all on our 
working intimately with the United States. An attempted policy of self-sufficiency by which we 
ruptured our trade relations with a great part of the world would mean that this intimacy of 
collaboration must necessary come to an end" I. 

Mas o facto de Keynes ser mais ou menos partidario de uma economia aberta, 

nunca foi uma questao de doutrina abstracta. Foram as cambiantes circunstancias e os 

factos da experiencia, que tornaram sempre a sua posi(:ao uma continuidade em ruptura. 

A sua posi(:ao era, na epoca, por vezes incompreendida. Como este escreve no periodo a 

seguir a public~ao da Teoria Geral, numa posi(:ao que sera identica a defendida durante 

as negocia(:OeS com Harry White alguns anos mais tarde: 

1 J. M Keynes, "Broadcast Lecture, 14 March 1932", in CWJMK, voL XXI, pp. 87-88. 
Z J. M Keynes," Can America Spend lb Way Into Recovery", in CW]MK, voL XXI, p. Z36-Z37. Este a.rtigo, escrito no 
fulcral ano de 1933, expressa certas premissas sustentadas por Keynes na pr6pria Teoria Geral, que serio apenas 
revis1as nas neg~aes com os americanos e aliados, tendo em vista os problemas de p6s-guerra, em que Ill8is uma 
vez o voluntarismo e optimismo dio Iugar a~ que consentem mn maior nivel de reia¢es intemacionais. 
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" I did not intend that there should be any serious discrepancies between my various writings on 
the subject you mention. I am, however, sometimes writing more theoretically and with more 
general conditions and the long period in view; in other cases I have more particular 
circumstances in mind and am more inclined to agree to compromises which might prove 
practically acceptable"Z. 

Pelo que, como era tipico na rel~ao com os seus interlocutores, procurava deixar 

clara a sua posit;ao e estabelecer a coerencia desta com as defendidas no passado. Assim, 

Keynes esclarece numa dessas situat;raes os seu ponto de vista: 

(1) In general I remain in favour of independent national systems with fluctuating exchange 
rates. 
(2) Unless, however, a long period is considered, there need be no reason why the exchange rate 
should in practice be constantly fluctuating. 
(3) Since there are certain advantages in stability and in knowing as much as possible beforehand 
what is likely to happen, I am entirely in favour of practical measures towards de facto stability 
so long as there are no fundamental grounds for a different policy. 
(4) I would even go so far, in order to get practical agreement, as to give some additional 
assurances as to the magnitude of the fluctuation which would be normally allowed. I should 
dislike as absolute pledge, I think that in most ordinary circumstances a margin of I 0 per cent 
should be sufficient. 
(5) I would emphasise that the practicability of stability would depend (I) upon measures to 
control capital movements to be similar in different countries concemed"3. 

lsto quer dizer que o instrumental proposto e destinado a aumentar o output e 

emprego deveria ser complementado com urn sistema de taxas de cambio flutuantes no 

curto prazo, destinado a impedir os desequilibrios na balant;a comercial e de servit;os e a 

corrigir as diferent;as nos custos de prodUt;rao. 0 objectivo era sempre conseguir o 

nuixim.o emprego num clima de estabilidade. 

0 proteccionismo calculado dos anos trinta nunca significou para Keynes nem 

autarcia nem isolacionismo, significou simplesmente controlo e regul~ao da abertura 

extema, tendo em devida conta os interesses da indUstria e do emprego britanicos: 

"You will see that I am arguing in favour of import regulation, not merely on balance of trade 
grounds, but also on the ground of maintaining stability of employment in new staple 
industries" 4. 

0 significado politico da lit;ao dos anos de desemprego e depressao manifesta-se 

na predisposit;ao doutrinal por parte de Keynes, para aceitar ou propor qualquer formula 

politica que solucionasse qualquer condit;ao de desequilibrio econ6mico, sempre que 

1 J.M. Keynes, CW]MK, vol. XXVI, p. 191. 
2 J.M. Keynes, ToW. Llick, 13 October 1936, in CW]MK, vol. XI, pp. 500-501. 
3 J.M. Keynes, ToW. Ltick, 13 October 1936, in CW]MK, vol XI, pp. 500-501. 
4 J.M. Keynes, To Sir Arnold Overton, 12 February 1943, in CW]MK, voL XXVI, p. 268. 
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estivesse em causa o social, pelo que a regulac;ao poderia assumir a forma do 

planeamento das acc;ees 1: 

"Experience before the war indicated that methods of unregulated laissez-faire were not 
successful in securing equilibrium between imports and exports, at any rate in the short term. 
Some latitude, therefore, for official planning of import and export programmes is indispensable 
to economic wealth, and, indeed, to maintenance of solvency and credit"2. 

Keynes percebia que nas condic;ees de p6s-guerra as exigencias de emprego por 

parte dos trabalhadores que tinham participado do esforc;o de guerra deveriam 

aumentar, pelo que urgia desenvolver regulac;ees internacionais em materia monetaria, 

financeira e comercial3. Revelando a sua posic;ao politica, discursa perante a camara dos 

Lords: 

"The policy of full employment to which His Majesty's Government are committed would be 
immensely easier in practice if we could have a concerted policy with other countries, and if we 
all moved altogether and did not allow what is some times called the export of unemployment 
from one country to another"4. 

Por isso, quando alguem ousava tornar a propor os velhos remedios do laissez-

faire, respondia: 

"How much otherwise avoidable unemployment do you propose to brim about in order to keep 
the Trade Unions in order? Do you think it will be politically possible when they understand 
what you are up to?"S. 

Este aspecto, a questao moral, e frequentemente esquecido nas aruilises que se 

realizam pretendendo avaliar o problema do desemprego, para alem de que, tal como nos 

anos 20; Keynes opunha-se frontalmente a utilizac;ao do desemprego como arma de 

reequilibrio externo, o que tinha sido pratica nos anos vinte e que tanto tinha contribuido 

para a inquietac;ao social nas ilhas britanicas e para acender o fogo no continente. 

Mesmo quando se tratava de velhos camaradas de barricada, Keynes criticava com forc;a: 

"( ... )Finally, Sir H. Henderson does not appear to expect, or does not at any rate attach any 
importance to, the social and political consequences of deliberately using domestic 
unemployment as a remedy for external disequilibrium. Even if this policy had its advantages, it 

1 Keynes escreve: "But no doubt there will be a period when we are not 100 per cent self-sufficient. In a case like that, 
quota import restriction, providing that we import no more than the excess of our demand over what we are in a 
position to supply, is surely much the most effective and sensible way of doing it, inJ.M.Keynes, To Sir David Waley, 1 
February 1943, CWJMK, vol. XXVI, p. 263. 
2 J.M. Keynes, "Article Vll Conversations on Commercial Policy", in CWJMK, vol. XXVI, p. 306. 
3Embora Keynes n4o tenha participado nessas negoc~aes, que conduziram posteriormente ao GAlT, discutiu o 
assunto com frequfncia com James Meade que, fazendo parte da dele~ inglesa, consultava e discutia com Keynes 
os Vlirios assuntos. Vera este prop6sito CWJMK, vol. :xxvn, capitulo 3 .. 
4 J.M. Keynes, House of Lords Debates, 16 May 1944, in CWJMK vol.XXVI, pp. 4 e 5. 
5 J.M. Keynes, To Professor F.D. Graham, 31 December 1943, in CWJMK, vol. XXVI, p. 36. 
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is surely obviously out of the question and might easily mean the downfall of our present system 
of democratic government" I. 

Por isso, na constru(:ao dos acordos do p6s-guerra, Keynes toma em considera(:ao 

justamente os elementos que se tinham traduzido em problemas para os objectivos de 

politica interna, nomeadamente a rela(:ao entre o valor da moeda e a taxa de juro na sua 

conexao com o emprego. 0 sistema de padrao ouro sacrificava totalmente a interven(:ao 

do Banco Central em situa(:Oes em que se impunha aliviar o desemprego dos recursos 

produtivos, dai que a imica possibilidade de resolver os problemas de competitividade 

era pressionar os custos salariais juntamente com os pre(:os, de modo a reduzir 

rapidamente os sabirios reais. 

Keynes lembrava as desvaloriza(:aes competitivas, os subsidios as exporta(:aes, as 

quotas de importa(:ao, praticadas durante e a seguir a depressao, como forma de passar o 

desemprego para os concorrentes europeus. A perda de referenda a urn padrao unico 

prejudicou as rela(:<>es das taxas de cambio, tendo-se estas transformado num elemento 

da guerra comercial. Dai que a abertura das economias, a seguir ao conflito mundial, 

poderia beneficiar as na(:Oes desde que esses problemas pudessem ser resolvidos 

previamente em acordos ou tratados multilaterais, como Keynes comenta: 

"I believe that there is great force in Prof. Hansen's contention that the problem of surpluses and 
unwanted exports will largely disappear if active employment and ample purchasing power can 
be sustained in the main centres of world trade. I see no means of offering an inducement to the 
general expansion of international trade in the right degree except by broadly based international 
organisation"2. 

Tudo dependeria do grau de visao e realismo com que essas rela(:OeS econ6micas 

fossem efectivadas: 

"It is used to be supposed, without sufficient reason, that effective demand is always properly 
adjusted throughout the world; we tend to assume, equally without sufficient reason that it never 
can be. On the contrary, there is great force in the contention that, if active employment and 
ample purchasing power can be sustained in the main centres of the world trade, the problem of 
surpluses and unwanted exports will largely disappear, even though, under the most prosperous 
conditions, there may remain some disturbances of trade and unforeseen situations requiring 
special remedies" I. 

Logo, a sua proposta de «Union Clearing», deve ser vista na perspectiva de como 

construir rela(:OeS econ6micas internacionais na perspectiva de fortalecer a autonomia 

1 J. M. Keynes, <#J'o Sir Wilfrid Eady and Richard Hopkim", in CW]MK, vol.XXVU, p. 37 4. 
ZJ.M. Keynes, "Proposals for an International Currency Union", 15.12.1941, in CWJMK, vol XXV, p.77. 

335 



336 

nacional. Para Keynes, a Uniao enquadra-se no prop6sito de perfilar rel~Oes de paz e 

cooperS\=AO entre na~Oes aut6nomas e em equilibrio econ6mico, num quadro bastante 

determinado. Assim, escreve: 

"The peculiar merit of the Clearing Union as a means of remedying a chronic shortage of 
international money is that it operates through the velocity, rather than through the volume of 
circulation. A volume of money is only required to satisfy hoarding, to provide reserves against 
contingencies, and to cover inevitable time lags between buying and spending. If hoarding is 
discouraged and if reserves against contingencies are provided by facultative overdraft, a very 
small amount of actually outstanding credit might be sufficient for clearing between well
organised central banks. The C-U. if it were fully successful, would deal with the quantity of 
international money by making any significant quantity unnecessary. The system might be 
improved, of course, by further increasing the discouragement to hoarding"2. 

Esta passagem indica-nos que a solu~ao dos problemas monetarios internacionais 

passa por resolver, do mesmo modo que em termos locais, os problemas de oferta 

monetaria na presen~a de actividade especulativa, impedindo a acumulS\=AO que, 

desviando moeda da circulS\=ao, fS\=a com que a taxa de juro nao possa ser uma anna de 

ac~ao para aumentar o investimento. A sua li~ sobre o papel da taxa de juro e o papel 

decisivo do investimento na procura efectiva nao tinha sido esquecida: 

"It used to be believed that the level of interest and the rate of investment were self-regulatory, 
and needed no management and no planning; and that all would be for the best if natural were 
left to discover and establish the inner harmonies. But such a view does not square with the fact 
of the experience"3. 

Apesar de uma disposi~ao para certos consensos minimos com os americanos em 

materia monetaria, Keynes pensava que Inglaterra nao deveria desarmar-se 

relativamente ao uso de determinados expedientes utilizados com exito para combater os 

desequilibrios. Por isso: 

"I have assumed that we shall continue our existing exchange controls after the war, and that we 
do not propose to return to laissez-faire currency arrangement on pre-war lines by which goods 
were freely bought and sold internationally in term of go~d or its equivalent" 4. 

Estas medidas precisavam de acordos explicitos de modo a conseguir eficacia. As 

politicas de controlo deveriam compatibilizar-se com as tarifas e com os controlos das 

taxas de cambio: 

"Without currency agreement you have no firm ground on which to discuss tariffs"s ... "I should 
agree that the effective control of capital movement is difficult without complete exchange 

1 J.M. Keynes, "Proposals for an International Clearing Union"(28.8.1942), in CWJMK, voL XXV, p. 180. 
2 J.M. Keynes, 4'he Objective of International Price Stability, in CWJMK, vol. XXVI, p.31. 
3 J. M. Keynes, "Broadcast Lecture, 14 March 1932", in CWJMK, vol. XXI, p. 90. 
4 J.M. Keynes, "Proposals to Counter the Gennan New Order", in CWJMK, voL XXV, p. 8. 
5 J.M. Keynes, Howe of lords Debates, 16 May 1944, in CWJMK voL XXVI, p. 5. 
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control. We contemplated that those countries intending to control capital movement strictly, e.g. 
ourselves, would retain the complete apparatus of exchange control" I. 

Por esta razao Keynes postula amplos controlos, independentemente dos acordos 

de comercio internacional mais fluidos, de politicas convergentes de taxa de cambio, pelo 

que este afirma: 

"For these reasons it is widely held that control of capital movement, both inward and outward, 
should be a permanent feature of the post-war system. It is an objection to this that the control, if 
it is to be effective, probably requires the machinery of exchange control of all transactions, even 
though a general open licence to remittances in respect of current trade2". 

Nesta discussao, Keynes nao utilizou posi~aes de principio doutrinais para 

sustentar a sua tese, reconhecendo que no passado e, a partir de uma posi~ao doutrinal 

de Iongo prazo, ele partilhava a opiniao dos livre cambistas: 

"There was a time when I denied the temporary usefulness of a tariff as a means of combating 
unemployment. I still think that a world wide system of tariff will increase rather than diminish 
it, in a world as a whole. But I should now admit that if we put on a tariff at a time of severe 
unemployment it would be likely to shift on to other countries some part of our own burden of 
employment"3. 

A ideia e sempre a de como atingir um nuiximo de emprego, como fortalecer a 

posi~ao do pais para produzir e exportar. 

Vemos assim, na base das suas posi~aes durante o periodo belico, que a 

participa~ao de Keynes na constru~ao dos acordos de Bretton Wood nao constituem uma 

contradi~ao com a sua visao do papel da regu~ao economica, como forma de conseguir 

equilibrios economicos: 

"Apart, however, from these two arguments, the preferences in favour of movements in the rate 
of exchange seems to me to be based on a vestigial belief in the way in which things would work 
under laissez faire, which you have probably given up in other contexts" ... " that prices are not a 
satisfactory index, either to social utilities or to real social costs. Their divergence from real social 
cost becomes increasely marked in a community which is subject to heavy rates of taxation, part, 
at least, of incidence of which serves to increases cost" 4. 

De certo modo, e em correspondencia com a sua ideia de que a procura efectiva 

era vital para o nivel do emprego, Keynes acreditava que se deveria contribuir para uma 

procura internacional que ajudasse a consecu~ao dos objectivos nacionais: 

"It is used to be supposed, without sufficient reason, that effective demand is always properly 
adjusted throughout the world; we tend to assume, equally without sufficient reason that it never 
can be. On the contrary, there is great force in the contention that, if active employment and 

1 J.M. Keynes, ToJ.V.Robinson, 9 September 1944, in CWJMK, voL XXVI, p. 131. 
2 J.M. Keynes, Idem, CWJMK, voL XXV, p. 185. 
3J. M. Keynes, "''he Listener, 30 November ",inCWJMK, voL XXI,p. 207. 
4 J.M. Keynes, To J. M. neming, 13 March 1944, in CWJMK, VOL XXVI, p. 288. 
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ample purchasing power can be sustained in the main centres of the world trade, the problem of 
surpluses and unwanted exports will largely disappear .. "l. 

A obten~ao de uma procura efectiva, com uma componente extema sem 

restri~ees ou pelo menos com salvaguardas correctivas, necessitava de um acordo como o 

de Bretton Wood, pois o sistema padrao-ouro tinha sido liquidado eo interesse pela sua 

reconstitui~ao nao passava do sonho de alguns recalcitrantes, dognuiticos ou com . 
interesses muito fortes. Os objectivos tra~ados estavam perfeitamente na linha te6rica da 

Teoria Geral: 

" Here is a real problem, fundamental yet essentially simple, which is important for all of us to 
try to understand. The first task is to make sure that there is enough demand to provide 
employment for every one. The second task is to prevent a demand in excess of the physical 
possibilities of supplies, which is the proper meaning of inflation"2. 

Keynes bateu-se para que nao houvesse urn retorno ao padrao ouro e para que a 

constru~ao do Fundo Monetario Intemacional e do Banco Mundial permitissem a 

conquista dos objectivos de pleno emprego e equilibrio, mediante regras claras para o 

auxilio aos paises com problemas de balan~a de pagamentos, e defendeu urn mecanismo 

de cambios suficientemente · fixflex · que permitisse o comercio livre sem desvalo~ees 

competitivas, assim como a u~ao de urn fundo compensat6rio de recurso em 

si~ees de desequilibrio. Por outro lado, pretendia-se estimular o investimento, 

sobretudo nos paises com menor desenvolvimento, criando condi~ees para a existencia 

de credito a baixas taxas de juro. 

Keynes procurava resolver prospectivamente o problema econ6mico, fazer com 

que trinta anos de investimento continuados conduzissem o capital ao seu ponto de 

satura~ao. Como o objectivo da vida humana nao era econ6mico, em primeiro Iugar 

deveria assegurar-se que os homens resolvessem as suas necessidades basicas pelo que, 

para que o prazer e a beleza da vida encontrassem a sua expressao, todos os humanos 

deveriam atingir uma patamar, como Keynes sublinha: 

"The natural evolution should be toward a decent level of consumption for everyone; and, when 
that is high enough, towards the occupation of our energies in the non-economic interest of our 
lives. Thus we need to be slowly reconstructing our social system with these end in view"3. 

~ J.M. Keynes, "Proposals for an International Clearing Union"(28.8.1942), in CWJMK, vol. XXV, p.180. 
2 J. M Keynes, "How much does Finance Matter", in CWJMK, voL XXVU, p. 267. 
3 J. M Keynes, "How to Avoid a Slump", in CWJMK, vol.XXI, p. 393. 
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A visao de Keynes no meio da guerra e uma visao de continuidade, de optimismo 

no futuro porque a guerra ira proclamar vitoriosas as n~aes democraticas, porque existe 

uma maior aceita~ao por parte dos seus concidadaos das suas propostas ou dos seus 

discipulos e amigos. Essa situa~ao clava a garantia que observando o presente e futuro, os 

erros do passado nao se iriam repetir. Assim Keynes afirrita profeticamente: 

"Looking beyond the immediate post-war period, when our difficulties will be genuine and must 
take precedence over all else-perhaps for the last time-the economic problems of the day that 
perplex us, will lie in solving the problems of an era of material abundance not those of an era of 
poverty. It is not any fear of failure of physical productivity to provide an adequate material 
standard of life that fills me with foreboding. The real problems of the future are first of the 
maintenance of peace, of international co-operation and amity, and beyond that the profound 
moral and social problems of how to organise material abundance to yield the fruits of a good 
life. These are the heroic tasks of the future" 1. 

A antevisao keynesiana do fim do laissez-faire e, por conseguinte, da necessidade 

de uma determinada ac~ao consciente dos homens inteligentes em beneficio do interesse 

nacional, significava a liqui~ao evolutiva e paulatina do rentier e o capital financeiro, 

encontrando na actividade de constru~ao do p6s-guerra uma oportunidade para a sua 

implemen~ao. 

Keynes queria e · ansiava urn mundo a reconstruir sem laissez-faire, evocando os 

erros da reconstru~ao no primeiro conflito mundial, onde tivera urn papel muito critico 

que ja o tornara famoso, retirando dai as suficientes ila~aes para nao repetir os erros, 

como o proprio escreve: 

"It is quite true that in 1919 the problem of reparations was attached on old laissez-faire 
principles and pre-1914 international commerce and finance, and that, if organised enslavement 
is substituted for this, much more substantial results might be obtainable over a period of years. It 
would certainly be useful for Ministers to decide whether they favour something tending in the 
direction of organised enslavement, since a broad decision about this would affect much else"2. 

Para atingir o pleno emprego era necessario por em tensao a capacidade 

intelectual de contribuir para urn mundo que tinha como exigencia moral e social ser 

diferente do herdado do primeiro conflito belico3. 

1 J. M. Keynes, "Drafts for the House of The Lord", in CW]MK, voL XXVII, pp. 256-257. 
2]. M. Keynes, Reparations: Notes on Mr Dalton's Memorandum, in CWJMK, vol. XXVI, p. 335.0 facto de denominar 
'heroicas' as causas e de simbolicamente coloca-las nos ombros da sua ger~ faz de Keynes o lfder moral das causas 
pela quais se tinha debatido por mais de vinte anos. 
3Aiilis, a sua ideia sobre o pleno emprego era bastante concreta procurando sempre quantificar em cifras essa 
categoria. Por exemplo, Keynes escreve: "We cannot, on this view, regard the unemployment problem as substantially 
solved so long as the average figure is greater than 800,00, namely 5 per cent of the wage-earnU!g population, or rest 
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.A preferencia pela anna do investimento nao resulta apenas de considera.QOes 

te6ricas, e antes um modo de resolver o problema moral que afecta o capitalismo; a 

poupan~a que legitimava o laissez faire se transformou em especulac;rao e em acumulac;rao 

que e nociva para a indflstria, pelo que a economia nacional deveria existir nao apenas 

para contrariar o desemprego como tambem para resistir contra a instabilidade do 

sistema. 

5.2.3. A critica monetarista ao keynesianismo 

A impu~ao mais grave ao programa de Keynes, em termos te6ricos, partiu de 

M. Friedman que, como veremos, dirige-se a curva supostamente keynesiana de Phillips. 

Mesmo admitindo que ela fosse keynesiana, que ela estivesse contida implicitamente na 

Teoria Geral, a critica e demasiado parcelar e nao refuta o programa de Keynes nas suas 

partes constituintes. Na verdade, as posi~aes de Friedman e da escola de Chicago 

ganharam ampla acei~ao e difusao para alem dos limites academicos, quando esta 

critica correspondeu as urgencias de circulos politicos e empresariais que utilizaram o 

regresso politico dos conservadores na Inglaterra e nos EUA para disciplinar o 

movimento sindical. 

M.Friedman concretizou a vit6ria circunstancial e momentanea dos monetaristas 

sobre a "ortodoxia keynesiana" fomecendo a prova evidente da impossibilidade de 

manter o pleno emprego, aceitando um crescimento dos prec;ros mais elevado, 

chumbando a referenda te6rica predilecta dos keynesianos- a curva de Phillips-

atacando assim as posi~Oes keynesianas sobre o problema do emprego 1. 

0 abalo a incapacidade explicativa da curva de Phillips consolidar-se-ia fomecendo 

uma explicac;rao alternativa convincente sobre esse fen6meno: 

"( ••. )in order to explain the apparent tendency for an acceleration of inflation to reduce 
unemployment"Z. 

content without resort to drastic changes of policy so long as it exceeds 1 million. J. M. Keynes, "Affecting the Level of 
the National Income", in CWJMK, VOL xxvn, p. 335. 
1A di~ da curva de Phillips como produto da escola keynesiana deve-se em parte a sua in~ e discussio 
na 6° ~io do "Economics" de Samuelson. 
2Phelp E.S .• "Phillips Curves, Epectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time", Economica, August· 
1967, p. 255. A curva de Phillips constitui o body of knowledge·, a prova teOrica e a evidmcia empirica reveJadora 
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Urn elemento indispensavel para tal prop6sito e a revel~ao da hip6tese de taxa 

natural de desemprego que Friedman, inspirando-se nos estudos de E. Phelps, define 

como "the eqUilibrium unemployment ratio". A taxa natural de desemprego: 

"( ... ) is the unemployment at which the actual rate de "inflation equals the expected rate of inflation 
so that the expected inflation rate remains unchanged"1. 

Esta n~ao de taxa natural corresponde a taxa que existe em cada economia onde, 

quer o mercado de bens, quer o de trabalho estao equilibrados, de modo que nao se 

produza nem aceler~ao, nem desaceler~ao da infl~ao2. Existe um desemprego 

natural, o qual e produto de varias si~aes descritas tradicionalmente como 

desemprego voluntario, que se expressa numa taxa de tres, quatro, cinco, seis, etc. por 

cento. 

Segundo Friedman, procura-se estudar o desemprego para alem do natural que 

pode ser explicado pelo impacto de taxas nao-antecipadas "in nominal demand", num 

mercado caracterizado por "long term labor commitment" em rel~ao ao capital e ao 

trabalho. Estes compromissos de Iongo prazo explicam-se pelas dificuldades em adquirir 

info~ao sobre os diferentes empregos altemativos por ·parte dos trabalhadores, mais 

os custos do capital humano especifico: 

"( ... ) that makes an employee's value to a particular employer grow over time and exceed his 
value to other potential employers" 3. 

Na critica a curva de Phillips, Friedman constata a existencia de expectativas 

adaptativas, o que implica que mais cedo ou mais tarde a politica monetaria keynesiana 

fracassaria. Nada mudaria, excepto que o nivel dos precos ficaria mais elevado. Se as 

expectativas sao racionais, apenas o engano como regra politica poderia provocar 

alguma mudanca momentanea, que mais cedo ou mais tarde seria apenas uma mudanca 

no nivel dos precos. Mas o sistema deixado a si proprio com certeza retomaria ao 

da estagflacao dos anos 70, que possibilita uma feroz im~ as politicas econ6micas de ~ keynesian& 
praticadas nas economias capitalistas ocidentais no p6s-guerra. 
1 Ibidem. 
2Que sarcasticamente, D. Gordon chama" a joke among mainstream economists, the sort of antiquarian curiosity", 
Ver Gordon 0.(1987), "Six Percent Unemployment Ain't Natural": Demystifying the Idea of Rising 'Natural Rate of 
Unemploymenf ",Social Research, vol54 n° 2, pp.223-245. 
3 Friedman M. , " Inflation and Unemployment", Journal of Political economy, n° 3, 1976, p. 456. 
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equilibrio em que existe uma taxa de desemprego que e natural. Os mercados 'clear' e os 

agentes tomam decisaes nesse sentido, tornando qualquer interven~ao do Estado nao 

somente desnecessaria e superflua como redundante, excepto a do controlo do stock de 

moeda, que assegura a estabilidade dos pre~os, condi~ao indispensavel paro o rentier 1. 

Para explicar em pormenor o problema do desemprego, Friedman socorre-se da 

teoria do Job Search, concedendo maior coerencia a sua explica~ao, na medida em que o 

desemprego natural, ao ser visto como um problema dos individuos, e susceptive! de ser 

abordado em termos microecon6micos, o que representa um regresso metodol6gico ao 

individuo e um voltar costas aos agregados keynesianos. 

Para alem das consider~aes anteriores, distingue-se entre os efeitos de curto e de 

Iongo prazo de ulna mudan~a nao antecipada na procura nominal agregada, reunin-

do-se assim os ingredientes para o estudo do efeito de uma vari~ao nao antecipada em 

que prevale~am os compromissos de Iongo prazo e as expectativas baseadas na 

info~ao sobre o mercado, o qual se ajusta segundo as vari~aes na procura e oferta, 

nao apenas atraves dos p~os como das quantidades. Trata-se de descobrir efeitos sobre 

a viol~ao dos compromissos de Iongo prazo. Os compromissos-pactos de Iongo prazo 

significam que nao existe um ajustamento instantaneo: 

"( ... ) but only a lagged adjustement of both prices an quantity, to changes in demand and supply"z. 

Numa posi~ao estivel, de aceler~ao nao antecipada da procura nominal 

agregada, os produtores pensarao que se trata de uma si~ao favoravel nao esperada, a 
qual reagirao racionalmente, no minimo aumentando a sua produ~ao, na perspectiva de 

aumentar as vendas a um pre~o que e superior ao esperado no mercado. 

Correspondentemente, o empresario estara disposto a pagar salarios nominais superiores, 

a fim de atrair a mao-de-obra adicional necessaria ao aumento da prod~ao3. 

1 A obra de M. Friedman e Ana Schwartz " A Monetary History of the United States", permitiu conclu.ir aos seus 
autores que a oferta monetaria insuficiente e a respomavel da queda do produto real e nominal. 
2 Ibidem. Por outro, lado os compromissos dependem n4o apenas dos ~os correntes observaveis, mas tambem dos 
pret;os esperados para o periodo do compromisso. 
3Repare-se que se est8. supor que a economia est& em plena emprego, devendo a empresa concorrer com outras, 
fort;ando assim aumentos no ~o do factor trabalho. Por outro lado, na arullise de curto prazo, supOe-se que e 
conhecida a tecnologia ou que a capacidade instalada e dada, pelo que quaJquer aumento da mio-de-obra sup0e 
substituit;Ao de factores, hip6tese que desconhece a indivisibilidade de determinadas tecnologias do sCculo XX, um 
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0 sahirio real que interessa ao empresario e o sahirio relativo ao preco do seu 

produto, enquanto que 0 salario percebido pelo trabalhador e 0 salario que determina 0 

seu poder de compra em relacao aos bens de consumo em geral. Os ajustamentos 

percebidos realizam-se mais lentamente, pois o custo de informacao para todos os 

produtos e maior do que somente de urn. Uma variacao positiva no salario nominal e 

percebida como urn crescimento do salario real, provocando no trabalhador urn aumento 

da sua oferta de trabalho, sendo esta percebida pelos empresarios como uma queda dos 

salarios reais, precipitando urn aumento da procura pelo seu lado. Os salarios reais, se 

comparados relativamente a media dos precos futuros percebidos, sao mais baixos; se 

comparados em termos dos precos medios percebidos no presente, sao mais altos. 

Uma situacao erratica como esta, uma variacao positiva superior de procura 

agregada nominal e dos precos, s6 pode ser transit6ria, a percepeao acabara por 

ajustar-se a realidade desaparecendo 0 efeito do choque inicial. 

Os novos contratos entre empresarios e trabalhadores sao inapropriados, o emprego 

regressara ao nivel anterior, volta-se a taxa natural de desemprego. As forcas de 

mercado, as leis naturais, prevalecem sobre a accao subjectiva dos agentes economicos. 

A retorica friedmaniana sugere subliminarmente que a nocao de taxa natural nos da a 

ideia de que, contrariando a natureza dos equilibrios, transgridem-se as proprias leis da 

natureza. A racionalidade maximizadora e perturbada atraves de choques baseados 

numa teoria errada, fruto de uma politica economica perniciosa que desconhece que no 

estado natural de equilibria deve-se verificar que o salario deve ser igua1 a produtividade 

marginal do trabalho. 

A partir de uma situacao de equilibria, uma variacao da quantidade da moeda ou 

uma variacao da taxa de juro nao provocara necessariamente efeitos reais nem no curto 

prazo, nem muito menos no Iongo prazo. 0 problema e que podem existir situacOes, e de 

facto existem com frequencia, em que nao se verifica o equilibria. Os ajustamentos, nos 

certo vicio que ocorre de tentar explicar fen6menos dinimicoa com metodoa de equilibrio est8.tico e parcial Um 
aumento na procura nominal pode levar a um aumento do n1imero de horas de trabalho, o que nJo significa 
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diferentes mercados, ou sao viscosos ou sao inflexiveis ou onde nao se realizam sem 

ajuda externa, como raciocinam os keynesianos, impedem que um excesso de oferta de 

trabalho seja absorvido em prazos socialmente aconselhaveis. A propria abordagem 

monetarista normalmente descura isto e e socialmente insensivel. Toda a interven~ao 

politica pressup()e a existencia de desequilibrios; certamente Keynes nao teria dito o 

contrario. 

Qualquer modific~ao da procura efectiva s6 poderia conseguir-se com uma 

redistribui~ao do rendimento, o que viola, segundo os neoclassicos, a efectividade do 

sistema 1. A critica a interven~ao do Estado, qualquer que seja o meio utilizado, gera 

condutas erraticas nao racionais, se pensarmos que, segundo a 16gica e racionalidade do 

sistema, existe uma rel~ao natural entre afec~ e distribui~ do produto. 

A hip6tese de Friedman considera um aumento da oferta de trabalho, o que 

modifica o stock existente. Representando a taxa natural um stock, qualquer va~ao e 

responsabilidade do desempregado que abandona o seu estado natural, exigindo um 

salario que nao corresponde a sua produtividade marginal. Oeste modo, a ilusao 

monetaria( aumento do salario monetario) induzida nao gera efeitos reais, mas sim 

apenas uma modifica~ao nos pre~os em concordancia com a teoria quantitativa. Entre o 

trade-off phillipiano da vari~ao dos pre~os (salarios) e do desemprego existe uma 

barreira natural de Iongo prazo que e consistente com as fo~as reais "and with accurate 

perceptions" , ou seja, um incremento da infl~ao contra natura faz com que os pre~os 

de mercado permitam: 

"( ... ) a less efficient system for coordinating economic activity"Z . 

As va~6es na taxa natural de emprego tem as suas causas, segundo Friedman, em 

factores demograficos, no aumento da oferta de trabalho provocada pelo ingresso no 

necessariamente requerer maior quantidade de mio-de-obra. Alliis e assim que as empresas respondem normalmente 
as flu~aes da procura, excepto em sectores de tecnologia muito primitiva. 
IDe certo modo repete-se em Friedman tambem a imprecUio da tr~ neoclUsica, em que o desemprego e um 
vector de· nlimero de horas ociosas, e nao necessariamente de pessoas desempregadas, o que, como ja diuemos, 
implica que um aumento do emprego nao tem por consequencia um aumento do nlimero de pessoas empregadas. 
2 Ibidem 
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mercado dos jovens, no aumento da procura do emprego em part-time. Estes grupos sao 

extremamente m6veis: 

"( ... )shifting more between the jobs" .. " they tend to experience higher average rates of 
unemployment"1• 

Visto que existe urn aurnento da seguran~a no emprego e da seguran~a social: 

"( ... ) workers who lose their jobs are under less pressure to look for other works"2. 

Em consonancia com a teoria do Job Search, as alternativas a considerar dependem 

da procura de info~ao, onde se confronta urn salario de reserva com ofertas de 

salarios superiores. Evidentemente, todos aqueles lugares vagos que ofere~am urn satario 

inferior aquele ficarao por preencher, provocando-se urn desencontro temporal entre 

oferta e procura originadas pelas fric~aes no processo de procura de emprego ou pelas 

imperfei~6es na info~ao3. Friedman afirma que: 

"Just as the natural rate hypothesis explains a negatively sloped Phillips curve over short periods 
as a temporary phenomen that will disappear as economic agents adjust their expectations to 
reality, so a positively sloped Phillips curve over somewhat longer periods may occur as a 
transitional phenomen that will dissapear as economic agents adjust not only their expectation 
but their institutional and political arrangement, to the new reality. When this is achieved, I 
believe that- as the natural rate hypothesis suggests- the rate of unemployment will be largely 
independent of the average of inflation" 4. 

0 que equivale a dizer que existe uma taxa de desemprego que e explicada pela 

conduta voluntaria dos trabalhadores, atraves da oferta excessiva, dados os salarios de 

equilibria. Toda a argumen~ao desenvolvida, tendente a provar que nao e possivel uma 

redu~ao do desemprego sem provocar a seguir urn aumento incontrolavel dos pre~os, 

equivale a dizer que : 

"( ... ) if the recalculated "optimal" unemployment ratio does not change in the face of the shift, 
greater inflation will result than before and the pattern will repeat as expectations are 
continually revised upward: there will occur what is popularly called a ''wages-price spiral" that 
is explosive or hyperinflationary in character"5. 

Nesta conce~ao, o desemprego e urn problema que diz respeito a afec~ao optima 

dos recursos, pelo que a abordagem e possivel apenas a partir de urn ponto de vista 

1 Ibidem, p. 458. 
21bidem 
3 Consideremos como referenda um modelo de taxa natural de desemprego desenvolvido por S. Salop. Ver Salop s. 
(1979), "A model of the Natural Rate of Unemployment", The American Economic Review, Vol69, n°1,pp.117-125. 
4 Ibidem 
5 Ibidem, p. 464. 
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microecon6mico. Os desenvolvimentos que de facto a teoria do Job Search proporciona 

apontam neste sentido, como alias e reconhecido. 

Ha urn claro regresso a si~ao pre-keynesiana, o que permite sublinhar que o 

programa keynesiano nunca acarretou uma derrota decisiva ao programa classico, 

corroborando a ideia de Lakatos sobre a persistencia e tenacidade dos cientistas. 

Seguindo esta mesma tradi~ao doutrinal, uma nova corrente te6rica critica de 

modo radical ao keynesianismo, baseiando-se numa outra hip6tese: a hip6tese das 

expectativas racionais. Esta nova corrente da teoria classica assume que os agentes fazem 

uso o melhor possivel das info~aes limitadas que rem, que conhecem a distribui~ao 

provavel objectiva dos futuros acontecimentos. Esta hip6tese adere simultaneamente a da 

teoria do equilibria, procurando inserir a teoria dos ciclos no quadro do equilibria geral. 

Num regresso a velhas premissas da teoria "classica", o sistema ou se encontra em 

equilibria ou tende para ele. 

A nova teoria propae-se tambem explicar as corre~aes positivas entre as 

revisaes no output agregado e os incrementos inesperados na oferta de moeda. Se a teoria 

preve correla~aes positivas entre a taxa de in~ao ou oferta de moeda por urn lado, e do 

nivel do output por outro, ela afirma que tais correla~aes nao podem descrever 

"trade-offs" que possam ser explorados pela autoridade politica. Nao existe caminho 

possivel a ser seguido pela a autoridade de modo sistematico e activo, a fim de obter uma 

taxa de output que em media seja superior a do ciclo econ6mico. 

Na teoria da nova escola classica, as perturb~aes na procura agregada, 

conduzem a uma correla~ao positiva entre mudan~as inesperadas no nivel agregado de 

pre~os, e revisaes no output agregado ao nivel planeado previamente. A ideia central das 

explic~Oes baseadas no equilibria sobre o ciclo econ6mico consiste em que as flu~aes 

econ6micas surgem quando os agentes reagem as mudan~as inesperadas nas variaveis 

que afectam as suas decisaes. Estas explic~aes limitam amplamente a capacidade da 

politica govemamental de compensar as mudan~as iniciadas, pois o govemo deve ser 
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capaz de fazer prever os "shocks" invisiveis aos agentes, mas ao mesmo tempo deve ser 

incapaz de revelar a info~ao avanc;ada. 

Por outro lado, a politica governamental pro-ciclica deve ser ela propria 

nao-previsivel aos agentes privados, mas ao mesmo tempo deve estar correlacionada 

sistematicamente com o estado da economia. A sua efectividade residiria na incapacidade 

dos agentes privados em reconhecer os padraes da politica monetaria ou fiscal. 

Como sabemos, uma caracteristica da teoria do equilibria e que todos os mercados 

se ajustam automaticamente, o que significa que os prec;os e quantidades sao vistos como 

o resultado das decisaes tomadas pelas firmas e consumidores, implicando a aceitac;ao da 

hip6tese convencional de equivalencia entre procura-oferta, nao se anulando assim a 

hip6tese de outras formas de equilibria. 

Sese pensar no facto 6bvio de que o mercado de trabalho "not clear", depreende-se 

que os factos negam a hip6tese. Lucas e Sargent afirmam que "cleared markets" sao 

apenas urn principia, o qual nao se verifica por observac;ao directa e pode ou nao ser 

utilizado na construc;ao de hip6teses bern sucedidas sobre o comportamento das series. Se 

todos os mercados se ajustam, rejeita-se a politica monetaria e fiscal keynesiana. 

Urn refinamento do postulado inexplicado de urn mercado de trabalho excedentario 

tern sido sugerido pelo facto de existirem contratos de Iongo prazo, com horizontes de 2 

ou 3 anos, que exige que a existencia desta hip6tese nao invalide a aplicabilidade do 

equilibria: 

" Thus equilibrium theorizing provides a way, probably the only way we have, to construct a 
model of long term contract" I. 

A teoria sugere que o conjunto particular de info~ao sobre a qual os contratos 

sao tornados contingentes2nao e imutavel, mas depende da estrutura dos custos e 

beneficios da recolha das varias especies de info~ao. A estrutura de custos e 

beneficios variara com a mudanc;a nos processos estocasticos ex6genos face aos agentes3. 

1 Lucas R.E. e Sargent Th. J., " After Keynesian Macroeconomia", p. 304, 
Z Ibidem, p. 307. 
3 Reconhecer-se-a a similitude com o raciocinio de Friedman, expre&SO no " Novel Lectures" de Milton Friedman. 
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A nova escola classica postula que os erros de previsao, que sao os impulsos na 

procura agregada, nao sao correlacionados em serie ( corre~ees entre procura e 

infla(:ao por urn lado, e o output e o emprego por outro ) , mas que e certamente possivel 

que o mecanismo de propaga<=ao trabalhe a fim de converter os impulsos na procura 

agregada em movimentos correlacionados em serie com as variaveis reais tais como o 

outpute emprego 1. 

Quais sao esse mecanismos? Primeiro, a firma converte os erros de previsao nao 

correlacionados em serie em movimentos correlacionados em serie2; segundo, os pianos 

de acumula(:ao 6ptimos dos consumidores, relativamente as suas exigencias por capital 

fisico e outros activos, convertem impulsos nao-correlacionados em serie em procuras 

correlacionadas em serie para a acumula(:ao de activos reais; o terceiro diz respeito aos 

trabalhos efectuados no interior da teoria de Job Search. 

A reconstitui(:ao de algumas das velhas ideias classicas, envoltas no misterio das 

propaga<=aes engendradas pelos agentes virtuais, retomam nova vida atraves da hip6tese 

das expectativas racionais. Esta nova base da conduta dos agentes permite a nova escola 

classica encarar o problema do desemprego em termos mais gerais, uma tarefa a ser 

encarada pelo novo pai da nova economia classica. Mas, o equilibria com subemprego 

permanece inexplicavel. 

1 0 prop6sito geral desta escola e restabelecer a capacidade cia teoria do equilibria de formular uma teoria dos ciclos 
econ6micos. PropOem-se resolver alguns aspectos criticos cia teoria neo-cllissica que, baseados na aruilise estatica, 
postulavam que o nivel de output e emprego estavam detenninados independentemente do nivel dos ~os e cia 
procura de emprego. Admitindo que existem correla¢es positivas nas series temporais (fen6menos hist6ricos) que 
relacionam causalmente a procura agregada e a ~ com o output e o emprego, a nova escola cllissica propOe-se 
demonstrar que essas corre~aes podem ser verificadas, mantendo a hip6tese de que os mercados "clear" e que os 
agentes se comportam optimamente. A chave para restabelecer essa hip6tese est& em afrouxar a hip6tese de inf~ao 
perfeita assumida na teoria "cllissica". Os agentes fazem a suas ofertas e procuras, baseados nas va.riliveis reais, 
incluindo os ~os relativos. Nio obstante, assume-se que cada agente tem inf~aes limitadas, recebendo 
inf~ mais frequentes acerca de alguns ~os do que de outros. Na base da sua inf~ limitada- a lista que 
o agente possui dos ~s correntes e futuros de vlirios bens- assume-se que os agentes fazem uma estimativa, a 
melhor possivel, de todos os ~s relativos que influenciam as suas decisOes sabre as ofertas e procuras. Se n8o tem a 
info~ao necessliria para computar perfeitamente os ~s relativos que sao do seu interesse, os agentes cometem 
erros inevitaveis, dada a sua inf~ limitada. Em particular sob certas condi~, os agentes tendem 
temporariamente a confundir um incremento geral nos ~os absolutos, como um incremento nos ~ relativos 
dos bens que estao a vender, pelo que vio aumentar os ~ relativos dos bens que estao a ofertar, os quai& "they had 
previously planned ". Se em media cada um esta a cometer o mesmo erro, o output agregado crescera acima do nivel 
actual. 0 output agregado crescera acima do nivel actual. 0 prop6sito geral desta escola e restabelecer a capacidade 
da teoria do equilibria de formular uma teoria dos ciclos econ6micos. PropOem-se resolver alguns aspectos criticos cia 
teoria neo-cllissica que, baseados na aruilise estatica, postulavam que o nivel de output e emprego estavam 
detenninados independentemente do nivel dos ~ e da procura de emprego. _ 
Z"serially uncorrelated forescast errors in predicting relative prices into serially correlated movements in factor 
demands and output" Ibidem, p. 311. 
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Lucas ministra aquilo que ele proprio denomina urn es~o teorico ou urn 

catalogo de exigencias a uma teoria geral do desemprego. No equilibrio geral walrasiano, 

termos como empregado, empregador, despedimentos, nao tern Iugar. Os mercados 

· walrasianos, quanto muito, permitem horas desempregadas de servi~os laborais, mas 

nunca permitem determinar o desemprego de pessoas desempregadas. Por isso: 

"( ... )if we are serious about obtaining a theory of unemployment, we want a theory of 
unemployed people, not unemployed 'hours of labor services'" I. 

Lucas analisa o modelo de McCall's, recordando que se trata de evidenciar 

elementos de uma teoria do desemprego e nao "a teoria do desemprego" enquanto tal, 

suficientemente geral. Urn trabalhador individual recebe pelo periodo em que trabalha o 

satario w. Se trabalhar urn nrunero de horas fixas, obtem w, ou pesquisa outro emprego, 

pelo que recebe "nada". Quer dizer, o homem encontra-se entre w ou 0. Se ele optar por 

trabalhar no primeiro periodo recebera w ; no periodo seguinte obtera o mesmo satario 

w mas com a probabilidade 1-&; & e a probabilidade de vir a perder esse trabalho, ou o 

seu risco, obtendo nesse caso o satario 0. A pesquisa e modelizada seguindo uma 

distribui~ao de satarios com probabilidade fixa do tipo G(w). Se o objectivo do 

trabalhador e maximizar os valores que espera obter, descontados pelo factor B, entao 

v(w) e o valor desse objectivo para o trabalhador que come~a com w; v(w) deve 

satisfazer a eq~ao de Bellman: 

v(w) =max [w + B(l-&)v(w)+B& v(w), e,f v(w') dG(w')]. 

0 significado desta eq~ao e que, se o valor do primeiro termo da eq~ao supera o 

segundo, a melhor decisao sera trabalhar; no caso contrario o processo de pesquisa e 

optimo. Trata-se da conhecida hip6tese que sendo o w' o reservation wage, se w > w' o 

individuo trabalhara, caso contrario w < w' continuara na pesquisa. t uma hip6tese 

forte, onde provavelmente o leque de individuos cuja conduta se lhe assemelha, se reduz · 

a algumas categorias profissionais ou pressupae uma cobertura total do seguro de 

desemprego equivalente ao Ultimo salario recebido, sem restri~ees temporais. 

llbidem,p. 313. 
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0 salario de reserva sera uma fun.;Ao da probabilidade de perda de emprego S, do 

factor Be dos parametros de oferta distribuida G. Pode-se exprimir assim a quantidade 

de tempo dedicado a pesquisa, a sua taxa media de emprego de Iongo prazo em funcrao 

dew': 

u = S I { 1 + S- G(wl·} 1. 

0 modelo refere-se ao problema da decisao que o individuo tomara, dada uma 

distribuicrao de salarios G. Normalmente supae-se que o individuo procura urn emprego 

para urn salario dado. Quer dizer, as caracteristicas do emprego, e as qualificacraes do 

trabalhador sao as variaveis que se confrontam com urn salario dado. Lucas resolve a 

situa~ao recorrendo a ideia de que: 

"( ... )job as matches betweeen tasks and workers are homogeneous in an ex ante sense but 
heterogeneous in an post sense"2 . 

Esta e sem duvida uma ideia bastante simplificada da procura e oferta de 

emprego, provavelmente uma ideia do processo de producrao da epoca dos prim6rdios do 

capitalismo, em que a tecnologia rudimentar exigia uma qualificacrao homogenea 

extremamente criativa em processos de producrao heterogeneos referentes a produtivi-

dade e intensidade do trabalho. Reinterpretando o modelo de McCall e mudando a 

definicrao de algumas categorias: o salario w nao e urn salario de mercado mas uma 

variavel de produtividade, pelo que G tambem deve ser interpretado nesse sentido. Se 

pensamos que o trabalhador expressa as suas preferencias de consurno {ct}, rescrevemos 

o modelo: E{t=oLCXIJ3t U(ct )}. 

Se cada trabalhador consome o seu ganho Wt em cada periodo, a eq~ de Bellman 

e: 

v(w)= Max[U(w)+B(l-S)v(w)+BS v(O), U(O)+Bfv(w')dG(w')]. 

Ao rescrever a equacrao teremos v e w dependentes da forma da fu.ncrao de utilidade, 

que e o caminho para entender por que raz4o os trabalhadores enfrentam uma oferta de 
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salarios que e ao mesmo tempo uma exigencia em termos de produtividade, mas que 

implica vislumbrar urn certo prazer no trabalho que contribua para maximizar a sua 

utilidade. Mas uma oferta de salarios nao viola a lei do pre~o t1nico? 

Lucas nao esquece a maxima sagrada, que o sal.ario corresponde a produtividade 

marginal, a fim de explicar como se consegue de uma oferta de salarios variada urn 

salario que corresponda ao de equilibrio, o que implicaria que existem varias 

produtividades. As pessoas realizam varias actividades bern, mas e necessario tempo e 

esfor~o para encontrar a tarefa que desempenham melhor. Pela conduta dos individuos, e 

como revel~ao das suas preferencias, surgem determinadas fric~aes. 

Urn outro aspecto que tambem e relevante diz respeito ao risco que experimentara 

urn determinado emprego (posto de trabalho), que pode inclusivamente prolongar-se no 

processo de pesquisa como uma cadeia de ''bad matches". Esta implicito que o 

emprego-qualifica~ao-posto-de trabalho estao sujeitos a uma mudan~a frequente se 

vistos na base da dinamica capitalista. Se a si~ao de desemprego desse trabalhador ou 

de qualquer outro se torna do conhecimento geral, ele tera que tomar as suas decisaes 

maximizando o valor de mercado dos seus ganhos, mesmo se este nao corresponde a sua 

produtividade marginal. 

Podemos derivar destas observa~6es gerais que o que se pretende e formular as 

varias situa~6es e casos de desemprego, em concordancia com uma tipologia em que o 

desemprego friccional inclui aspectos estruturais gerados a partir das atitudes, 

expectativas, motiv~6es, comportamentos dos individuos desempregados, enquanto que 

o desemprego conjuntural seria esclarecido atraves das flu~6es do ciclo econ6mico. 

Para OS dois primeiros tipos, a abordagem microeconomica e a mais apropriada: 

"( ... )focusing on employment as an individual problem, identical in character in business cycle 
peaks and trough •• is the key step in designing social policies to deal with it"3. 

IDa formula depreende-se que a teoria pode prever a dur~ilo em periocm de emprego e do desemprego, bern como 
a distribu.icilo em ganhos dos trabalhadores. Isto e o que Lucas chama um protOtipo de teoria de desemprego. 
21bidem, p. 57. 
31bidem, p. 57 e 58. 
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Urn segundo elemento a ser tornado em considera(:ao e a rigidez dos pre(:os 

nominais, posi(:ao que distancia Lucas da hip6tese de Friedman, pois sao considerados 

nao tanto os efeitos de informa(:iio, como sobretudo os seus efeitos directos, o que 

significa que os pre(:os nominais nao respondem proporcionalmente aos movimentos na 

quantidade de moeda. Para Lucas significa a hip6tese de elaborar: 

"( ... )monetaty bussines cycles based on some kind of of nominal price rigidity" I . 

A introdu(:ao da hip6tese da rigidez, a que Lucas faz alusao, abandona a tese de 

que uma altera(:ao na moeda s6 tern efeitos nos pre(:os absolutos e nada nos pre(:os 

relativos e quantidades: 

"( ... )but in which prices are observed to respond less than proportionally, and quantities similarly 
react 'inappropriately"'Z • 

Lucas contesta que a hip6tese de pre(:os rigidos seja compativel com a hip6tese de 

competitividade, o que equivale a dizer que, se o mercado de trabalho nao se ajusta, nao 

se pode pensar que a oferta de trabalho ira comportar-se como se nao tivesse restri(:Oes. 

0 postulado da competitividade pressupe;e que os individuos contribuem para que, em 

principio, os mercados se ajustem, comportando-se racionalmente3. 

A existencia de rigidezes, segundo os modelos que Lucas critica, tern que 

apoiar-se em razaes motivadas pela conduta dos agentes. A aten(:ao nesses modelos de 

rigidez concentra-se nos contratos que os agentes assinam por periodos de varios anos, 

fixando pre(:os e salarios4. Na critica ao · modelo keynesiano', a nova escola classica toma 

como base o modelo do desequilibrio que assume a partida rigidez dos pre(:os, o que 

como vimos anteriormente nao e necessariamente uma premissa do modelo de Keynes. 

Em alternativa aos modelos do desequilibrio keynesianos, Lucas pensa que a teoria 

que assuma a natureza da conduta do agentes ( competitiva ou monopolistica), devera 

llbidem,p. 67. 
Zlbidem, p. 89. 
3A introd~io de uma hip6tese de rigidez nos ~s existe desde Keynes. 0 pr6prio Patinkin procurou demonstrar que 
esta hip6tese, pelo contrlirio, nio s6 viabiliza as consider~aes neochissicas, como permite demonstrar o desemprego 
involuntlirio. 
4A critica da 'nova escola cllissica · e ende~ sobretudo a corrente do desequilibrio. Esta nega a validade das 
taxonomias em que se postula regimens diferentes conforme o diagn6stico te6rico, que conduz a utilizar o modelo 
neocllissico quando se esta em pleno emprego tendente a clarificar si~ de Iongo prazo, ou o modelo keynesiano 
(''rigid model'? com restri~aes e rigidez de ~s para o curto prazo. A ineficlicia revela-se sobretudo pela sua 
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faze-lo na base da info~ao que os agentes possuam sobre o estado do sistema a cada 

momento. No caso da info~ao monetaria necessaria de modo a que os agentes 

emendem as mudan~as nas unidades de medida, ela e publica: 

"( ... )then one would expect this information to be used, independent of the fonn of interaction 
among agents"1 • 

Se a informa~ao nao e disponivel para todos os agentes as correc~oos nao sao 

possiveis, permitindo a eventualidade do desemprego. E importante perceber que a teoria 

de Lucas pretende explicar o desemprego de tipo friccional, estrutural, e admite 

implicitamente urn terceiro caso que resulta da rigidez dos pre~os provocadas pelas 

incoerencias geradas a partir de uma politica monetaria erratica 1. Este Ultimo caso 

envolve a hip6tese de que o papel da instabilidade moneta.ria e vista como variavel 

independente gerando flu~aes reais, e portanto do emprego/ desemprego. 

Os elementos desta analise sao desenvolvidos a partir da hip6tese de expectativas 

racionais que, como escrevemos anteriormente, pressupae uma info~ao publica e 

conhecida para todos os agentes. As implic~aes desta hip6tese sao visiveis pois, por 

exemplo, se considerarmos urn "shock'' monetario antecipado, o seu efeito sera 

obviamente neutro, invalidando a eficacia de qualquer politica que combata o 

desemprego ciclico com manipul~aes monetarias que reatem o circulo virtuoso dos 

investimentos que absorvam o excesso de oferta. Se se considerar as flu~oos 

econ6micas como o resultado das afec~aes eficientes dos recursos, o desemprego e 

eficiente, constituindo uma taxa natural. 

Se a politica e ineficaz, a capacidade de responder a urn determinado conjunto de 

questaes criticas permite precisar melhor o alcance da teoria. Porque e que o individuo 

nao trabalha e pesquisa ofertas diferentes? Por acaso nao apreende nada sobre as 

oportunidades de emprego enquanto procura? Porque encara uma distribui~ao de 

possibilidades de salarios, em oposi~ao a uma distribui~ao de ofertas de emprego ao 

incapacidade de fomecer concl1JSOes operativas e de previsio: " such taxonomiea provide little more than a system for 
labeling economic events after the fact". Ibidem, p. 89. 
I Ibidem, p. 91. 
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sal.ario dado? Porque e que se assume que o individuo inicia uma actividade de 

desemprego abandonando voluntariamente o trabalho antes de procurar emprego, 

pressupondo que essa actividade e optima a fim de recolher e elaborar a info~ao 

sobre a distribui~ao da "oferta de sal.arios" ? t evidente que tratando o problema deste 

modo, o desemprego s6 pode caracterizar-se em termos de voluntariedadeZ. 

Esta hip6tese redutora da conduta dos individuos, simplifica bastante o estudo da 

mobilidade dos trabalhadores. t dificil imaginar-se que os trabalhadores em geral optem 

por abandonar o seu emprego a fim de procurar outro, sem antes terem feito uma 

pesquisa no mercado. 

5.3. 0 Programa de investigaQao cientifica de 
J .M.Keynes e progressive ou regressive? 

"( ... )that we all need to be as free as possible of interference from 
economic changes ebewhere, in order to make our own favourite 
experiments toward the ideal social republic of the future; and 
that a cleliberate movement toward greater national self
sufficiency and economic isolation will make our task easier, in so 
far it can be accomplished without excessive economic cosf'S. 

'"The remedy is for people to stop watching the ticker, listening to 
the radio, drinking bootleg gin, and danzing jazz; forget the new 
economics and prosperity founded upon spending and gambling, 
and return to the old economics based upon saving and 
working"1• 

Uma questao metodol6gica fulcra! quando se considera o caracter de urn 

programa e de saber se existem pretextos objectivos, apostas s6cio-psicol6gicas ou 

doutrinais para excluir urn programa, ou razaes para eliminar o nticleo duro e o 

programa de construir aneis de protec~ao. 0 metodo de Lakatos distingue entre teorias 

que fazem parte de urn programa progressivo ou de urnprograma em regressao. Admite 

criterios de quando urn programa avan~a ou degenera, progride ou prescreve. 0 metodo 

estabelece regras para saber quando urn programa pode ser eliminado. 

lA disponibilidade de inf~ 00.. agentes sobre o valor da moeda induz a ~Oes nos ~ relativos e 
movimentos nas quantidades. 
2Resulta estranha a ~ de Lucas de que a tarefa das ciertcias sociais e compreender o: " human behavior by 
visualizing the situations people find themselves in the options they face and the pros and cons as themselves see 
them", enquanto que a conduta dos individuos se reduz a hipOteses que no minima nos parecem nio verificaveis para 
casos gerais. Lucas R. H., Models of Business Cycles, p. 53. 
3 J. M. Keynes, "National Self-Sufficiency", in CWJMK, voL XXI, p. 241. 
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Um programa e progressivo quando o seu crescimento teorico antecipa o 

crescimento empirico, quando continua a antever factos novos com algum exito. Um 

programa e progressivo se proporciona factos inesperados, isto e, corroboram-se as 

teorias atraves de novas evidencias empiricas. 

Um programa e regressivo ou em degenera~ se o programa e caracterizado por 

uma ilimitada adi¢o de elementos ad-hoc que simplesmente acomodam os novos factos 

disponiveis. Um programa estagna no seu desenvolvimento se este regride relativamente 

ao crescimento empirico, se apenas consegue oferecer explic~aes post-hoc de desco-

bertas casuais, de factos antecipados e descobertos por um programa rival, se as hip6teses 

auxiliares sao construidas a seguir aos acontecimentos, a fim de proteger a teoria dos 

factos. 

Um programa de investig~ que explica mais factos que um programa rival 

pode eliminar de forma progressiva o outro programa. Se existe ou pode existir um 

programa rival que, utilizando uma heuristica mais poderosa, substitui o antigo 

programa, podemos depreender que e importante saber quando um dos programas 

consegue uma vitoria ou vantagem decisiva sobre outro rival. Se bern que como nem 

existe uma racionalidade instantanea, nem mecanica, nem demonstr~ao logica de 

inconsistencia, nem uma senten~a de anomalia emitida por um cientista experimental 

que possam destruir um programa de investig~ao cientifica perante um embate, e 

bastante dificil a dete~ao da posi~ao de vantagem de cada programa. 

As revolu~aes cientificas sao explicadas a partir do alinhamento dos cientistas 

com o programa que progride; supae-se que apesar das anomalias, enquanto dura a 

for~a da heuristica positiva, o cientista continua a execu~ao do seu programa. 

Unicamente quando esta for~a enfraquece se procuram solu~aes e respostas para as 

anomalias descobertas ou colocadas pelos seus opositores. Assim os programas de 

1R.C. Leffingweel to T.W. Lamont, 14 August 1930, citado in Peter Clarke," The Keyneaian Revolution in the Makins 
1924-1936", Claredon Pres3, Oxford, 1988, idem. 
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investiga~ao cientificos podem ser avaliados em termos da sua contribui~ao para a 

transfo~ao progressiva da ciencia. 

Como os programas sao caracterizados pelo seu nucleo duro envolvido por urn 

anel de hipateses auxiliares que tern de sustentar a investida dos testes de impugna~ao, 

devemos distinguir as criticas que colocam em questao as antevisaes dos investigadores, 

etas criticas e refuta~aes etas teorias auxiliares. As criticas ao nucleo duro nao fazem 

sentido, pois elas fazem parte etas cren~as, embora deva ser dito claramente que existirao 

criticas que, dirigietas as teorias auxiliares, comprometem as antevisaes contietas nos 

programas de investig~ao. 

Este e o caso da teoria de Keynes, onde o modelo explica urn fen6meno, o 

desemprego, que por si pee em causa nao apenas a teoria rival, como deixa a critica a 

refu~ao do seu modelo. 0 significado do modelo de estudo, pondo o centro da analise 

no investimento, constituia uma forma de dar conta do problema. Mas Keynes nao 

considerava esse prot6tipo como o Unico capaz de responder as necessidades politicas, 

apenas constituia urn exercicio intelectual: 

"Next the full employment policy by means of investment is only one particular application of an 
intellectual theorem. You can produce the result just as well by consuming more or working less. 
Personally I regard the investment policy as first aims" ... "In US it almost certainly will not do 
the trick. Less work is the ultimate solution(a 35 hour week in US would do the trick now) "1. 

Quando Keynes se dispae a investigar uma teoria geral do emprego fa-lo guiado 

pela razao de par cobro a instabilidade do capitalismo, de acabar com a tensao social real 

e potencial que o desemprego massivo criava. Procurava responder ao problema etas 

for~as que determinam o output no curto prazo, examinava uma solu~ao ao contingente 

misterio do desemprego involuntario. Todavia, procurando tirar a teoria econ6mica da 

estagna~ao em que os neoclassicos a tinham submergida, propae-se responder 

simultaneamente a duas perguntas deixadas em aberto pelo programa ctassico: porque 

existe rigidez dos salarios monetarios e porque existe rigidez a baixa da taxa de juro. 

Assim procuraria urn modo de explicar por que razao os mecanismos automaticos 

assumidos na teoria ctassica nao se cumprem. 0 programa de Keynes e pela sua natureza 
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desde o inicio progressivo, pois explica urn facto empirico, o desemprego, e e capaz de 

prever que esse fen6meno se repete e persiste, quando a procura efectiva e menor que a 

de pleno emprego. 

Assim, podemos dizer que Keynes se prop6e substituir o programa classico pelo 

seu proprio programa, embora ele estivesse convencido modestamente que estava a 

adicionar a teoria microecon6mica da afec~ao dos recursos uma teoria macro

econ6mica do output, de que estava a proporcionar uma anAlise de uma economia 

monetaria da producao e emprego, em vez de uma teoria do equilibrio de pleno 

em pre go. 

E preciso dizer que demonstrar como ou porque as rigidezes dos precos tern 

Iugar, obriga a dizer que esses fen6menos estavam em vigor na vida econ6mica e social e 

eram conhecidos de outros economistas e politicos. Keynes corrobora em definitivo a 

ideia de que 0 emprego e determinado principalmente pelo investimento, e que este 

depende de fol'(:as que encontram na moeda urn factor de perturbacao caracteristico de 

uma economia em que a dupla decisao de poupar e de determinar a forma dessa 

poupanca gera expectativas sobre o valor da taxa de juro e sobre o valor da moeda e, em 

que o efeito das variacaes da quantidade de moeda sobre a taxa de juro, esta sujeito as 
preferencias do publico pela liquidez, o que pode obstruir a politica monetaria. A eficacia 

marginal do capital e a oferta de moeda juntamente com a preferencia pela liquidez 

determinam o incentivo a investir que atraves do multiplicador, determinam o nivel da 

procura efectiva, do rendimento e do emprego. Se esta procura se revela insuficiente 

teremos o desemprego involuntario. 

0 modelo de Keynes explicita uma funcao de consumo estavel, dependente do 

rendimento Iiquido com uma propensao para o consumo menor que 1, uma eficiencia 

marginal instavel gorada por rendimentos decrescentes e expectativas contradit6rias de 

produtores e investidores que inibe 0 investimento e uma taxa de juro recalcitrante a 

baixa. 0 desemprego involuntario existe pela insuficiencia de procura efectiva e persiste 

1]. M Keynes, c.ro T.S. Eliot, 5 April1945", in CWjMK, vol XXW, p. 384. 
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pela ineficacia dos mecanismos automaticos. Em concreto, a taxa de juro de Iongo prazo 

nao desce suficientemente, de modo tal que reanime o investimento e o emprego. A 

antevisao de que o capitalismo e urn sistema instavel que produz desemprego de modo 

persistente tern nestas teorias auxiliares a sua 'protec~ao': 

"How you mix up the three ingredients of a cure is a matter of taste and experience, i.e. of morals 
and knowledge "1. 

E necessario por isso ter uma ideia bern clara do que constitui o programa de 

investiga~ao de Keynes, de modo a considerar o seu caracter progressivo ou regressivo. A 

teoria de Keynes explica a existencia do desemprego involuntario: enquanto exista este 

fenomeno, esta teoria revela-se superior a qualquer outra. 0 caracter progressivo do 

programa mantem-se enquanto possa explicar esse dado empirico. 

Devemos arguir que a maior parte das criticas a teoria de Keynes nao considera o 

seu programa como urn todo, mas toma elementos deste. De facto, o modelo sugerido na 

Teoria Geral foi atacado escassamente, porque na verdade o pensamento de Keynes, 

comercializado no mundo ocidental, foi sempre a maior parte das vezes o modelo de 

Hicks na versao IS-1M. 0 proprio Mark Blaug na sua famosa 'Retrospect' renuncia a 

qualquer interpre~ao do pensamento de Keynes e simplesmente faz recurso ao esquema 

de Hicks-Hansen, transportando-nos as ideias da Teoria Geral atraves de eq~ees e 

diagramas, contribuindo para uma interpre~ao 'text-book' das suas teorias. Talvez por 

isso e por vezes a critica ao pensamento de Keynes se toma caricatural, por exemplo 

como escreve o insuspeito economista Peter Drucker: 

"The essence of Keynesian economic theory, ... was the repudiation of Say's Law, according to 
which saving always equal investment, so that an economy always forms enough capital for its 
future needs. Keynes postulated a tendency toward "over-saving" for developed economies" I. 

A essencia foi a den1lncia da lei de Say, o que nao foi senao urn corotario da sua 

teoria da procura efectiva, que e o ponto de partida para a sua teoria do output. Depois, 

nao basta afirmar que Keynes 'postulou' S >I.E preciso dizer quando; e nao foi naT. G. 

com certeza, foi no 'Treatise', como ficou atras demostrado. Mesmo quem deveria por 

lJ. M. Keynes, "''o T.S. Eliot, 5 April1945", in CWJMK, vol. XXVD, p. 384. 
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obrig~ao conhecer e saber melhor a hist6ria, como Mark H. Willes, acaba por 

contribuir para uma mistific~ao sem sentido da contribui{,;ao de Keynes, quando escreve: 

"To meet the crisis in the economic theory engendered by the Great Depression, John Maynard 
Keynes deliberately rejected the classical premises about the behaviour of individual and markets. 
In their place he puts premises about behaviour of aggregates, such as the general price and the 
total unemployment"2. 

Afirmar que Keynes elaborou e relacionou agregados tais como o nivel dos pre{,;os 

e o desemprego, e puramente desconhecer a hist6ria da nossa teoria. 0 nivel agregado 

dos pre{,;os era conhecido desde J. Bodin, foi discutido pelos monetaristas da epoca 

mercantilista, por Boiguillebert, cantillon, Petty, J. Locke e D. Hurne, e foi o tema 

predilecto de Wicksell, Robertson, Hawtrey e do Keynes prekeynesiano, e sempre em 

rel~ao com a quantidade de moeda. 

J. Hicks escreveu urn celebre livro que designou "The Crisis in Keynesian 

Economics"' cujo titulo da a falsa ideia de que se trata de urn livro de critica a teoria de 

Keynes. Na verdade, trata-se de urn livro que pretendeu ser uma revisao da teoria de 

Keynes, como ele proprio admite: 

"I would nevertheless insist that the revised version, which I have tried to give, is descended from 
Keynes .. reformulated Keynes is much more like Keynes than it is like the cruder form of 'neo
classical' doctrine"3. 

A critica a Keynes e feita tomando em consider~ao as tres leis psicologicas. 0 

livro esta dividido em tres partes. Uma dedicada ao consurno e ao multiplicador, outra 

dedicada a teoria do investimento e a taxa de juro e, por Ultimo, urn capitulo dedicado a 

rela{,(ao satarios-pre{,;os. Se nos dois primeiros capitulos existem referencias a Keynes, o 

Ultimo bern poderia ter chamado a teoria que analisa e desenvolve a teoria Phillips-Hicks. 

Seria mais justo, embora todo o livro seja uma descortesia intelectual, pois existe urn 

recurso constante a firma{,(ao: 

"I have not doubt at all that in the circustances of that time, Keynes was enterely right"•. 

1Peter Drucker, Toward The next economics, p. 11, in Daniel Bell and Irving Kristol(ed), The crisis in Ecomic Theory, 
Basic Books, Inc, Publishers, New York, 1981,pp. 4-18. 
2Mark H. Willes, "Rational Expectations as a Counterrrevolution", p. 82-83, in Daniel Bell and Irving Kristol(ed), The 
crisis in Ecomic Theory, Basic Books, Inc, Publishers, New York, 1981, pp. 81-96. 
3J. Hicks, conte Crisis in Keynesian Theory", Basil Blackweel, Oxford, 1974, p. 84. 
41bidem, p. 20. 
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Vistas as coisas desse modo, a analise de Keynes estaria certa na epoca. Agora 

seria urn caso particular. A teoria do consumo esta errada porque Keynes nio 

considerava a varia~ao de stocks. Se a politica de obras publicas tivesse Iugar e faltassem 

tijolos para a cons~ao civil, surgiriam os ' bottlenecks ' e os pre~os subiriam. Hicks 

nao se refere ao facto da propensao ao consumo ser menor que a unidade, e que o 

consumo, dependendo principalmente do rendimento, e estavel. Nio, Hicks diz que, se 

houver 'shortage' das existencias, de algum material da cadeia de produ~Ao, a politica 

keynesiana esta fracassada e indirectamente diz que contribui para subir os pre~os. Pelo 

menos nao diz que os p~os sobem pelas extravagancias remunerarorias dos 

trabalhadores. 0 que acontece para Hicks e que Keynes, tomando como hip6tese a 

rigidez dos pre~os, possibilita a sua analise global e demonstr~Ao da persistencia do 

emprego, pois quando existe rigidez dos p~os, as ofertas nao coincidem com as 

procuras, os stocks variam possibilitando a politica de obras publicas; quando os pre~os 

sao flexiveis nao existem stocks pois os pre~os ajustam as quantidades. Existem na 

realidade mercados de pre~os flexiveis e mercados de pre~os rigidos, pelo que e 

necessaria uma analise fixflex. A teoria global deveria en tao ser fix-Keynes flex-Hicks, 

Keynes-Hicks; a politica o~amental deveria permitir a politica monetaria que os 

fiscalistas keynesianos desacreditaram. Mesmo aqui, o problema que Hicks coloca nao e 

de critica, mas de revisao. A critica a Keynes e repescada da critica de Robertson ao facto 

de Keynes ter utilizado uma taxa de juro de Iongo prazo, os 'consols ·, o que e totalmente 

irrelevante para a sua analise, tendo sido uma simplific~ao susceptive! de ser 

abandonada com os mesmos resultados. A novidade de Keynes nesse sentido vai para os 

motivos da procura especulativa que influencia a taxa de juro. Como o proprio Hicks 

acaba por admitir: 

" ( .•. )but here we are back at Keynes's old dilemma-that it is hard for monetary policy to affect 
the long rate of interest very much, because of speculation. it would yet appear that too ample a 
supply of short-dated securities(near money), because of the obstacle which it puts in the way of 
substantial liquidity effect"l. 

!Ibidem, p. 52-53. 
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considera que Keynes deu a preferencia pela liquidez contomos probabilisticos pr6prios, 

pondo em evidencia sobretudo os aspectos psicol6gicos que o termo liquidez produz. 

Hicks conclui que a fun~ao social da liquidez e que cia. tempo para pensar. Mesmo 

concedendo importancia a critica de Hicks e que fosse bastante importante, ela constitui 

uma revisao destinada a aurnentar o poder heuristico das teorias auxiliares, 

completando-as com novos elementos que, no essencial, confirmam a antevisao de 

Keynes. 

0 desemprego permanece o objecto de controversia, pois sao confrontadas nao 

apenas teorias explicativas, evidencias empiricas, como sobretudo antevis6es que 

assurnem a forma de postulados irreconcifui.veis. Este e o caso das teorias monetaristas, as 

quais assentam em postulados pre-keynesianos, sendo as suas explic~aes do desemprego 

post-hoc. Uma teoria que queira acometer com sucesso o problema do desemprego deve 

distinguir entre tres si~6es diferentes. Primeiro, o desemprego resultante de decisaes 

unilaterais, como rentincia ao trabalho, etc., onde o sahirio tern urn papel certamente 

evidente; segundo, os trabalhadores que por alguma razao perdem o seu trabalho, 

passam por urn periodo de desemprego em que, em vez de tomarem urn trabalho 

temporario qualquer, disponivel no mercado de trabalho em qualquer economia 1 , 

mantem-se fora da fo~a de trabalho; em terceiro Iugar, os trabalhadores que sao 

despedidos porque a procura diminui e certos postos de trabalho sao cancelados, e nao 

existem vagas disponiveis em ntunero suficiente. Vistas assim as coisas, o desemprego 

pode ser ou voluntario ou involuntario. A teoria chissica persiste em nao reconhecer o 

terceiro caso que e o mais geral, o mais massivo, ou mais preocupante em termos sociais 

e humanos. E o caso que permite dizer que a economia capitalista e instavel, incapaz de 

tEsta segunda si~ e aquela que interessa a Lucas, pois permite explicar porque e que as pessoas afectam tempo a 
wna actividade especial como o desemprego, em ~ilo das suas preferencias. 0 desemprego sera abordado em 
termos de actividade, onde se integram as ideias de Job Search iniciadas por Stingier e a aruilise sequencia! de Bellman 
eWald. 
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gerar o pleno emprego de modo permanente. Este caso e por vezes agravado pelo 

desemprego estrutural que se confunde com este. 

Justamente uma das principals dificuldades da economia capitalists. produzir o 

pleno emprego deriva-se da sua natureza de economia monetaria, onde o dinheiro e 

tambem uma forma de riqueza, um activo transaccionavel, uma forma de investimento 

que motiva determinadas condutas, por vezes contradit6rias com o 6ptimo social. Se o 

entesouramento, caracteristico de uma economia monetaria gera expectativas sujeitas a 

revis6es continuas dos produtores sobre o estado futuro do consumo, as que se adicionam 

as influenciadas geradas pelas expectativas de incerteza sobre 0 futuro dos investimentos, 

a incerteza sobre a taxa de juro, resultado da conduta do publico, agrega mais um 

elemento de instabilidade relativamente ao futuro do emprego. 

A causa Ultima do desemprego esta nas caracteristicas de uma economia 

monetaria, da incerteza que gera o facto da moeda, para alem de ser um meio de 

transac~ao, ser uma forma de deten~ao de riqueza que induz a nao realiza~ao de 

investimentos produtivos. Dai o fen6meno acompanhar de mdo ciclico a actividade 

econ6mica. 

Esta e sem duvida a principal diferen~a do programa classico ou dos seus 

heter6nimos modemos com o programa keynesiano: o caracter monetario do sistema, a 

inerente incerteza com que os agentes tomam as suas decis6es, o caracter contradit6rio 

da tomada de decis6es, dos interesses desencontrados, da ausencia de mecanismos de 

correc~ao permanentes e homogeneos. 

De acordo a nossa interpre~ao do programa de Keynes o ponto de disc6rdia 

entre o programa classico e o de Keynes e a ideia basica sobre a capacidade de correc~ao 

automatica que 0 sistema possui, se existe desemprego ou 0 seu caracter e voluntario ou 

involuntario, se o sistema tende a gerar desemprego de modo permanente e persistente 

ou se se trata de si~aes friccionais. Por isso, entre os keynesianos o problema colocar

se-a sobre qual e a melhor dose de ajustamento induzido pelos govemos com a ajuda dos 

instrumentos que julgam serem os mais apropriados e eficazes. Do lado contrario, niesmo 

362 



363 

admitindo fric~aes ou atrasos em determinados mercados, privilegia-se a capacidade 

autocorretiva ou interven~aes atraves do mercado monetario. 

0 melhor modo de estabelecer a diferen~a entre os programas cJ.assico e 

keynesiano a partir de urn ponto de vista teorico-politico e sem duvida o emprego. No 

tratamento deste problema vern a luz OS problemas metodologicos, teorico-politicos e a 

diferente conce~ao de sociedade que anima os cientistas de ambas as constela~aes. Os 

neochissicos simplesmente negam a existencia do desemprego involuntario. Todo o seu 

esfo~o e erigido en torno da categoria de taxa natural de desemprego que se cristaliza na 

sua teoria do 'Job Seach'. 

A persistencia dos programas cJ.assico e keynesiano, a sua coexistencia, 'den uncia· 

nao apenas a tenacidade dos investigadores. Denuncia tambem que, face as refu~aes 
que colocam em questao os aneis protectores, as respostas defensivas sao extremamente 

flexiveis. Estas revelam uma especificidade das ciencias sociais que nem sempre se toma 

em conta nas questOes metodologicas. 

Nao apenas a aruilise economica diferenciava Keynes dos classicos, como deve 

diferenciar os keynesianos dos novos cJ.assicos. Keynes, na tradi~ao dos grandes 

pensadores, relacionou politica com etica, procurando contudo que seus ideais fossem 

circundados de urn complexo de factores e circunstancias, os quais submetem ao maximo 

rigor explicativo da ciencia que melhor conhecia, distanciando-se porem das visaes 

mecanicistas da ciencia economica, recuperando a politica para a economia, o Estado 

para servir o cidadao, o intelectual para servir a cidade. 

Keynes pretendia obter maior crescimento economico unido ao ideal politico da 

democracia liberal. Pretendia uma economia internacional florescente que servisse a 

todas as classes sociais, que favorecesse a cultura e cultivasse as artes. A sua utopia era a 

cidade economica aristotelica, com devotos servidores da economia domestica, sem 

especuladores; o seu sonho era a poll-republica indUStriosa de Platao, com nobres 

aristocratas e visionarios do bern comum. Embora consciente de que a depressao tinha 
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revelado negativamente a mesquinhez humana, procurava construir o futuro de 

incerteza com o melhor do passado. 

"( ... ) And we have to remedy it .. without impairing the constructive energy of the individual 
mind, without hampering the liberty and the independence of the private person" I. 

0 programa de Keynes esta aberto ao progresso, porque consubstancia ideias de 

aperfei~oamento, porque se inspira na visao de melhoramento humano dos utopistas: 

"( ... )or meliorist as they are sometimes called, who believe in a continuing moral progress by 
virtue of which the human race already exists of reliable, rational, decent people, influenced by 
truth and objective standard, who can be safely released from the outward restraints of 
convention and traditional standards and inflexible rules of conduct, and left, from now 
onwards, to their own sensible devices, pure motives and reliable intuitions of the good"2. 

A sua ambi~ao de economista e homem social fundava-se no desejo de contribuir 

para urn futuro melhor, dai a superioridade moral do seu programa, em que nao se via 

como aqueles fil6sofos que interpretam o mundo, ao diagn6stico seguia-se a ac~ao: 

"The real problems of the future are first of the maintenance of peace, of international co
operation and amity, and beyond that the profound moral and social problems of how to organise 
material abundance to yield the fruits of a good life. These are the heroic tasks of the future"S. 

1J. M. Keynes, "Broadcast Lecture, 14 March 1932", in CWJMK, voL XXI, pp. 87-88. 
2Idem, p. 446. 
3J.M. Keynes, "Drafts for the HouseofThe Lord",inCWJMK, voLXXVU,pp. 256-257. 
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Conclusoes 

I 

"Ja deve bastar 
o que aqui digo, 
para dar a en tender 
o que mais calo" 
Luiz de CamGes 

No primeiro capitulo da tese apresentou-se uma reflexao sobre o que se considerou 

ser o nucleo duro do programa de investigac;:ao cientifica de J. M. Keynes, o qual 

consubstancia-se o conjunto das suas crenc;:as e visees sobre o capitalismo do primeiro 

trienio do seculo: OS elementos eticos, politicos e sociais que identificam 0 seu 

pensamento como economista, o metodo subjacente as suas amHises te6ricas, a percepc;:ao 

sobre a forma de funcionamento dos mecanismos do sistema capitalista, as formas 

utilizadas para chamar a atenc;:ao sobre o problema do desemprego e da actuac;:ao politica 

para a recuperac;:ao e transformac;:ao progressiva da sociedade, assim como a critica as 

teorias que defendiam e sustentavam a existencia de mecanismos automaticos. Esta 

ultima parte representa, segundo Lakatos, a chamada heuristica negativa, que especifica 

o nucleo duro do programa i.e., o caminho que nao deve ser percorrido na investigac;:ao. 

1 

i) A leitura que realizamos do pensamento filos6fico-etico de Keynes permitiu perceber 

que o autor pretendia uma utopia social caracterizada pelo aumento do bern intrinseco 

do individuo e pela formac;:ao de uma sociedade racionalmente etica. Esse objectivo 

ultimo, onde a politica e a economia eram apenas meios para atingir tal fim, era uma 

sociedade ideal, onde a pintura, a escultura, a musica, as artes em geral, deveriam 

florescer; a beleza e o amor existiriam de forma variada; as nac;:oes deveriam viver em 

paz e em cooperac;:ao; a moeda deveria perder a qualidade de meio de entesouramento 

que transformava as pessoas em especuladores. 

ii) Da percepc;:ao do seu pensamento depreeende.se que de urn ponto de vista econ6mico, 

a existencia do Bern implicaria uma disseminac;:ao do conforto material, da seguranc;:a 

econ6mica, assim como do lazer. A formac;:ao dos requisitos do Bern requeria a eficiencia 

da produc;:ao, a abunda.ncia do output, o aperfeic;:oamento das praticas institucionais, a 

preocupac;:ao com a beleza, o evitar das desarmonias e dos conflitos belicos entre as 

nac;:oes, o empenho na ciencia e a acumulac;:ao do capital. 

iii) A compreensao do seu pensamento etico-pratico permitiu entender que Keynes 

concedeu prioridade aos objectivos imediatos sobre os futuros, atitude refon;ada pelo 

seu estudo sobre as probabilidades, onde a incerteza brota da precariedade dos 
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conhecimentos futuros. E por isso qtte para a nossa interpretaQao do discurso etico

politico de Keynes, a transformaQao da sociedade consistiria numa reforma das condutas 

dos individuos na sociedade, onde determinados valores seriam tolerados apenas como 

urn meio para atingir esse Bern. 0 ideal etico keynesiano, do nosso ponto de vista, 

procurava o bern intrinseco como expressao da igualdade das oportunidades para os 

individuos e nao a delegaQao do bern a entidades universais em que diluiria o proposito 

de melhorar a vida humana. Com este estudo adquiriu-se a clara percepQao de que 

Keynes acreditava no progresso moral continuo dos individuos como parte integrante do 

crescimento da civilizaQao humana, mas acreditava que nao se podia impor propositos 

finais para a sociedade, antes se devia procurar os meios adequados a fim de que cada 

individuo alimentasse melhor a sua propria existencia. 

iv) Na nosssa visao sobre o que Keynes pensa sobre o Estado, verificamos que para ele o 

Estado deveria intervir, justamente porque pretendia uma utopia caracterizada pelo 

aumento do bern intrinseco. Mas via essa interven~ao atraves da utilizaQao de meios para 

elevar a probabilidade do conhecimento, processos que diminuissem a incerteza sobre o 

futuro, modos de aumentar o estado da confianQa sobre o presente. Se fosse necessario 

atingir o bern comum, o Estado teria os seus deveres hem definidos. 

v) Concluiu-se que a sua visao politica combinada com os resultados da sua visao logica 

permitem -lhe retirar a ilaQao que, como o poder de previsao e tao diminuto, revela-se 

pouco prudente em razao de uma vantagem futura duradoura sacrificar o bem-estar de 

urn povo durante uma geraQao, levar a infelicidade a uma comunidade inteira em razao 

de urn pressuposto mirifico a desfrutar num futuro remoto. 0 dever essencial dos 

governos e dos politicos e garantir o hem estar presente da comunidade e nao aceitar 

riscos em razao dos beneficios futuros, pelo que o dever do estado era contribuir para 

alcanQar a felicidade no presente e nao a promoQao de objectivos ultimos. Quando o 

conhecimento sobre a felicidade que uma acQao do estadopode provocar e incerta, mais 

vale respeitar a liberdade do individuo. 

vi) Resultou claro de que a teoria das probabilidades fornece a Keynes uma logica para a 

acQao, a qual o torna capaz de decidir qual dos objectivos possiveis dos actos humanos e 
o mais adequado nas circunsblncias existentes. Do seu ponto de vista isto e sumamente 

relevante para o entendimento da conexao que existe entre os fins eticos e nao-eticos. 

vii) Nesse sentido as suas ideias sociais sao urn exemplo disso. Mostrou-se que Keynes 

condena as taxas de juro exageradas na base das suas ideias sobre a cobiQa e a usura e 

por simpatia por uma etica baseada nas tradiQoes produtivas do empresario 

parcimonioso. Isto significaria a desapariQao progressiva do poder opressivo adicional 

que tern o capitalista de explorar o valor conferido ao capital pela sua raridade, o que e 
urn objectivo social de Iongo prazo. Keynes pensa o social numa sociedade livre e 
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individualista mas nao desarmada do recurso as ferramentas da transforma~ao colectiva. 

A sua doutrina social no curto prazo promovia o papel do governo no fomentar da 

procura agregada, de modo a obter o equilibrio de pleno emprego. 

viii) Na pesquisa sobre os fundamentos eticos da conduta humana em Keynes 

apreendeu-se que o autor procurou acautelar-se contra uma sobrevaloriza~ao do criterio 

economico, tentando fundamentar a convic~ao de que nao era correcto considera-lo o 

unico criterio de valoriza~ao das consequencias dos actos humanos. 

ix) Constatou-se tambem, e nao restam duvidas, que a rejei~ao por parte de Keynes do 

puritanismo vitoriano e a renuncia a qualquer abstinencia tendo em vista urn futuro 

melhor afectaram as suas representa~ees do mundo economico, privilegiando 

analiticamente as visees de curto prazo. Resulta assim razoavel a preocupa~ao que urn 

problema como o desemprego gerou em Keynes. 

x) Do ponto de vista da presente investiga~ao, uma caracteristica fundamental da 

abordagem de Keynes as questees etico-practicas e a estrutura~ao do discurso teorico

analitico e considerar o etico e o economico como dois vectores que organizam esse 

discurso, representando a rela~ao fim-meio, da qual deriva a sua no~ao de ciencia 

economica como ciencia moral. 

2 

i) Interpretou-se que, segundo Keynes, a ciencia economica era principalmente uma 

ciencia moral, pois utiliza opinioes, aprecia~ees eticas e introspec~ao; ela tern a ver com 

as motiva~oes, expectativas e incertezas psicologicas das pessoas como agentes 

economicos e sociais, pelo que o autor considera a teoria economica mais urn metodo do 

que uma doutrina, urn modo e uma tecnica de retirar conclusoes rigorosas. 

ii) Da nossa compreensao do pensamento de Keynes resulta que a unica base para urn 

maior conhecimento em situa~oes de incerteza e uma maior informa~ao e urn grau 

maior de confian~a relativamente a essa inform~ao. Esta e uma conclusao muito 

importante, nao apenas para a teoria economica, mas tambem como uma pista 

substantiva para entender as varias teorias que Keynes constroi para dar corpo a sua 

ideia de incerteza limitada pelos conhecimentos individuais. 0 pressuposto keynesiano e 

de que o conhecimento de uma certa proposi~ao oferecida pela evidencia e usada para 

derivar conhecimentos pelo argumento de proposi~oes nao observaveis, na base da 

rela~ao 16gica existente entre a primeira e a segunda. Esta concep~ao de Keynes toma 

como o argumento aquele que e baseado na maior informa~ao objectiva possivel, 

nomeadamente, a realidade observada. Existe urn factor subjectivo na escolha dos 

aspectos da realidade tornados como ponto de referencia, mas isto nao tern nada a ver 
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com a natureza arbitni.ria das concluwes, mas bern constitui o ponto chave da com pleta 

teoria. 

3 

i) Da leitura do pensamento de Keynes, constatou-se a nao existencia de urn principio 

valido que automaticamente regulasse o sistema econ6mico, gerando desse modo a 

descoordena~ao dos mecanismos econ6micos, o que tern a sua evidencia mais clara no 

vasto e massivo desemprego que afectou a Inglaterra nos anos 20. Sendo o desemprego 

urn problema de desajustamento, sao multiplos OS factores que 0 geram, OS quais tern, 

segundo a teoria classica urn caracter transit6rio. 0 problema agrava-se quando a 

transi~ao de uma situ~ao para outra se prolonga e a intensidade do fen6meno se 

agudiza. 

ii) 0 nosso entendimento sobre as explic~oes de Keynes sobre o desajustamento dos 

anos 20, estas derivam-se de uma apreci~ao das mudan~as que colocam o sistema sem 

os velhos remedios do laissez-faire das decadas anteriores. Observou-se que Keynes 

discordava dos que pretendiam o regresso ao padrao ouro e pensava estar reservado ao 

ouro urn outro Iugar na politica monetaria. 

iii) Reconheceu-se que, Keynes pensava sobretudo que nao existiam mecanismos que 

fizessem transformar a poupan~a em investimento, primeiro pela ineficacia da politica 

da taxa de juro bancario, dados os constrangimentos do padrao ouro e o interesse dos 

rentistas e, posteriormente, porque descobre que a liga~ao poupan~a- investimento nao e 

directa, mas antes estabelecida antes atraves do rendimento. 

iv) Tornou-se evidente que para Keynes a estabilidade do sistema econ6mico dependia de 

elementos altamente convencionais e psicol6gicos, os quais poderiam ser alterados com 

medidas concretas e especificas. 

4 

i) Procuramos deixar claro que, num quadro em que emerge a necessidade de 

interven~ao das entidades publicas, a persuasao assume uma caracteristica essencial no 

conjunto de ideias keynesianas, pois ela e o veiculo atraves do qual as ideias se tornam 

efectivas e podem mudar a sociedade. Desse modo, a persuasao keynesiana e o elo entre 

teoria e politica, entre o seu pensamento e a sua ac~ao. 

ii) Foi possivel ilustrar que, no processo de ganhar o combate das ideias, a elite dos 

cientistas sociais deve ser ganha previamente para as ideias justas e correctas. Desse 

modo se interpretou a participa~ao de Keynes nas comissaes MacMillan e dos 'Economist 

Advisers', a qual veio a legitimar a audi~ao dos economistas nas sedes de discussao sobre 

os problemas econ6micos prementes. Destacou-se que o resultado essencial da 

colabora~ao de Keynes nos diversos comites e a demonstra~ao de que a teoria ortodoxa 

estava em cheque face aos novos factos, que havia uma disfun~ao entre as 
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recornendac;oes politicas e a teoria e, quando havia recornendac;oes corn algurna 

praticabilidade estas estavarn dissociadas da teoria. 

5 

i) Verificou-se que Keynes elabora urna nova teoria criticando a posic;ao classica que 

aceitava a possibilidade da descida dos salarios rnonetarios e a eficacia da politica 

rnonetaria ern qualquer circunstancia. Esta critica significa que a pesquisa te6rica deve 

evitar repetir o que se adivinha, sern que existarn provas ainda suficientes para 

desclassificar o prograrna altemativo. 

ii) Na critica a teoria do desernprego classica, evidenciou.se a posic;ao de Keynes ern 

terrnos heuristicos, pois este aceita sern reparos o seu prirneiro postulado, de que o 

salario deve ser igual ao produto marginal do trabalho, mas rejeita o segundo postulado 

classico, que equivale a rejeitar a existencia de urna curva de oferta de trabalho, 

deixando indeterrninada a quantidade de trabalho que sera ernpregue. 

iii) Evidenciou-se que Keynes rejeita o pressuposto classico sobre a conduta dos 

trabalhadores, no sentido ern que urna descida do salario real, pelo aurnento dos prec;os 

quando os salarios rnonetarios perrnanecern inalterados, iria forc;ar urna descida da 

oferta de trabalho disponivel ao nivel de salario corrente, abaixo do volume de ernprego 

anterior a subida dos prec;os. Keynes nao aceita a ideia de que aqueles desejosos de 

trabalhar ao sahi.rio corrente se retirarn do rnercado se o custo de vida se elevar 

ligeirarnente. 

iv) Discutiu-se o sentido daquilo que Keynes chama a atenc;ao, ern segundo Iugar e como 

objecc;ao fundamental, para o facto dos contratos e negociac;oes entre ernpresarios e 

trabalhadores deterrninarern sornente o nivel do salario rnonetario. Os trabalhadores nao 

seriarn contra a reduc;ao do salario real, alias nern tern possibilidades de deterrninar a sua 

evoluc;ao antecipadarnente. A rnanutenc;ao do segundo postulado por parte da teoria 

classica irnplica que nao existe desernprego involuntario, existindo apenas desernprego 

voluntario e friccional, que e consistente corn urna teoria da distribuic;ao dos recursos ern 

condic;oes de ocupac;ao plena. A segunda objecc;ao keynesiana obriga a desenvolver 

teoricarnente as forc;as que deterrninarn o nivel dos salarios reais. 

v) Do rnesrno modo, apreciou-se criticarnente o segundo alvo da critica de Keynes a 
teoria classica, i.e. a critica a taxa de juro. A teoria expressa a ideia trivial de que todo 

acto de poupanc;a faz descer a taxa de juro, de modo que, autornaticarnente, se estirnula a 

produc;ao de capital, sendo o ajustarnento da taxa de juro precisarnente o rnecanisrno 

autocorrector que opera como estirnulante da produc;ao do capital, sern necessidade da 

intervenc;ao por parte da autoridade rnonetaria. 

vi) Se for conhecido urn rnontante de rendirnento, pode-se inferir que a taxa corrente de 

juro devera estar no ponto onde a curva de procura de capital, correspondente as 
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diversas taxas, corte as quantidades poupadas desse rendimento, a diferentes taxas de 

juro. A posic;ao classica admite que, dada a curva da procura do capital e a influencia das 

mudanc;as sobre a propensao a poupanc;a, partindo dos rendimentos dados, o nivel de 

rendimento e a taxa de juro devem ter uma correlac;ao unica. Como corolario dessa 

proposic;ao, pode-se inferir que, se for conhecida a taxa de juro, bern como a curva de 

procura do capital e a influencia da taxa de juro sobre a propensao a poupanc;a, partindo 

de niveis conhecidos de rendimento, o nivel destes deve ser o factor que iguala o 

montante de poupanc;a com o do investido. Mas, segundo Keynes, a teoria cla.ssica 

esquece a influencia das mudanc;as no nivel de rendimentos. 

vii) As variaveis independentes da teoria classica da taxa de juro sao a curva de procura 

do capital e a quantidade poupada de urn determinado rendimento. Por isso, quando a 

curva de procura se desloca, a nova taxa de juro sera fixada no ponto de intersecc;ao da 

nova curva de procura com a curva de poupanc;a. Este equivoco conduz a urn absurdo: a 

taxa de juro que se forma na intersecc;ao da curva de procura de capital com a curva da 

quantidade de rendimento poupado, quando uma delas ou ambas se deslocam, nao 

considera os efeitos que a sua mudanc;a tern sobre o nivel do rendimento. Dai que a 

condic;ao de urn nivel de rendimento dado constante seja insensata. 

viii) A teoria classica adverte que a poupanc;a depende do rendimento, mas descura que 

este depende do investimento, de forma que se este varia, o rendimento devera tambem 

variar, no mesmo grau necessario, de modo a fazer com que a poupanc;a iguale o 

investimento. 0 problema do sistema classico e que inverte a determinac;ao das variaveis 

independentes, estabelecendo poupanc;a e investimento como as variaveis determinantes, 

enquanto que as suas irmas gemeas, a curva de eficiencia marginal do capital, a 

propensao ao consumo e a taxa de juro, sao as variaveis determinadas. Keynes procurou 

demonstrar que essas variaveis determinam o emprego e nao a taxa de juro. 

ix) Procurou-se aqui demonstrar que a critica ao mercado de trabalho classico e a teoria 

da taxa de juro de juro expressam condutas que nao se verificam sempre ou nao se 

verificam pura e simplesmente. Dever-se-a oferecer uma alternativa que de coerencia a 

essa visao critica. 

III 

Como se tornam operacionais as ideias? De que modo uma antevisao do mundo se 

torna pesquisa te6rica? 0 metodo escolhido prop6e construir aquilo que Lakatos designa 

como heuristica positiva. 0 segundo capitulo ocupa-se do desenvolvimento das 

categorias, conceitos e relac;6es que constituem a base te6rica para a construc;ao de urn 

modelo te6rico explicativo do desemprego, i.e. o caminho explorat6rio a traves de 
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modelos que deem corpo a visao keynesiana de que 0 sistema e intrinsecamente instavel, 

pois gera desemprego involuntario sem que os mecanismos do laissez faire possam 

impedir urn equilibrio abaixo do pleno emprego. E urn processo te6rico interno, 

construtivo e consubstanciado nas obras te6ricas mais importantes de Keynes no ambito 

monebirio e do ciclo econ6mico. 

Os modelos analisados previamente a Teoria Geral captam basicamente duas 

situa~oes: Em primeiro Iugar, o problema basico consistiu em analisar o ciclo do credito, 

explicar as flutua~oes na produ~ao e o emprego que caracterizavam o capitalismo do 

p6s-guerra. Em segundo Iugar, as deficiencias te6ricas encontradas para explicar o 

desemprego massivo gerado pela politica monetaria britanica atraves do modelo do 

Tratado da Moeda, levaram Keynes a investigar uma outra possibilidade de explicar o 

desemprego. Demonstrou-se como, nestes modelos baseados numa teoria monetaria da 

produ~ao, Keynes se esfor~ou por explicitar por que razao numa economia monetaria de 

produ~ao existe a tendencia intrinseca para provocar desequilibrio no mercado de 

trabalho e incerteza no investimento. 

I 

i) Partiu-se da constru~ao keynesiana das equ~6es fundamentais a fim de explicar a 

rela~ao que existe entre os rendimentos dos factores, entre a poupan~a eo investimento 

e entre estes e a taxa de juro para explicar o nivel dos pre~os. 

ii) A estabilidade dos pre~os e urn objectivo muito importante, cuja prossecu~ao exige o 

controlo do sistema, de rendimentos ou da taxa de juro. Se nao houver controlo sobre o 

sistema monetario nao se consegue influenciar o equilibrio do nivel dos pre~os. Apenas 

resta agir de modo a que a taxa de rendimento salarial ajude o equilibrio. Constou-se 

que os salarios podem mudar apenas pela eficiencia ou pelo aumento do esfor~o. Por 

outro lado, se a politica da taxa de juro e dominada por urn sistema de standard 

monetario inadequado, a taxa de juro bancaria nao iguala a taxa natural. 

iii) Concluiu-se a partir do entendimento da reflexao de Keynes que o controlo da taxa 

de juro serve melhor para provocar descidas nos rendimentos de eficiencia que o 

controlo do investimento. Se a taxa de juro e demasiado alta, a antecipa~ao do nao-lucro 

leva a uma diminui~ao do investimento e afirma que, se a politica da taxa de juro e 
dominada por urn sistema de padrao monetario inadequado, a taxa de juro bancaria nao 

consegue igualar a taxa natural. Mas se existe alguma influencia sobre o sistema 

monetario e nenhum sobre o sistema de salarios, pode-se influenciar a estabilidade dos 

pre~os e as taxas de rendimento dos factores, embora nao se tenha nenhum poder para 

conseguir urn determinado equilibrio, excepto escolhendo urn padrao monetario que se 

adapte melhor tendencialmente as mudan~as espontaneas que caracterizam o sistema de 

rendimento. 
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iv) 0 destaque que se deu a elaborac;:ao das equac;:oes fundamentais por parte de Keynes 

permite concluir que ninguem distinguiu o processo diferenciado da queda dos pre9os e 

da queda dos custos de produc;:ao. Geralmente, tendo considerado a queda inicial dos 

prec;:os, entendeu-se que a queda dos custos de produc;:ao era tambem uma hip6tese 

verificada. Percebemos que Keynes acreditava ainda nas potencialidades e virtudes da 

politica monetaria. Desse modo, as rigidezes do sistema sao associadas a meros erros 

humanos, incompreensao dos mecanismos de mercado, ou insuficiencia te6rica. 

Claramente, abrem-se dois caminhos alternatives para desenvolver a pesquisa: ou se 

investiga melhor o controlo do investimento, ou se estuda a influencia da taxa de juro. 

Concluimos que neste modelo Keynes opta pela segunda alternativa, a qual condiciona o 

seu desenvolvimento te6rico, pois interessava-lhe par em evidencia a ideia de que existia 

uma divergencia entre a dinamica da economia empresarial e o sistema de padrao ouro. 

2 

i) Uma vez determinado o papel central da taxa de juro e da politica bancaria para 

explicar as flutuac;:oes, procurou-se saber por que razao Keynes pretendeu ver o efeito de 

transmissao da taxa de juro sobre a poupanc;:a eo investimento, apreciando tambem a 

contestac;:ao a visao ortodoxa da taxa de juro relativamente a esse mecanismo. 

ii) Foi posivel comprovar de que modo Keynes salienta, relativamente as teorias da taxa 

de juro, o conhecimento incomplete sobre o modo como se opera uma mudanc;:a da taxa 

de juro e a irrelevancia atribuida as expectativas dos produtores e dos 'dealers' sobre o 

movimento dos prec;:os. Conclui-se que, de acordo com Keynes, a taxa de juro bancaria 

deveria estar correlacionada com determinadas quantidades de moeda, mas que esta se 

adapta mais frequentemente a variac;:oes na taxa natural. 

3 

i) Realizou-se um estudo da relac;:ao entre a taxa de juro bancaria e quantidade de 

moeda, que na visao de Keynes e uma investigac;:ao sobre a oferta e procura de moeda. A 

teoria da procura de moeda e uma teoria de antecipac;:ao das variac;:oes na quantidade da 

moeda, provocadas pelas especulac;:oes derivadas da circulac;:ao financeira e as suas 

consequencias sobre a circulac;:ao industrial. Os exitos especulativos complementam-se 

com uma oferta acomodaticia ou apertada, modificando, ou nao, a taxa de juro bancario 

e, desse modo, indirectamente o investimento, a produc;:ao e o emprego. Todo o acento e 

posto sempre no ajustamento pelos prec;:os e, apenas posteriormente, num ajustamento 

pelas quantidades. 
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4 

i) Constatou-se que Keynes coloca em relevo a importancia do caracter antecipado da 

mudan~a da taxa de juro, de modo a que uma queda da taxa de juro incentive o 

investimento, a qual devera manifestar-se atraves de um aumento do output de capital 

fixo. Percebeu-se que uma mudan~a do caracter antecipado da taxa de juro devera ser 

correctamente inferida pelo mundo dos neg6cios, pelo que ao aumento do output 

incentivado devera corresponder uma diminui~ao na utiliza~ao dos inputs para produzir 

meios de consumo, porquanto um aumento da poupan~a provocara uma queda de 

procura para estes hens. 

ii) Verificou-se que Keynes constata que o sistema bancario nao tem como objectivo nem 

se comporta no sentido de fixar e manter a taxa efectiva de juro, em concordancia com o 

criterio da igualdade entre investimento e poupan~a. 0 problema reside no caracter do 

consumo diferido da poupan~a, pois nao existem garantias de que o consumo poupado 

estimule urn produtor a investir no futuro em hens da mesma natureza, mantendo a 

estrutura em hens de consumo e investimento que preserve com taxas de lucros 

homogeneas e o mesmo nivel de emprego. Nao existem mecanismos automaticos que 

fa~am este trahalho. 

iii) Foi possivel observar que Keynes avan~a neste modelo uma ideia muito parecida a 

ideia da eficiencia marginal, incorporando a n~ao de taxa de rendimentos esperados 

comparados com os custos de oferta do novo investimento. Keynes deixa claro que o 

atractivo do investimento se deriva do rendimento prospectivo, que os empresarios 

antecipam por sobre o rendimento corrente, considerando a taxa de juro que deverao 

pagar de modo a poderem financiar a produ~ao. 

5 

i) Considerando a visao de Keynes, as flutua~oes dos pre~os estavam indirectamente 

ligadas as flutua~oes na oferta de ouro e directamente dependentes do efeito combinado 

das politicas dos bancos centrais relativamente as taxas de juro. Concluiu-se que, se o 

sistema bancario adere a um sistema monetario, que impede e falha em corrigir as 

divergencias peri6dicas entre S e I, as mudan~as das taxas de rendimento tendem a 

elevar o nivel dos pre~os, enquanto que a escassez do ouro as faz de seer, mesmo 

considerando as flutua~oes do investimento. Gera-se a necessidade cr6nica de induzir 

mudan~as, nao apenas para se contraporem aos movimentos espontaneos como tambem 

para os contrariar. 

ii) A manuten~ao de uma situ~ao de desemprego persistente, mesmo quando a taxa de 

juro estava a descer, levou-nos a apreciar que Keynes desconfiava das rela~Oes 
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estabelecidas na determinaQao da taxa de juro. Uma subida da taxa de juro nao se 

efectua para impedir que o segundo termo da equaQao 1-S/0 creSQa, mas para fazer com 

que E/0 se reduza, visto ser este o unico mecanismo, num sistema de livre empresa, para 

manter a taxa de remuneraQao compativel com a taxa de eficiencia, e a taxa de juro de 

mercado compatibilizada com a taxa natural. 

6 

i) Os objectivos estabelecidos a partir do modelo construido no 'Treatise' foram os de 

demonstrar que o nivel dos preQOS do output depende do nivel dos rendimentos 

monebirios relativamente a eficiencia, do volume do investimento( medido em custos de 

produQaO), relativamente a poupanQa e dos sentimentos 'bearish' OU 'bullnish' dos 

capitalistas, relativamente a oferta de dep6sitos de poupanQa disponivel no sistema 

bancario. Como o poder heuristico da equaQOes nao permite tecer consideraQaes 

definitivas sobre as flutuaQoes no emprego, estava aberto o caminho para a procura de 

outro modelo em que o objecto de estudo fossem o output e o emprego. 

7 

i) Foi possivel destacar a afirmaQao por parte de Keynes de que a teoria classica 

representa o caso limite de uma economia empresarial no qual a moeda e neutra. A 

neutralidade requer que a quantidade de moeda permaneQa constante, e e nas mudanQas 

da quantidade de moeda que esta a origem dos problemas. Deste modo, a teoria classica 

deixa de fora a possibilidade da existencia do desemprego involuntario, aceitando a lei 

de Say de que a oferta cria a sua propria procura. 

ii) Compreendeu-se que as flutuaQoes na procura efectiva sao a razao por que o produto 

que seria elaborado numa economia cooperativa seria nao-lucrativo numa economia 

monetaria. Excepto em casos excepcionais, a procura efectiva nao flutua numa economia 

neutral ou cooperativa. 0 output tende a permanecer no nivel de pleno emprego. No 

modelo classico a moeda e urn instrumento temporario de conveniencia usado pelos 

factores para comprar o produto dos empresarios num determinado periodo de tempo. A 

'classical neutral entrepreneur economy' e uma economia cooperativa, onde a moeda 

apenas serve como meio de troca e de suporte a circulaQao das mercadorias, pelo que a 

moeda nao complica a transformaQao da poupanQa em investimento. Na nossa opiniao, o 

resultado mais importante que surge desta reflexao e a nova qualidade que assume a 

moeda numa economia capitalista, a funQao de entesouramento. Embora esta qualidade 

se perca na analise posterior, ela vai alimentar implicitamente o caracter da nOQao de 

preferencia pela liquidez num sentido do comportamento especulativo que influencia as 

variaQoes na quantidade de moeda e, por conseguinte, a taxa de juro. Uma conclusao 
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importantissima neste ponto e que a teoria de Iongo periodo de uma economia monetaria 

nao pode ser construida sem a politica monetliria, i.e. a politica da taxa de juro faz parte 

de qualquer mecanismo de ajustamento. 

iii) Apreendeu-se que e no modelo de econom.Ia monetaria e empresarial que se 

evidencia a interdependencia entre as variaveis e os mercados que elas representam. 

Pode-se comprovar que Keynes estabelece uma relactao entre output e investimento e 

despesa, mas as determinactoes te6ricas assentam ainda no modelo do Treatise. A 

poupanc;a e o investimento sao variaveis que determinam as variac;oes da taxa de lucro, e 

estas variac;oes determinam a oferta. 0 ponto fulcra! e a definic;ao de poupanc;a como .!\F 

- ill, a qual esta pendente de uma melhor explicac;ao da relac;ao entre o rendimento e a 

taxa de juro. 0 output incrementa-se quando a despesa aumenta mais rapidamente que 

os custos e as mudanctas no investimento tern o mesmo sinal que mudanc;as na despesa 

relativamente aos custos. 0 importante neste ponto e a relac;ao que se estabelece entre as 

quase-rendas B e a quantidade de moeda A, porque o entesouramento assume urn 

caracter concreto e aponta na direcc;ao da especulac;ao monetaria que se deriva de 

aproveitar uma situac;ao de quase rendas e determinar a quantidade de moeda que se 

pretende manter. Como o conceito de eficiencia marginal padece ainda de uma clara 

distinc;ao entre expectativas de curto e Iongo prazo, a interacc;ao entre entesouramento e 

liquidez paira sem consitencia. 

iv) Aprecia-se neste modelo que sea despesa agregada e diferente dos custos agregados, 

entao o incremento no incentivo numa direcc;ao nao e igual ao incentivo diminuido 

numa outra, isto e, se se pretende aumentar o consumo nao se pode diminuir os salarios 

monetarios. As flutuac;oes que surgem a partir da diferenc;a entre despesa e custos sao 

uma caracteristica essencial da economia empresarial, o que contradiz a lei de Say. 0 

grande problema reside no entesouramento, no modo como os emprestimos bancarios e 

a poupanc;a igualam a despesa da sociedade, que e uma decisao de diferentes agentes que 

nao comunicam entre si. Constatou-se que, embora Keynes nao desenvolva ainda o seu 

conceito de propensao ao consumo, tern claro para si que I e a variavel que domina a 

equac;ao da despesa, com G, o Estado, como agente da confianc;a, seja para soluc;oes de 

curto prazo, seja para a estabilidade no Iongo prazo. Keynes inclina-se a discutir mais a 

relac;ao consumo-poupanc;a que a relac;ao poupanc;a-investimento, pois esta relac;ao pode 

explicar a descida dos lucros, dos rendimentos dos factores e dos prec;os, mas nao do 

output 

v) A variac;ao dos lucros e vari~ao da despesa. Se a oferta cna uma procura, a 

monetarizac;ao dessa procura, quando existe entesouramento, implica potencialmente 

perdas para os empresarios, embora a quantidade de moeda nao se modifique. 0 nivel do 
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output e determinado pela despesa mas pode ficar prejudicado pelo entesouramento. E 
imprescindivel uma analise da determinaQao das relaQOeS entre consumo e rendimento, 

entre investimento e consumo, entre consumo e poupanQa e entre poupan<;a e 

investimento, i.e., e necessario determinar as componentes da despesa agregada. A 

conclusao e que I = Y - C, mas como Y- C = s, entao I = s, no entanto, S = F(Y) ohriga a 

uma reflexao te6rica que comeQa a configurar urn outro modelo. Simultaneamente, 

constata-se que a velha teoria quantitativa capta apenas a procura de moeda por motivo 

rendimento, descurando outros motivos de procura. 

8 

i) A procura agregada e igual a procura para consumo e a procura para hens de 

investimento. Quando a procura se incrementa, o consumo nao se incrementa 

proporcionalmente. Quando o emprego de N homens e lucrativo, o investimento 

incrementa- se. Por cada N existira uma distribuiQao da produQao entre hens salarios e 

hens nao-salarios. 0 salario real e igual a produtividade marginal do trahalho na 

industria produtora de hens salarios. Nesse caso s, "'' e D2 determinam N. Quando 0-

Dt se incrementa, a diferenQa Z - Dt aumenta, pelo que existira uma situaQao de 

superproduQao e de pohreza na ahunda.ncia. 

ii) Como a eficiencia marginal decresce com o aumento do stock de capital, essa descida 

pode remediar-se com uma descida da taxa de juro. Mas tamhem pode distrihuir-se a 

riqueza mudando C, diminuindo S ou aumentando I atraves de trahalhos puhlicos. Se Dz 

flutua, N flutua. Se nada acontece, esperar-se-a urn desemprego persistente. Como as 

despesas realizadas em consumo nao serao muito diferentes das expectativas de 

consumo, a menos que mudem os hahitos, o rendimento nao pode aumentar, a menos 

que o investimento aumente mais rapidamente. 

iii) Das novas definiQoes postas em relevo no nosso estudo da sohre a reflexao de Keynes 

resulta claro que, quando S > I, o rendimento reduz-se, pelo que o output diminui. Os 

empresarios corrigem as expectativas no periodo a seguir, dadas as expectativas 

realizadas neste periodo. Nao se considera a possihilidade de que as expectativas de curto 

prazo influenciem o output corrente, no sentido de que quando o rendimento esperado 

do empresario e inferior ao do equilibrio, este contrai o output no curto prazo, o que 

explica o desemprego como urn equilihrio ahaixo do pleno emprego. Como nao existem 

mecanismos automaticos de ajustamento, o desemprego e persistente. 

iv) Ohservou-se que Keynes inverte o raciocinio do 'Treatise' no sentido de que, dado o 

existente nivel de rendimento e a distribuiQao dos rendimentos para urn determinado 

nivel de output, nao existe uma mudanQa espontanea na propensao a poupar; as 

mudanQas na situaQao geral sao frequentemente iniciadas a partir de mudanQas no 
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investimento. 0 investimento e o factor que gera a mudan~a dos outros factores, embora 

nao se conhe~a a medida exacta desse efeito. 

v) Apreendeu-se que Keynes constroi a teoria do emprego, a teoria da procura efectiva, 

a teoria da preferencia pela liquidez e a teoria da taxa de juro. Faltava-lhe precisar a 

integra9ao da eficiencia marginal do capital na teoria do investimento e das expectativas 

nas varias teorias. Faltava-lhe, sobretudo, explicar a rela9ao entre a eficiencia marginal e 

a taxa de juro e por que razao esta ultima era recalcitrante a baixa. 

vi) Concluiu-se que Keynes estabelece as bases para urn modelo que admite a 

instabilidade no comportamento dos investidores, na incerteza dos produtores; verifica a 

discrepancia entre a capacidade potencial da produ~ao eo emprego; descobre o conflito 

entre uma economia de interesses privados que produz urn excesso de bens e que nao 

pode produzir moeda suficiente. 

vii) 0 resultado teorico deste processo heuristico, na nossa reflexao, condensa-se numa 

bateria de no96es e rel~oes que surgem atraves da observa~ao dos comportamentos 

economicos e sociais e a analise economica, sendo integradas em diferentes momentos 

explicativos do fenomeno do desemprego. 0 processo heuristico e tambem urn processo 

axiomatico de aperfei9oamento das proprias cren~as e visoes do funcionamento 

capitalista atraves da analise e da observa~ao dos fenomenos que no seu proprio tempo 

se revelam mutaveis. 

IV 

No terceiro capitulo, uma vez que a heuristica nos aprox1mou do modelo que 

integra o conjunto de teorias auxiliares, procurou-se desenvolver a teoria que encarna a 

visao de Keynes. Esta visao manifesta-se na demonstra9ao de que no mundo capitalista as 

decisoes dos agentes economicos sao inevitavelmente tomadas na base de expectativas 

sobre o futuro economico em condi~oes de incerteza, que a instabilidade do capitalismo 

reside na variabilidade da taxa de investimento, o que provoca em ultima instancia a 

flutuac;ao do nivel do emprego. A demonstra9ao de que o sistema capitalista nao possui 

mecanismos de ajustamento automaticos, capazes de manter urn estado aceitavel de 

produ9ao e emprego, conhece no processo de constru9ao da Teoria Geral uma precisao 

decisiva. 

Neste sentido, e em consonancia com a sua visao, observou-se que Keynes se 

propoe nao apenas estudar as determinantes do nivel do equilibrio do output e do 

emprego, como tambem elucidar por que razao a teoria dita classica, ancorada nas suas 

ideias de laissez-faire, nao consegue ser uma teoria geral, por que razao o salario 

monetario e rigido a baixa, 0 que invalida a politica de redu9ao dos salarios nominais 

para conseguir mais emprego; e por que a razaotaxa de juro e recalcitrante, quando a 

eficiencia marginal do capital desce, o que reduz a eficacia da politica monetaria. 

XIII 



Na estrutura do modelo geral, em que se integram as ideias te6ricas desenvolvidas 

nos modelos anteriores e que paulatinamente foram dando corpo a visao keynesiana, 

apreciou-se que Keynes utiliza uma metodologia baseada na construQao de hip6teses que 

emergem da sua noQao de probabilidade, da abordagem organica dos problemas 

econ6micos, da sua ideologia anti-laissez-faire, recorrendo a argumentos de persuasao, 

construindo uma linguagem te6rica nova, procurando demonstrar que o mecanismo de 

intervenQao do estado deriva de uma necessidade intrinseca para o funcionamento da 

economia de mercado. A politica de intervenQao do estado era um produto obrigat6rio 

dos novos tempos, tal como no seculo anterior as crises peri6dicas tinham obrigado a 

uma regulaQao monebiria permanente. 0 prop6sito era atingir uma sociedade que 

acautelasse o bern social, pondo a disposiQao para tal efeito os meios que o diagn6stico 

te6rico possibilitava. 

0 conjunto de crenQas que constituem o nucleo duro do programa keynesiano 

emergem sinteticamente numa Teoria Geral atraves duma analise das determinantes do 

emprego, contextualizando a epoca hist6rica de crise e depressao. Surge assim um anel 

protector constituido por um conjunto de teorias que auxiliam as ideias, as crenQas de 

J.M. Keynes e que completam o programa de investigaQao. Se nao existem mecanismos 

automaticos que assegurem o pleno emprego e a estabilidade dos preQos, os factores 

explicativos envolventes dessa ideia tornaram-se visiveis. 

1 

i) Se o consumo e uma funQao do rendimento e o rendimento e uma funQao do emprego, 

a conclusao mais importante a retirar da teoria da propensao marginal ao consumo 

decrescente de Keynes e que, com cada descida na propensao marginal ao consumo no 

presente, aumentando a poupanQa marginal, nao se provoca uma subida do capital no 

futuro; pelo contrario, cada debilitamento na propensao marginal ao consumo, 

considerada como habito permanente, faz quebrar a procura de capital e, portanto, do 

consumo, do rendimento e do emprego, numa forma de destruiQao ex-post da poupanQa. 

ii) A decisao de investir e a decisao econ6mica mais importante que tomam os agentes 

econ6micos pois ela representa o elo entre o presente do consumo e o lucro do futuro. 

Mas essa decisao depende, segundo Keynes, da eficiencia marginal do capital e da taxa 

de juro. Os problemas com que se deparam os empresarios para decidir o investimento 

sao os problemas da resoluQao da contradiQao entre os varios interesses presentes e 

futuros dos investidores, produtores e banqueiros. 

iii) 0 mais importante resultado do estudo sobre a empresa na 6ptica macro-econ6mica 

e que 0 investimento influencia 0 rendimento e 0 emprego. Mas deve-se compreender as 

expectativas dos rendimentos esperados como uma variavel essencial a examinar. A 

importancia de alteraQoes · nas expectativas deriva dos efeitos que estas mutaQoes 
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provocarn sobre o desejo de produzir novos bens. 0 efeito estirnulante de urna subida dos 

prec;os sobre as expectativas de investirnento nao se deve a urn aurnento da taxa de juro, 

mas ao facto de que se eleva a eficacia marginal de urn volume dado de capital, ou a 
circunstancia de que variac;oes no valor do dinheiro elevarn a curva de eficiencia 

marginal do capital, que deslocarn a alta a curva de procura de investirnentos, 

influenciando o nivel do ernprego. 

iv) Apreciou-se a afirrnac;ao de Keynes de que urna certa classe de investirnento se rege 

pela media das expectativas dos especuladores da bolsa de valores e nao pelas 

expectativas genuinas do ernpresario profissional, o que se rnanifesta no prec;o das 

acc;oes. As avaliac;oes e reavaliac;6es das expectativas e do estado de confianc;a irnplicarn 

que a realizac;ao dos investirnentos se baseia no rnetodo convencional utilizado pelos 

investidores bolsistas. As valorizac;6es sobre os rnercados realizarn-se tornando ern 

considerac;ao toda especie de suposic;6es, que de modo nenhurn se relacionarn corn o 

rendirnento provavel, o que toma o financiarnento dos investirnentos extrernarnente 

delicado. 

v) A intervenc;ao do estado como agente catalisador do investirnento, agente da confianc;a 

na credibilidade da informac;ao, de recuperac;ao dos 'animal spirits' que anirnararn o 

crescirnento capitalista do seculo XIX nao e apenas figura de ret6rica que se desprende 

desta analise. E urna forma de tomar o calculo provavel rnais fiavel, a confianc;a do 

investidor rnais razoavel. 0 estado devia ser o garante do nivel da despesa que assegure o 

pleno ernprego, urna conclusao nao apenas econ6rnica mas que envolve rever a etica 

pratica e, de certo modo, tarnbern urna nova moral. A doutrina keynesiana da 

intervenc;ao do estado nao e apenas urn pronunciamento normative, e sobretudo a 

percepc;ao durn ajustarnento a rnenos no funcionarnento econ6rnico, cuja necessidade 

hist6rica deve ser introduzida no cornplexo rnecanisrno de funcionarnento da econornia 

ernpresarial capitalista mediante a persuasao. 

vi) 0 problema central da politica de estabilizac;ao parece entao associar-se ern Keynes a 
dificuldade ern realizar o pleno ernprego nurn arnbiente econ6rnico onde urna eficiencia 

marginal do capital dernasiado baixa e instavel se conjuga corn urna taxa de juro 

dernasiado alta, convencional e bastante estavel como sao todos os fen6rnenos de 

psicologia colectiva de base convencional. Nessa situac;ao, as rnudanc;as na taxa de juro 

normal atraves da autoridade rnonetaria deverao assurnir urn caracter discricionario e 

social, procurando rnudar as convenc;oes sobre aquilo que os diferentes grupos sociais 

hegern6nicos considerarn ser normal, mas assegurando sobretudo que se passe de urn 

nivel de produc;ao a outro superior. 

vii) Nurna econornia rnonetaria, a rnoeda deve ter, por defini~ao, o poder de ser detida na 

qualidade de reserva de riqueza. Assirn, o rendirnento pode ser em -parte 
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acumulado(entesourado) e a procura de bens pode-se revelar insuficiente para igualar a 

oferta a urn nivel que permita a plena utilizaQao dos recursos produtivos. Nesse caso a 

procura constitui urn limite ao aumento da oferta, permitindo a existencia do 

desemprego involuntario. Estas explicaQoes conjugam-se de modo a reafirmar o facto de 

Keynes nao atribuir ao sistema uma capacidade de correcQao automatica, de modo que o 

emprego podera ajustar-se actuando atraves da intervenQao directa do estado sobre o 

investimento, e nao apenas sobre a oferta de moeda. Para isso Keynes estabelece a relaQao 

entre a taxa de juro e a preferencia pela liquidez, entre a taxa de juro e a quantidade de 

moeda, entre as expectativas da taxa de juro e as possibilidades da politica da taxa de 

juro, a fim de saber por que razao a taxa de juro monetaria de Iongo prazo e 

persistentemente alta, esclarecendo definitivamente por que razao as taxas de juro e os 

salarios nominais sao recalcitrantes a baixa. 

viii) Para Keynes a taxa de juro monetaria "sets the pace" a todas as outras taxas de juro 

de outros bens, impedindo simultaneamente a sua produQao, mesmo antes de 

alcanQarem o ponto de elasticidade de produQao e substituiQao nula. A importancia da 

taxa de juro monetario surge como uma combinaQao de factores que actuam atraves do 

motivo liquidez, fazendo com que primeiro, a taxa de juro seja insensivel a uma 

mudanQa na proporQao que a quantidade de dinheiro mantem em relaQao com as outras 

formas de riqueza, medidas em dinheiro e, segundo, que o dinheiro tern ou pode ter 

elasticidades nulas de produQao e substituiQao. 

ix) As caracteristicas que determinam as particularidades do dinheiro e que fazem com 

que a sua taxa seja a mais importante estao ligadas ao facto da moeda ser o padrao de 

valor, e a facto de que com esse padrao se fixam as dividas e os salarios, pelo que os 

individuos procurarao moeda pela conveniencia de expressar no mesmo padrao os 

contratos vencidos e os salarios a pagar, o que faz com que o premio de liquidez seja tao 

importante. E urn problema de confianQa sobre o futuro, pelo que o padrao de valor 

devera ter uma elasticidade de produQao que assegure a sua estabilidade. Isto e muito 

importante num sistema de taxa de juro-bem, associado a urn sistema padrao

mercadoria ou quando a tradicao monetaria inviabiliza a utilizaQao da politica 

monetaria, para alem de fixar o nivel dos preQos em termos rigidos. 

x) A existencia de urn equilibrio abaixo do pleno emprego e o desemprego involunbirio 

persistente encontrariam assim explicaQao na moeda e nas suas propriedades essenciais, 

e por consequencia nas caracteristicas de uma economia monetaria, a sua razao 

fundamental. 0 fen6meno do desemprego poderia assim ser interpretado como 

intrinseco a uma economia monetaria de produQao. 

xi) A persistencia do desemprego involuntario nao resulta da concorrencia imperfeita. 

Explicar-se-ia nao pelo facto dos salarios monetarios serem rigidos a baixa ou como o 
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resultado dum'mau funcionamento dos mercados, mas, pelo contnirio, como o resultado 

do funcionamento normal dos mercados numa economia monetaria. 

xii) 0 proposito final do programa de investiga~ao fica realizado: o desemprego 

involuntario tern uma base cientifica. 0 objectivo ultimo da pesquisa, a teoria da 

produ~ao e do emprego, encontra uma base epistemologica na teoria da procura 

efectiva, nas leis psicologicas do consumo e do investimento, na percep~ao sobre as 

limita~oes dos mecanismos de ajustamento monetarios. A visao keynesiana possui urn 

anel de resistencia a prova de refuta~5es que duvidem do seu canicter geral e 

progress1vo. 

v 
A critica positiva dedicada ao trabalho teorico e politico de J.M.Keynes constitui, 

depois de seis decadas, objecto de reflexao, critica e controversia, dando prova da sua 

importancia e relevancia para o pensamento economico e a sua historia. 0 pensamento 

de Keynes e frequentemente susceptive! de uma «tradu~ao de conteudo», dando Iugar as 

mais diversas exposi~5es e correntes interpretativas que pretendem afirmar-se na 

investiga~ao e ensino da teoria economica e na politica economica. 

Tomando como base de referencia a defini~ao das partes integrantes do programa 

de investiga~ao keynesiano, considerou-se necessario, no ultimo capitulo, estudar o 

programa de Keynes seguindo duas vertentes: primeiro, as interpreta~oes dos seus 

discipulos e dos criticos internos que adoptam uma posi~ao de perceber o sentido do 

pensamento de Keynes e, segundo, as apreci~5es que denominamos de criticas externas, 

onde foram considerados autores que se situam numa posi~ao de alternativa cientifica. 0 

proposito foi o de apreender a diferen~a que existe entre Keynes e o keynesiano pes

Keynes. 

0 keynesianismo, como corrente do pensamento, nunca se afirmou como uma 

escola monolitica. Os diferentes interpretes tern procurado desenvolver leituras que 

suscitam o debate em torno do significado e conteudo do pensamento de Keynes e 

perpetuando a controversia. 0 nosso proposito foi o de aprentar uma visao das diferentes 

interpreta~oes e de caracteriza-las brevemente, comparando-as com o proprio 

pensamento de Keynes, distinguindo em cada interpreta~ao o enfase posto sobre aquilo 

que consideram a essencia do pensamento de Keynes. 

1 

i) No diagrama IS-IM a causa do subemprego e a existencia de uma taxa de salario 

demasiado elevada relativamente a taxa do salario real de pleno emprego. E a rigidez do 

salario a baixa o que provoca a existencia de urn desemprego persistente. 0 esquema 

aponta para uma situa~ao em que a politica monetaria e ineficaz: a situa~ao de 

depressao, na qual e suposto existir uma curva da preferencia pela liquidez horizontal. A 
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politica monetaria nao consegue reduzir a taxa de juro, pelo que nao existiriam 

movimentos a direita e para abaixo da eficiencia marginal do capital, ate que o 

investimento realizado fosse igual a taxa de juro, pelo que e necessaria o recurso a outros 

meios. A IS-IM, como Hicks reconhece posteriormente, e urn sumario particular de 

Keynes e nunca uma pretensa teoria keynesiana. A teoria de Hicks esta baseada em 

pressupostos, como a rigidez dos salarios, que nunca foram colocados como 

condicionantes da conclusao sobre a persistencia do desemprego involuntario. 

ii) A interpretac;ao que convencionamos para Modigliani segue essencialmente a 

interpretac;ao de Hicks. Destacarido a situac;ao denominada de armadilha de liquidez, 

trata-se de integrar a teoria da preferencia da liquidez de Keynes na teoria classica, 

considerando hip6teses muito particulares sobre a oferta de trabalho e inserindo a 

hip6tese ad-hoc de rigidez dos prec;os. 

iii) Na nossa leitura de Leijonhufvud, as interpretac;oes neokeynesianas reduziram a 

teoria da preferencia pela liquidez a uma mera teoria da procura da moeda, sendo esta 

discutida em termos da escolha entre meios de pagamento e algum dos seus pr6ximos 

substitutes. Segundo este autor, os te6ricos monetaristas tern vindo a desenvolver uma 

obscura visao sobre a procura especulativa da moeda, afirmando ser o pressuposto de 

expectativas inelasticas urn caso especial. Uma teoria geral deve ser mais do que isso. 

Ficamos elucidados que Leijonhufvud estabelece que a diferenc;a entre os neoclassicos e 

Keynes reside em que este remove do edificio classico a existencia do «auctioneer», que 

na teoria walrasiana assume o papel de «deus ex machina», fornecendo toda a 

informac;ao necessaria de modo a obter a perfeita coordenac;ao das actividades dos 

agentes no presente e atraves do tempo no futuro. Apenas o mundo hipotetico do 

equilibria geral walrasiano, com informac;ao perfeita, esta em condic;oes de atingir urn 

equilibria e proceder a ajustamentos em cada mercado; no modelo ortodoxo nao existem 

razoes para que os «traders» nao utilizem a informac;ao mais recente ou passada. 

iv) Tornou-se-nos claro que, para Malinvaud, o quadro geral da investigac;ao e o do 

equilibria geral, em que as ofertas sao racionadas, seja no mercado de bens, seja no do 

trabalho. A explicac;ao do desemprego keynesiano resulta da insuficiencia de procura 

efectiva, alternativamente ao desemprego classico que resulta da analise de equilibria 

parcial em que o desemprego se explica pela rigidez dos salarios. Demonstra-se atraves 

do modelo nao s6 os diferentes tipos ou regimes de desemprego, como a possibilidade de 

sintetiza-los a nivel de urn modelo unico, admitindo a hip6tese de prec;os fixos. No caso 

classico, o nivel de emprego depende apenas do nivel do salario real. Se o salario tivesse 

correspondencia com a produtividade marginal, as empresas conseguiriam urn volume 

de produc;ao rentavel. Em tal situac;ao, levar a cabo uma politica keynesiana nao se 

traduziria senao num aumento da procura excedentaria, o que se reflectiria num 
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aumento do racionamento e posterionnente no aumento dos preQos. No caso keynesiano, 

uma variaQao da procura efectiva melhoraria a situaQao de emprego. Se se admitir que os 

preQos podem crescer, os seus efeitos sao tambem beneficos para o emprego, pois a 

lucratividade das empresas subiria, condiQao necessaria para a reanimaQao do output e 

do emprego. A contribuiQao desta corrente circunscreve-se a intenQao de explicitar uma 

tipologia de desequilibrios que permitem sintetizar num modelo geral as varias 

contribuiQoes, procurando fundamentar ao mesmo tempo os seus varios significados 

microeconomicos. 

v) A nossa interpretaQao de Shackle concentra a atenQao no misterio da incerteza que 

caracteriza a tomada de decisao dos agentes sobre os quais recai a responsabilidade de 

assegurar o pleno emprego. A argumentaQao caracteriza-se por urn certo niilismo sobre 

a real possibilidade dos agentes poderem dispor da informaQao requerida, do que 

resultam expectativas irracionais. Na nossa opiniao, para Shackle, a teoria de Keynes nao 

e apenas atacada pela sua exposiQao formal, ela e combatida por ter posto em causa os 

principios morais em que assenta a teoria ortodoxa: a parcimonia dos agentes, a 

acumulaQao da riqueza e a desigualdade da distribuiQao. De certo modo, Shackle atribui 

a Keynes a fundamentaQao de uma epistemologia do conhecimento economico que entra 

em rota de colisao com o pensamento economico da sua epoca. 0 equilibrio de 

subemprego demonstrado na Teoria Geral e o resultado da revisao das expectativas, o 

que e coerente com a visao de que o emprego persistente e o resultado da ausencia de 

forQaS re-equilibrantes, devido a incerteza sobre a taxa de juro e de que a polftica de 

salarios flexiveis tampouco contribui, numa economia fechada, para o restabelecimento 

do equilibrio de pleno emprego. 

vi) De acordo com a nossa leitura de Kregel, a Teoria Geral apresenta urn mundo em que 

as expectativas de Iongo prazo podem mover-se independentemente dos resultados 

economicos, onde as expectativas de curto prazo associadas a resultados particulares 

podem ser frustadas e, desse modo, afectar as expectativas de Iongo prazo. Kregel nao 

apenas pretende interpretar Keynes, como tambem traQar uma via de modelizaQao em 

que a metodologia de Keynes adquira todo o seu significado. No seu modelo pressupoe 

que para Keynes as expectativas de Iongo prazo sao constantes e as expectativas de curto 

prazo frustadas nao as afectam. Pareceu-nos entender que, segundo Kregel, os escritos 

de 193 7 sugerem uma terceira possibilidade, pressupondo que as expectativas de Iongo 

prazo sao constantes e que as expectativas de curto prazo se realizam sempre. Se as 

expectativas sao postas de lado, da-se enfase a procura efectiva. Keynes propunha-se 

analisar uma economia monetaria onde nao existe previsao perfeita nem certeza, em que 

o futuro nao e conhecido, nem existe probabilidade matematica que permita prog

nosticar·a existencia de mercados e preQos futuros. 
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vii) A influencia das expectativas, a tomada de decis6es em situa~ao de incerteza e de 

ignonlncia nao sao problemas que Keynes trate exclusivamente na Teoria Geral, embora 

encontrem nesta urn Iugar central, sem a qual a teoria da procura efectiva e as leis 

psicol6gicas fundamentais nao adquiririam a dimensao de estrutura pilar da nova teoria. 

A corrente que imputamos a Shackle, Kregel e que outros constituem, tern a virtude de 

ter recolocado no Iugar certo a importancia das expectativas, mas conduz, sobretudo em 

Schaclde, a possibilidade de total instabilidade do sistema. Keynes argumentava 

frequentemente de forma extrema quando pretendia enfatizar urn problema 

determinado, mas pensava que o sistema capitalista era instavel porque a teoria 

economica que sustentava a politica economica era incapaz de conduzir a ac~ao correcta 

e desejada. 

viii) Na nossa interepret~ao de Davidson e Minsky, o motivo finan~as de Keynes e, para 

estes autores, uma componente adicional importante da fun~ao procura de dinheiro 

agregada, quando se da uma decisao de mudar o nivel do investimento. Se a curva de 

eficiencia marginal se move por choque externo causando expectativas de lucro 

melhores, entao, para urn dado nivel de produ~ao e taxa de juro, os empresarios vao 

desejar aumentar as transac~6es em investimento; em consequencia disso surgira uma 

procura adicional de moeda. A teoria da hipotese de financiamento instavel preocupa-se 

sobretudo com o caracter ciclico dos fenomenos econ6micos. 0 Iongo periodo de pleno 

emprego e urn facto casual, que se explica pela existencia de estruturas financeiras 

s6lidas posteriores a grande depressao. A conduta da economia continua a depender do 

ritmo do investimento. Na economia capitalista, a avalia~ao que e posta nos activos de 

capital determina em larga medida o investimento corrente. A capacidade de satisfazer 

compromissos e contratos, considerando determinadas possibilidades financeiras, de

pende do ritmo dos lucros brutos. Os lucros brutos estao dependentes dos investimentos, 

pelo que a capacidade das dividas financeiras dependem das expectativas serem sufi

cientemente vastas, de tal modo que os futuros «cash flows» sejam suficientemente vastos 

para financiar e refinanciar dividas. Uma economia com dividas privadas e espe

cialmente vulneravel as mudan~as no ritmo de investimento, porquanto os investimentos 

determinam tanto a procura agregada como a viabilidade das estruturas de dividas. 

ix) De acordo como o nosso estudo de Minsky, na Teoria Geral, Keynes adopta urn 

paradigma diferente do classico. Passa da economia de troca de uma feira de aldeia para 

urn «City or Wall Street paradigm», em que a economia e vista como a sala principal de 

urn banco de investimento. A teoriza~ao tern Iugar pressupondo uma economia 

monetaria com institui~oes financeiras sofisticadas. A instabilidade que uma economia 

destas caracteristicas representa deve-se justamente ao caracter subjectivo das 

expectativas sobre o curso futuro do investimento, assim como da determina~ao 
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subjectiva por parte do sistema financeiro( bancos e sociedades de investimentos) da 

estrutura apropriada da divida destinada a financiar diferentes tipos de activos de 

capital. Neste mundo com mercados financeiros, a incerteza e a maior determinante do 

curso do rendimento e do investimento. Mas o crescimento estavel e inconsistente com a 

forma como o investimento e determinado numa economia em que existe propriedade de 

activos financiados com dividas e pela forma mercantil do seu financiamento. A 

instabilidade fundamental "is upward", pelo que a tendencia para transformar as fugas 

em frente em booms especulativos e uma instabilidade basica do capitalismo. Trata-se de 

uma critica radical ao capitalismo empresarial, em rela~ao ao qual Keynes lan~ou uma 

pedra e escondeu a mao. 

x) De acordo com a nossa versao de Meltzer, a teoria de Keynes determina que as 

flutua~oes no output sao o resultado de ac~6es privadas nao previsiveis e nao alteradas 

rapidamente, alias, cumulativas no tempo, e que o nivel em torno ao qual as flutua~oes 

tern Iugar e inferior ao nivel medio do output e do emprego e inferior ao que poderia ser 

conseguido a uma taxa de investimento maior. Nesse sentido, Keynes favorece uma 

redistribui~ao do rendimento, a fim de aumentar as despesas em consumo e o do 

investimento ate ao ponto em que o capital deixe de ser escasso. 

xi) Na nossa opiniao, Patinkin concorda com o facto de Keynes ter uma visao sobre o 

mundo em que as decisoes sao inevitavelmente baseadas em expectativas extremamente 

incertas sobre 0 futuro desenvolvimento. lsto e valido para 0 investimento, pelo que 0 

nivel do investimento e na economia muito volatil e, por arrastamento, gera-se 

instabilidade no nivel do emprego. Patinkin discute o desemprego de curto prazo 

atribuido a expectativas perversas externas em termos de desequilibrio a caminho do 

Iongo prazo, sem especificar a origem do deslocamento que origina o desequilibrio. A 

critica patinkiana a Keynes e a critica a falta de cren~a nos mecanismos de ajustamento. 

Patinkin alarga a analise dos processos de ajustamento as quantidades de produ~ao, 

substituindo a analise tradicional de equilibria parcial marshalliano pela analise de 

equilibria geral walrasiano. 

xii) Concluimos que estas interpreta~oes se referem quase exclusivamente ao que temos 

designado por conjunto de hipoteses auxiliares ou anel envolvente do programa de 

investiga~ao. Apenas os autores neoclassicos continuam a insistir na possibilidade de 

existirem for~as que automaticamente restabelecem o equilibrio do emprego, embora 

admitindo, como Patinkin, que o tempo do ajustamento obriga a pensar na ac~ao 

correctiva do estado. 

xiii) Devemos sublinhar que a maior parte das criticas a teoria de Keynes nao considera 

o seu programa como urn todo, mas toma elementos deste que se expressam em teorias 

especificas. De facto, o modelo sugerido na Teoria Geral foi atacado escassamente, 
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porque na verdade o pensamentc de Keynes, comercializado no mundo ocidental, foi 

sempre a maior parte das vezes o modelo de Hicks na versao IS-LM. Mesmo admitindo 

que a critica de Hicks tenha sido bastante importante, ela constitui uma revisao 

destinada a aumentar o poder heuristico das teorias auxiliares, completando-as com 

novos elementos que no essencial confirmam a antevisao de Keynes. 

2 

i) Na nossa interpretaQao do pensamento de Keynes, o seuprincipal quebra-cabeQas 

teorico e politico foi a estabilidade, que no concreto significava interessar-se pelo 

problema do emprego. Tendo em atenQao principalmente o caso britanico, esta 

preocupaQao remonta aos anos 20. 0 eclodir da Grande Depressao, que afectou as 

principais economias do mundo capitalista, estende essa inquietaQao ao mundo inteiro. 

Os factos associados a longa depressao, em correspondencia com uma visao de Iongo 

prazo sobre o funcionamento da economia capitalista, provocaram uma mudanQa 

permanente na concePQao de politica economica. As razoes fundamentais dessa mudanQa 

de opiniao residem nas possibilidades abertas pelos avanQos teoricos em materia da 

relaQao investimento e poupanQa, taxa de juro e eficiencia marginal, consumo e 

rendimento, proporcionadas pela Teoria Geral, mas tambem da observaQao sobre a 

aplicabilidade de algumas dessas politicas. 

ii) t nossa convicQao que Keynes propc;e para o Iongo prazo uma economia onde o estado 

socialize o investimento, dando prioridade ao investimento produtivo das empresas, 

complementado com investimento social. 0 problema basico, na perspectiva da nossa 

analise, era que Keynes colocava em evidencia a desmoralizaQao que sofriam os 

empresarios e que OS insensibilizava relativamente a elasticidade da taxa de juro. Uma 

descida da taxa de juro nao gerava urn aumento do investimento, dadas as expectativas 

pessimistas relativamente a actividade economica, inibindo a credibilidade e eficacia da 

politica bancaria. Segundo o nossa reflexao, Keynes encorajou o regresso aos valores 

genuinos do capitalismo empresarial, em que a formaQao das expectativas de Iongo 

prazo, baseadas no calculo mais perfeito possivel, mesmo na certeza da sua precariedade, 

contribuissem para urn investimento estavel, que tornasse o emprego estavel e seguro. 

Reclamou urn regresso aos "animal spirits" dos empresarios, para quem a actividade 

economica e urn processo laborioso, de risco, de procura de oportunidades e novos 

mercados. 

iii) Pode-se dizer que, do nosso ponto de vista, Keynes entendia a intervenQao politica 

como urn meio de produzir urn grau de bem-estar social e humano maior atraves de 

meios que proporcionassem harmonia, paz e estabilidade, promovendo urn funcio

namento da economia que, nao comprometendo o livre jogo das forQas economicas, 
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permitisse realizar ao maximo o potencial econ6mico. 0 meio mais eficaz de atingir esses 

objectivos era o estabelecimento de regras do jogo econ6mico, a persuasao dos agentes 

sobre a manuten~ao e a estabilidade dessas regras. A condu~ao politica, na nossa leitura 

de Keynes, deveria estar adjudicada a urn corpo de funcionarios educados no espirito da 

«Abbey Road», conselheiros incorruptiveis acima de qualquer suspeita e orientados pelo 

servi~o ao hem comum. 

iv) Tivemos a possibilidade de verificar que Keynes mostrou urn interesse moderado e 

cauteloso sobre a aplicabilidade de determinadas politicas recomendadas pelos seus 

discipulos keynesianos. Este previa, para o periodo a seguir a guerra, que a psicologia 

dos investidores poderia ser afectada pelas obras publicas, gerando desconfian~a, 

fazendo com que a eficiencia marginal do capital desincentivasse o investimento 

privado. 

v) Na nossa perspectiva, Keynes pensava em termos de programas de obras publicas de 

estabilidade e nao em termos de estabilizadores automaticos que fazem o deficit 

aumentar quando aumenta o desemprego, de politicas de curto prazo destinadas a 

abrandar as flutua~oes. Pensamos que Keynes reconheceu que, para alem de dificuldades 

politico-administrativas, uma procura adicional gerada a partir do governo poderia ter 

efeitos adversos sobre as taxas de juro e desanimar o investimento, pelo que se deveria 

coordenar melhor a politica fiscal com a monetaria. 

vi) A aplica~ao de politicas keynesianas, como pussemos em evidencia, de gestao da 

procura com recurso ao «deficit spending», foram criticadas por Keynes, pois 

representariam urn insucesso, obrigando a continuas interven~oes com deficits 

crescentes, sem resolver o problema da estabilidade do investimento e sem atingir 

resultados duradouros. 

vii) Verificamos que a preferencia de Keynes foi para programas que implicassem a 

socializa~ao do investimento e que evitassem as flutua96es violentas e instaveis da 

eficiencia marginal do capital. Nao existe suficiente fundamento para atribuir a Keynes a 

paternidade da pratica das politicas keynesianas fiscalistas. 

viii) Como resultado do maior peso politico que o Estado adquiriu, pelos recursos 

econ6micos e financeiros que a legitimidade democratica tern proporcionado a gestao da 

procura agregada dos governos saidos de elei9oes democraticas, determinados fen6menos 

politicos, como a corrup9ao e a burocracia, tern sido imputados as politicas keynesianas. 

As nacionaliza~oes, o crescimento e interven9ao do estado como proprietario de recursos 

produtivos, sistemas de subsidios a empresas publicas e privadas, controles cambiais e de 

capitais realizados permanentemente por institui~oes semi-aut6nomas como os Bancos 

Centrais, permitiram e permitem aos governantes urn grau de manipula\)ao arbitraria e 

discricionario. A combina~ao da_ gestao. politica com a gestao econ6mica- do · ciclo 
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economico, tern, porem, outros ingredientes que estavam fora da alctada programatica 

recomendada por Keynes. 

ix) Na nossa opiniao, os aspectos aberrantes da intervenctao governamental merecem urn 

maior aprofundamento e discussao, mas em nenhum caso devem conduzir a urn regresso 

ao passado do laissez faire, como pretendem os representantes das ideias liberais 

ortodoxas e como tern, com certo exito, preconizado na ultima decada. 

3 

i) 0 facto de Keynes ter sido mais ou menos partidario de uma economia aberta, nunca 

foi uma questao de doutrina abstracta. Como pussemos em evidencia, foram as 

cambiantes circunstancias e os factos da experiencia que tornaram sempre a sua posictao 

uma continuidade em ruptura. 0 significado politico da lictao dos anos de desemprego e 

depressao manifesta-se claramente na predisposictao, por parte de Keynes, para aceitar 

ou propor qualquer formula politica que solucionasse qualquer conjuntura de 

desequilibrio economico, sempre que estivessem em causa problemas sociais, pelo que a 

regulactao economica assumiria a forma de planeamento das ac~toes politicas. 

ii) Pussemos em relevo que, Keynes lembrava as politicas praticadas durante e a seguir a 
depressao: as depreciactoes competitivas, os subsidios as exportaQoes, as quotas de 

importaQao. A perda de referenda a urn padrao U.nico prejudicou as relactoes das taxas de 

cambio, tendo-se estas transformado num elemento da guerra comercial. Dai que a 

abertura das economias a seguir ao conflito mundial poderia beneficiar as nactoes, desde 

que esses problemas pudessem ser resolvidos previamente em acordos ou tratados 

multilaterais. 

iii) Pareceu-nos que Keynes pretendeu aproxnnar-se doutrinariamente da escola 

historica alema na recuperactao da ideia de nactao social, de nactao espaQo, nao tanto no 

sentido da nactao representar o espirito de missao da patria, mas no sentido de 

diferenciar entre os interesses e ambitos dos individuos e do conjunto social e, sobretudo, 

pelo modo como entende resolver a contradictao que surge entre o individuo 

parcimonioso e o estado garante do optimo social. 

4 

i) 0 programa de Keynes e desde o inicio progressivo, pois explica urn facto empirico - o 

desemprego involuntario, e e capaz de prever que esse fenomeno se repete e persiste, 

quando a procura efectiva e menor que a de pleno emprego. 

ii) Assim, podemos dizer que Keynes se propoe substituir o programa classico pelo seu 

proprio programa, nao obstante estivesse convencido que estava a adicionar a teoria 

microeconomica da afectactao dos recursos uma teoria macro-economica do output, de 

que estava a proporcionar uma analise de uma economia monetaria da productao e 

emprego em vez de uma teoria do equilibrio de pleno emprego. 
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iii) Em termos te6ricos, a provoca~ao mais grave ao programa de Keynes partiu de M. 

Friedman, tomando como alvo a supostamente keynesiana curva de Phillip. Mesmo 

admitindo que ela fosse keynesiana, que ela estivesse contida implicitamente na Teoria 

Geral, na critica delata-se uma outra cren~a sobre o funcionamento da economia 

capitalista. Trata-se de uma confronta~ao de programas diferentes. Na verdade, as 

posi~oes de Friedman e da escola de Chicago ganharam ampla aceita~ao e difusao para 

alem dos limites academicos, quando esta critica correspondeu as urgencias de circulos 

empresariais que utilizaram o regresso politico dos conservadores na Inglaterra e nos 

E.U.A .. para disciplinar o movimento sindical e flexibilizar o mercado de trabalho, a fim 

de transformar os salarios numa variavel de ajustamento. 

iv) Seguindo a tradi~ao te6rica neoclassica, as novas correntes de critica radical ao 

keynesianismo reconstituem algumas das velhas ideias classicas, as quais retomam nova 

vida atraves da hip6tese das expectativas racionais, base da conduta dos agentes, que 

permite a nova escola classica encarar novamente o problema do desemprego. Esta nova 

corrente da teoria classica assume que os agentes fazem uso o melhor possivel das 

informa~oes limitadas de que disp6em e que conhecem a distribui~ao provavel objectiva 

dos futuros acontecimentos. Esta hip6tese impee-se, aderindo simultaneamente a da 

teoria do equilibrio, procurando inserir a teoria dos ciclos no quadro do equilibrio geral. 

Num regresso as velhas premissas da teoria "classica", o sistema ou se encontra em 

equilibrio, ou tende para ele. Porem, o equilibrio com subemprego que explica o 

desemprego involuntario permanece inexplicavel. 

v) A principal diferem,;:a entre o programa classico ou dos seus heter6nimos modernos 

com o programa keynesiano reside na caracteriza~ao do funcionamento do sistema. Para 

o programa keynesiano, uma das principais dificuldades da economia capitalista que a 

impede de produzir o pleno emprego permanentemente decorre da sua natureza de 

economia monetaria, onde o dinheiro e tambem uma forma de riqueza, um activo 

transaccionavel, uma forma de investimento que motiva determinadas condutas, por 

vezes contradit6rias com o 6ptimo social. Se o entesouramento caracteristico de uma 

economia monetaria gera expectativas sujeitas a revisoes continuas dos produtores sobre 

o estado futuro do consumo, as que se adicionam as influencias geradas pelas 

expectativas de incerteza sobre o futuro dos investimentos, a incerteza sobre a taxa de 

juro, resultado da conduta do publico, agrega ma1s urn elemento de instabilidade 

relativamente ao futuro do emprego. A causa ultima do desemprego esta nas 

caracteristicas de uma economia monetaria, da incerteza que gera o facto de a moeda, 

para alem de ser urn meio de transac~ao, ser uma forma de deten~ao de riqueza que 

induz a nao realiza~ao de investimentos produtivos. A incerteza inerente com que OS 

agentes tomam as suas decis6es, o caracter contradit6rio da tomada de decisees, dos 
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interesses desencontrados, da ausencia de mecarusmos de correcctao permanentes e 

homogeneos explicam o caracter ciclico da actividade econ6mica. 

vi) Pensamos que, Keynes quando se prop6e escrever uma teoria geral do emprego, fa-lo 

guiado pela razlio de por cobro a instabilidade do capitalismo, de acabar com a tensao 

social real e potencial que o desemprego massivo criava. Procurando responder ao 

problema das forctas que determinam o output no curto prazo, da Iugar a urn programa 

que enuncia a previsivel instabilidade do capitalismo, o qual produz desemprego de 

maneira permanente. 

vii) Estamos convencidos de que o programa de investiga.ctao de Keynes pretendia servir 

o ideal de obter maior crescimento econ6mico. Pretendia uma economia florescente que 

servisse culturalmente a todas as classes sociais, que favorecesse a educactao e cultivasse 

as artes. A utopia keynesiana correspondia ao imaginario politico da democracia liberal, 

a cidade aristotelica, com devotos servidores da economia domestica, sem especuladores. 

0 seu sonho era a poli industriosa de Platao, com nobres guerreiros servidores do bern 

comum e sabios aristocratas governantes da liberdade e do interesse publico, de modo a 

que .. 

"The natural evolution should be toward a decent level of consumption for 
everyone; and, when that is high enough, towards the occupation of our energies 
in the non-economic interest of our lives. Thus we need to be slowly 
reconstructing our social system with these end in view"t . 

1 J. M. Keynes, "How to Avoid a Slump", JMKCW, vol.xxi, p. 393. 
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