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SOBRE 0 MODELO CLASSICO DO ESTADO ESTACIONARIO 

Nuno Valerio (*) 

1 - Enquadramento e fontes 

0 objective deste estudo e examinar a teoria da chamada escol~ clas
sica sabre as tendencias de Iongo prazo das economias capitalistas de mer
cado, respeitando as no<;:6es operat6rias e as hip6teses de base dos autores 
dessa escola, mas recorrendo a formaliza<;:ao matematica estranha a esses 
autores. Conseguir-se-ao assim, ao mesmo tempo, uma exposi<;:ao fiel e riga
rosa das ideias classicas e sugestoes mais ricas do que as que os autores 
classicos dispunham sabre as limita<;:oes e as potencialidades do que e vul
garmente conhecido por modele classico do estado estacionario. 

Para atingir o objective enunciado havera, em primeiro Iugar, que consi
derar as caracterfsticas das situa<;:oes de equilfbrio - e o que sera feito no 
ponto 2. Depois, importa examinar os processes de desequilfbrio e as causas 
que levam a que exista uma tendencia para o crescimento - e esse o tema 
do ponto 3. A seguir, dever-se-a estudar a existencia de limites para essa ten
dencia para o crescimento e a forma como esses limites variam com as trans
forma<;:oes da tecnologia e das condi<;:oes de vida - tal sera o conteudo do 
ponto 4. Finalmente, sera possfvel apresentar no ponto 5 uma visao geral das 
limita<;:oes e das potencialidades de desenvolvimento do modele estudado. 

A versao do modelo classico do estado estacionario construfda neste texto 
inspirou-se no esbo<;:o feito por William Baumol no capitulo 2 do seu livro Eco
nomic Dynamics. As suas fontes principais forarn, porem, as obras de maturi
dade da escola classica, particularmente a sfntese de John Stuart Mill Princi
ples of Political Economy (1848), devido a discussao explfcita que faz no livro IV 

das questoes da dinamica econ6mica, e a apresenta<;:ao sistematica de Nas
sau Senior An Outline of the Science of Political Economy (1836), devido a sua 
tentativa de construir uma exposi<;:ao axiomatico-dedutiva da ciencia econ6mica. 
Nao foram, obviamente, ignoradas obras anteriores, em especial o famoso livro 
de David Ricardo Principles of Political Economy and Taxation (1821 ), mas deu
-se maior importancia as obras mais tardias. Esta op<;:ao pode justificar-se como 
uma consequencia da propria admissao da ideia de que existiu uma escola 
classica e, portanto, uma sequencia de reflexoes dentro do mesmo paradigma, 
com progresso na compreensao da realidade. 

(*) Professor associado do Institute Superior de Economia, da Universidade Tecnica de Lisboa. 
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2 - As situac;oes de equilibria 

E conveniente dividir a apresentaQao do modelo que permite o exame das 
situaQ6es de equilfbrio macroecon6mico, numa perspectiva estatica, segundo 
a escola classica, em duas partes: uma, referente as variaveis demograficas, 
outra, referente as variaveis relativas a produQao e a repartiQao do rendimento. 
Alguns aspectos delicados, como a forma da funQao de produQao e a aplica
Qao das teorias da repartiQao do rendimento, serao oportunamente discutidos 
em subsecQ6es especiais. 

2.1 - A populac;ao 

Considerem-se as variaveis de domfnio [0, + oo[: 

a) N: populaQao total, medida em habitantes, referida a um dado 
perfodo (doravante designado ano); 

b) A: populaQao activa, medida em trabalhadores, referida ao mesmo 
a no; 

c) W: fundo de salarios, medido em unidades ffsicas de produto. 

Considerem-se tambem os parametros: 

a) c: consumo individual mfnimo de subsistencia, medido em unida
des ffsicas de produto/pessoa.ano. Tem-se necessariamente c > 0; 

b) a: razao entre a populaQao activa e a populaQao total, ou taxa de 
actividade. Tem-se necessariamente 0 < a < 1. 

Considerem-se, finalmente, as equaQ6es (forma estrutural): 

a) N =Yi.; c 
b) A =aN. 

Estas equaQ6es constituem uma formalizaQao da teoria classica da popu
laQao geralmente associada no nome de Malthus. No contexto deste subsis
tema demografico, deve considerar-se o fundo de salarios como variavel ex6-
gena e a populaQao total e a populaQao activa como variaveis end6genas, pelo 
que a forma reduzida do modelo e: 

[

N = lw· 
c ' 

A=§..W c . 

Quer a populaQao total, quer a populaQao activa, sao funQ6es lineares de 
inclinaQao positiva e passando pela origem do fundo de salarios. Tem, por isso, 
as seguintes propriedades: 
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a) Sao nulas quando o fundo de salarios e nulo e positivas quando 
o fundo de salarios e positivo; 

b) Sao crescentes em relaQ.ao ao fundo de salarios em todo o seu 
domfnio; 

c) Nao tem concavidade em relaQao ao fundo de salarios. 



Na articulac;:ao com o subsistema da produc;:ao e da distribuic;:ao interes
sara, porem, considerar a populac;:ao activa como variavel ex6gena. Convem 
igualmente, para simplificar a notac;:ao, fazer :£ = w, onde o parametro w e o 

a 
salario mfnimo de subsistencia, medido em unidades ffsicas de produto/traba-

. lhador.ano, e se tem necessariamente w > 0. Reter-se-a, portanto, apenas a 
equac;:ao W = wA para articular os dois subsistemas. 

Nota sobre a formalizac;:ao da teoria classica da populac;:ao 

Senior tentou sintetizar a teoria classica da populac;:ao atraves do seguinte axioma: 

Que a populac;:ao do Mundo, ou, por outras palavras, o numero de pessoas que 
o habitam, e limitada apenas pelo mal moral ou ffsico, ou pelo medo da falta daque
les artigos de riqueza que os habitos dos indivfduos de cada classe dos seus habitan
tes os levam a requerer. 

Assim, a populac;:ao teria limites superiores resultantes de: 

a) Mfnimos biol6gicos individuais de subsistencia, cuja nao satisfac;:ao actual acarre
taria urn aumento de mortalidade (o «mal ffsico>>); 

b) Mfnimos sociais individuais de subsistencia, cuja nao satisfac;:ao potencigl acarre
taria uma diminuic;:ao da natalidade, atraves de meios em que Senior distingue os 
condenaveis (o «mal moral») e os legftimos (a prudencia). 

Oeste modo se justificam o parametro c e, admitindo a estabilidade tendencial da estrutura 
etaria e sexual da populac;:ao, o parametro a. Dos dois resulta o parametro w. 

2.2 - A produ~io e a distribui~io 
Considerem-se as variaveis de domfnio [0, + 00[ (excepto as das alf

neas d) e f), cujo domfnio e ] - oo, + oo[) medidas em unidades ffsicas de pro
duto/ano: 

a) Q: produc;:ao total; 
b) X: consume intermedio; 
c) Y: rendimento lfquido; 
d) f: excedente; 
e) R: renda; 
f) P: Iueras. 

Considerem-se tambem os parametres: 

a) b: produc;:ao total de uma hipotetica populac;:ao activa de 1 traba
lhador.ano, medida em unidades ffsicas de produto. Tem-se neces
sariamente b > 0; 

b) h: elasticidade da produc;:ao total em relac;:ao a populac;:ao activa. 
Tem-se necessariamente 0 < h < 1; 

c) k: razao entre o consume intermedio e a produc;:ao total. Tem-se 
necessariamente 0 < k < 1. 

Considen9m-se, finalmente, as equac;:oes (forma estrutural): 

a) Q =bAh; 
b) X= kQ; 
c) Y= Q- X; 
d) E = Y- W; 
e) R = (1 - h) Y; 
f) P = E- R. 
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As equac;:oes das alfneas a) e b) constituem uma formalizac;:ao da teoria 
classica da produc;:ao. A equac;:ao da alfnea e) constitui uma formalizac;:ao da 
teoria classica da renda. As equac;:oes das alfneas c), d) e f) sao equac;:oes 
de definic;:ao. Nao e diffcil obter a forma reduzida: 

Q =bAh; 
X= kbAh; 
Y = (1 - k) bAh; 
E = (1 - k) bAh - wA; 
R = (1 - h) (1 - k) bAh; 
P = h (1 - k) bAh - wA. 

A produc;:ao total, o consumo intermedio, o rendimento lfquido e a renda 
sao func;:oes potencia de expoente inferior a unidade da populac;:ao activa. Tem, 
por isso, as seguintes propriedades: 

a) Sao nulas quando a populac;:ao activa e nula e positivas quando 
a populac;:ao activa e positiva; 

b) Sao crescentes em relac;:ao a populac;:ao activa em todo o seu 
domfnio; 

c) Sao concavas em relac;:ao a populac;:ao activa em todo o seu 
domfnio. 

0 excedente e os Iueras sao a diferenc;:a entre uma func;:ao potencia de 
expoente inferior a unidade e uma func;:ao linear de inclinac;:ao positiva e pas
sando pela origem da populac;:ao activa. Eis uma sfntese dos calculos neces
saries para a pesquisa dos seus pontos de mudanc;:a de sinal, de mudanc;:a 
de sentido de variac;:ao e de inflexao (utilizar-se-a a notac;:ao ~ para represen
tar simultaneamente uma equac;:ao e duas inequac;:oes): 

E = (1 - k) bAh - wA P = h (1 - k) bAh - wA 

E~O 
< 

(1 - k) bAh~ wA 
< 

( 1 - k) bAh - 1 ~ w 
< 

Ah-1~ w 
< (1-k) b 

A ~ [ w ] h~1 = [ (1 -k) b] 1 ~h 
> (1-k) b w 

E' = h (1-k) bAh- 1-w 

E' ~ 0 
< 

h (1-k) bAh- 1 ~ w 
< 

Ah -1 ~ w 
< h (1 -k) b 

A .:::: [ w ] -
1 

- [h (1-k) b]-1 

- h-1- 1-h 
> h (1-k) b w 

E" = (h-1) h (1-k) bAh- 2 <0 
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P~O 
< 

h (1 - k) bAh~ wA 
< 

h (1 - k) bAh- 1 ~ w 
< 

Ah -1 ~ w 
< h (1 -k) b 

A~ [ w ] h~1 =[h (1-k) b] 1~h 
> h (1-k) b w 

P' = h 2 (1-k) bAh- 1-w 

P' ~ 0 
< 

h 2 (1 - k) bN - 1 ~ w 
< 

Ah-1~ w 
< h2 (1 -k) b 

A~[ w ]h~1=[h2(1-k)b]1~h 
> h2 (1-k) b w 

P" = (h-1) h 2 (1-k) bAh- 2 < 0 



A evolu9ao das propriedades das fun96es excedente e Iuera e, portanto, 
a seguinte, a medida que a popula9ao act iva varia de 0 a + oo: 

excedente 

nulo 
positivo, crescente 
e concavo 

idem 

positivo, crescente 
e concavo 

maximo 

positivo, decres
cente e concavo 

nulo 

negativo, decres
cente e concavo 

popula9ao activa 

0 

A [
h 2 (1-k) b]-

1
-

1 = w 1-h 

A [h(1-k)b]-
1
-2 = w 1-h 

A [ (1-k) b] - 1
-3= --w- 1-h 

Iuera 

nulo 
positivo, crescente 
e concavo 

maximo 

positivo, decres
cente e concavo 

nulo 

negativo, decres
cente e concavo 

idem 

negativo, decres
cente e concavo 

Note-se que e preciso impor a condi9ao (1-k) b ~ w para que a raiz posi
tiva de E = o nao seja inferior a unidade e a condi9ao h (1-k) b ~ w para 
que a raiz positiva de P = 0 nao seja inferior a unidade. 

Na fig. 1 estao representadas as principais curvas que acabam de ser 
estudadas. 

Nota sabre a formaliza<;:ao da fun<;:ao de produ<;:ao 

Senior tentou sintetizar a teoria classica da produ<;:ao atraves do seguinte axioma: 

Que, mantendo-se a capacidade agricola a mesma, trabalho adicional empregue 
na terra de um dado distrito produz, em geral, um rendimento menos que proporcio
nal, ou, por outras palavras, que, embora, com cada aumento do trabalho empregue, 
o rendimento agregado aumente, o aumento de rendimento nao esta em propor<;:ao 
com o aumento do trabalho. 

Este axioma refere-se apenas a actividade agricola. Na formaliza<;:ao acima efectuada ele 
foi aplicado a toda a economia para manter a hip6tese simplificadora da nao sectorializa<;:ao da 
economia. E procedimento que nao viola os pressupostos basicos da teoria classica, na medida 
em que ela supunha que, na ausencia de transforma<;:oes tecnol6gicas, as actividades nao agrfco
las nao podiam ter rendimentos mais-que-proporcionais, nem ver aumentado o seu peso no con
junto da actividade econ6mica. 

Por outro lado, o axioma nao sugere qualquer forma funcional para a rela<;:ao entre A e Q 

(ou Y), mas apenas que a fun<;:ao em questao tem as seguintes propriedades: 

a) Q e nulo quando A for nulo e positivo quando A for positivo; 
b) Q e crescente com A; 
c) Q e concavo em rela<;:ao a A. 

Ora, estas propriedades nao garantem, nem que haja valores de A para os quais E (ou P) 
seja positivo, nem que haja valores de A para os quais E (ou P) seja negativo. Na verdade, 

133 



se lim Y' <w [ou lim (Y-R)' <w], E (ou P) e negativo para todo o A positivo e, se lim 
A---+0 A---+0 A--++ oo 

Y'>w [ou lim (Y-R)'>w], E (ou P) e positivo para todo o A positivo. A funt;:ao potencia 
A--++ oo 

utilizada neste texto garante as propriedades que conferem sentido as tendencies de Iongo 
prazo deduzidas pelos autores classicos a partir de premissas insuficientes (portanto incorrecta-
mente),porquelim Y'= +oo[elim (Y-R)'= +oo],elim Y'=O[elim (Y-R)'=O]. 

A---+0 A---+0 A---++oo A---++oo 

Nota sabre a formalizat;:ao da teoria classica da renda 

A teoria classica da renda inclui, como e sabido, duas partes: 

a) A teoria da renda diferencial, aceite por todos os autores da escola depois da sua 
introdut;:ao, cerca de 1815, por Torrens, Malthus e Ricardo, a qual admite tres pos
sfveis causas para a existencia de renda: diferent;:as de fertilidade, diferent;:as de 
localizat;:ao e crescimento menos-que-proporcional do produto com a intensidade 
do cultivo; 

b) A teoria da renda absoluta, apenas aceite por alguns autores da escola (Senior e 
Marx serao os names mais conhecidos), a qual admite a existencia de renda devido 
a conjunt;:ao da escassez da terra com urn comportamento colectivo de tipo mono
polista por parte dos proprietaries. 

Na formalizat;:ao da teoria da renda acima efectuada utilizou-se a hip6tese da igualdade entre 
a parte da remunerat;:ao do factor terra no rendimento lfquido e o complemento aritmetico da elas
ticidade do rendimento Hquido em relat;:ao a quantidade do factor trabalho. E hip6tese de raiz 
neoclassica, mas que nao viola qualquer pressuposto basico da teoria classica e e util na dedu
t;:ao de algumas proposit;:oes insuficientemente fundamentadas nos raciocfnios classicos. 

2.3 - Aspectos complementares 

Para facilitar algumas dedu96es posteriores importa introduzir duas novas 
variaveis, definidas a partir das atras utilizadas: 
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a) C: capital investido na produ9ao. Tem-se C = X + W; 

b) L: taxa de lucro. Tem-se L = { 

lmporta fazer tres observa96es a respeito do capital: 

a) Na perspectiva do capitalista, as despesas de produ9ao incluem 
tambem a renda. Respeita-se aqui, porem, a tradi9ao classica de 
supor que esse gasto, ao contrario do consumo intermedio e dos 
salarios, e efectuado apenas depois de conclufdo o processo pro
dutivo, pelo que nao afecta, por exemplo, o mecanismo da pere
qua9ao da taxa de lucro; 

b) Admitiu-se a hip6tese simplificadora da ausencia de capital fixo. 
E suposi9ao que em nada afecta as conclusoes obtidas; 

c) As duas componentes do capital nao mantem entre si as mesmas 
propor96es para diferentes valores do capital. Adiante se dis
cutira esta tradicionalmente chamada composi9ao organica do 
capital. 



Nao e diffcit provar que capital e taxa de Iuera variam em sentido inverso 
um do outro atraves do exame da sua rela<;ao com a popula<;ao activa. Eis 
um resumo dos calculos: 

C = kbN + wA 
L = h (1-k) bAh-wA 

kbAh+ wA 

C' = hkbAh- 1 + W> 0 

L' = (kbAh + wA) [h2 (1-k) bAh-1-w]-[h (1-k) bAh-wA] (hkbAh-1 + w) = 
(kbAh+ wA)2 

_ h2k (1-k) b2A2h-1-kbwAh + h2 (1-k) bwAh-w2A 

(kbAh+ wA)2 

h2k (1-k) b2A2h-1 + h (1-k) bwAh-hkbwAh-w2 A _ 
(kbAh + wA)2 -

_ [h2 (1-k)+hk-k-h (1-k)] bwAh _ [(h-1) k+(h-1) h (1-k)] bwAh _ 
(kbAh+ wA)2 (kbAh+ wA)2 -

= (h-1) [k + h (1-k)] bwAh < 0 
(kbAh+ wA)2 

Como o capital e nulo quando a popula<;ao activa e nula e positivo quando 
ela e positiva, par o mesmo acontecer com as suas parcelas, e como o pro
duto do capital pela taxa de Iuera e o Iuera, o sinal da taxa de Iuera tem de 
coincidir com o do Iuera, excepto para a popula<;ao activa nula. Neste caso, 
tem-se, levantando a indetermina<;ao, par sucessiva aplica<;ao das regras de 
Cauchy e de I'H6pital: 

(h-1) h2 (1-k) bAh-2 = h (1-k) > 0 
lim L=lim ..E=Iim ..e:..=lim .E..::..=Iim 
A-+0 A-+0 C A-+0 C' A-+0 C" A-+0 (h-1) hkbAh-2 k 

Considere-se, finalmente, a questao da composi<;ao organica do capital. 
Seja J = ~- E facil ver que esta razao decresce com a popula<;ao activa. 

Com efeito: 

3 - A tendencia para o crescimento 

J' = (h-1) kb Ah-2 < O 
w 

As situa<;oes de equilibria descritas no ponto anterior tendem a ser per
turbadas (enquanto a economia nao atingir um determinado tamanho) pelo fen6-
meno da acumula<;ao do capital, o qual desencadeia o crescimento econ6mico. 
E este processo de desequilibrio que se descreve em seguida. 

3.1 - A dinamica da economia 

Suponha-se uma situa<;ao de equilibria em que os capitalistas investem 
na produ<;ao um dado capital e obtem um certo montante de Iueras. Suponha
-se ainda que os capitalistas decidem acrescentar ao capital inicial os seus 
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Iueras, investindo-os ou acumulando-os. (E clara que uma parte dos Iueras se 
destina sempre ao consumo, nem que seja para a mera sobrevivencia do capi
talista. Ver-se-a, entretanto, em 3.2 que h8. raz6es para supor que os capitalis
tas procurarao investir uma fracc;:ao substancial dos Iueras enquanto a econo
mia nao atingir um certo tamanho.) Quais as consequencias deste aumento 
do capital? 

Numa primeira fase, verifica-se que aumentam os recursos aplicados pelos 
capitalistas na aquisic;:ao de mao-de-obra e de bens de consumo intermedio 
(ou bens de produc;:ao) sem que aumentem as quantidades de mao-de-obra e 
de bens de produc;:ao disponiveis. lsso provoca um aumento dos respectivos 
prec;:os - salarios e prec;:os dos bens de produc;:ao. Talvez o aspecto mais 
importante a sublinhar seja o aumento do consumo individual resultants do 
aumento do fundo de salarios face a uma populac;:ao total constante. 

Numa segunda fase, o restabelecimento do equilibria inicia-se atraves dos 
mecanismos demograficos. Na ausencia de uma melhoria permanents das con
dic;:oes de vida (hip6tese que sera considerada apenas no ponto 4), havera um 
crescimento da populac;:ao total, que restabelecera o nivel do consumo minima 
de subsistencia. Esse aumento da populac;:ao total permitira um aumento da 
populac;ao activa, que restabelecera igualmente o nivel do salario minima de 
subsistencia. 

Numa terceira fase, o restabelecimento do equilibria completa-se atraves 
dos mecanismos da produc;:ao e da distribuic;:ao. 0 aumento da populac;ao activa 
permitira um aumento da produc;:ao, o qual fornecera as quantidades acresci
das de bens de consumo para os trabalhadores e de bens de produc;:ao que 
permitirao responder ao aumento inicial da sua procura resultants do aumento 
do capital, sem reduc;ao, antes com aumento, do excedente. Na repartic;ao 
deste, a renda aumentara necessariamente, como resultado do aumento da 
produc;ao e do rendimento liquido, e os Iueras poderao aumentar ou diminuir, 
como resultado do tamanho atingido pela economia. 

E esta variac;:ao dos Iueras que constitui o mobil da decisao inicial de inves
tir dos capitalistas. lmporta, par isso, examinar melhor o enquadramento dessa 
decisao em termos dos Iueras potenciais. 

Nota sabre o funcionamento dos mercados 

As situa96es de desequilfbrio consideradas neste ponto podem, em linguagem classica, ser 
explicadas como resultado de a procura (quantidade efectivamente procurada) no mercado nao 
coincidir como a oferta (quantidade efectivamente oferecida) no mercado. Oaf resulta um afasta· 
menta entre o pre90 de mercado e o pre90 natural de equilibria, de acordo com as seguintes regras: 
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a) Caso a procura seja superior a oferta, o pre9o de mercado excede o pre90 natural 
de equilibria - e o que se passa no mercado de mao·de·obra quando ha acumula· 
9ao. Se se tratar do mercado de um bem reprodutivel (isto e, susceptive! de ser aumen· 
tado em quantidade por um processo produtivo), isso aumenta a taxa de Iuera da 
sua produQao, atrai capitais ao sector que produz o bem e permite, ao fim de um 
certo tempo, que o pre90 natural de equilibria se restabele9a com um nfvel de pro· 
du9ao maior; 



b) Caso a procura seja inferior a oferta, o pre<;:o de mercado fica aquem do pre<;:o natu
ral de equilfbrio. Se se tratar do mercado de um bem reprodutfvel, isso baixa a taxa 
de Iuera da sua produ<;:ao, repele capitais do sector que produz o bem e permite, 
ao lim de um certo tempo, que o pre<;:o natural de equilibria se restabele<;:a com um 
nfvel de produ<;:ao menor. 

Note-se que, no caso do mercado da mao-de-obra, os mecanismos de reequilfbrio tambem 
funcionam, embora nao atraves da perequa<;:ao da taxa de Iuera. E esse facto que permite com
patibilizar a teoria do !undo de salaries (que e uma teoria do salci.rio de mercado) com a teoria 
do salaro mfnimo de subsistencia (que e uma teoria do salario natural de equilfbrio). 

3-2 - A acumulat;iio como jogo de estrategia 

Considere-se um capitalista -ego- colocado perante a alternativa de 
consumir ou acumular os seus Iueras, sabendo que os outros capitalistas 
- alteri - tambem estao colocados perante a mesma alternativa. Esta assim 
definido um jogo de estrategia em que os resultados sao as diferenc;as entre 
os Iueras de ego e de alteri na situac;ao final de equilibria e na situac;ao inicial 
de equilibria. 

Ha que considerar quatro pares de estrategias possiveis: 

a) Ego consome os Iueras e alteri consomem os Iueras (cc); 
b) Ego acumula os Iueras e alteri consomem os Iueras (ac); 
c) Ego consome os Iueras e alteri acumulam os Iueras (ca); 
d) Ego acumula os Iueras e alteri acumulam os Iueras (aa). 

Supor-se-8. que a taxa de Iuera e identica para todos os capitalistas (trata
-se de uma hip6tese basica da teoria classica) e que o capital inicial de ego 
representa uma proporc;ao q do capital inicial total. 

Eis uma sintese das posic;oes de ego e de alteri na situac;ao inicial (0) 
e em cada uma das situac;oes finais correspondentes aos pares de estrate
gias referidas: 

(0) {Po ego= LoCo ego= LoqCo 
Po aft= LoCo all= Lo(1 - q)Co 

(cc) {p cc ego= LccCcc ego= LoCo ego= LoqCo 
P cc aft= LccCcc aft= LoCo aft= Lo(1 - q)Co 

(a c) {p ac ego= LacCac ego= Lac (Co ego+ Poego) =Lac (qCo + LoqCo) = LacGCo (1 + Lo) 
P ac aft= LacCac all= LacCo aft= Lac(1 - q)Co 

{

p ca ego= LcaCca ego= Lea Co ego= LcaGCo 
(ca) Pcaaft=LcaCcaaft=Lca (Coaft+Poall) =Lea (1 -q) Co (1 +Lo) -q) Co]= 

=Lea (1 - q) Co (1 + Lo) 

{

P ca ego= LaaCaa ego= Laa(Co ego+ Po ego)= Laa (qCo + LoqCo) = LaaGCo (1 + Lo) 
(aa) Paaaft=LaaCaaaft=Laa (Coall+Poall)=Laa [(1-q) Co+Lo (1-q) Co]= 

= Laa (1 - q) Co (1 + Lo) 
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lmporta verificar se existe uma estrategia de equilfbrio para ego. Para isso 
h8. que examinar se: 

P eeego~ P aeego Pea ego~ P aa ego 
La QCa~Lae qCa (1 +La} 
La~Lae (1 +La} 

Lea QCa~Laa ·qCa (1 +La} 
Lea~ Laa (1 + Lo} 

La "'"1 L -L ~ + a Lea5; 1 +La 
Laa< ae 

Se o capital de ego for relativamente pequeno, o que e uma suposJ((ao 
razoavel numa economia capitalista de mercado concorrencial, pode 
argumentar-se que: 

q"" 0 => p aego"" 0 =>La"" Laei\Lea"" Laa 

Nestas circunstancias, a estrategia preferlvel para ego e: 

a) Acumular, se La>O, ou seja, se A0 <A2. 
b) Consumir, se L0 =:;0, ou seja, se Aa~A2 . 

Entretanto, tal conclusao e valida para cada um dos pequenos capitalis
tas que constituem a massa de alteri, pelo que todos devem decidir acumular 
se Ao<A2 e consumir se Ao~A2! 

Ora, enquanto 0 =:;Aa<A 1, tal combina((ao de estrategias conduz a um 
aumento dos lucros; mas, quando A1 =:;A0 <A2, ela conduz a uma redu((ao dos 
lucros. Haveria, por isso, vantagem para os capitalistas na forma((ao de uma 
coliga((ao com o objectivo de nao acumularem. Deve, todavia, notar-se que 
tal coliga((ao seria instavel, na medida em que qualquer capitalista teria van
tagem em desrespeitar o acordo desde que os outros o nao fizessem, porque, 
como se viu ja acima, Peeego<Paeego e Peaego<Paaego no domlnio relevante. 

Oeste modo, apenas o controle da economia por um unico capitalista pode
ria tornar estavel esta estrategia monopolista de nao acumula((ao a partir da 
altura em que a economia atingisse o tamanho correspondente ao maximo dos 
lucros. E situa((ao que apenas se pode reter como caso limite. 

Nota sabre os incentives a acumulac;:ao 

0 que ficou argumentado sabre a tendencia dos capitalistas para investirem, provocando 
o crescimento da economia, pode ser considerado um corolario do primeiro axioma que Senior 
enunciou para a ciencia econ6mica: 

Que toda a pessoa deseja obter riqueza adicional com tao pouco sacriffcio quanta 
possfvel. 

Deve, porem, notar-se que os autores classicos trabalharam, em geral, com uma hip6tese 
mais complexa sabre a aplicac;:ao dos rendimentos, hip6tese, em rigor, s6 explicavel por determi
nantes sociol6gicos nao explicitados. Segundo ela: 
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a) Os rendimentos tipo salario sao consumidos em bens essenciais, seja pela popu
lac;:ao trabalhadora existente, seja pela que e gerada logo que o salario excede 
o mfnimo de subsistencia; 

b) Os rendimentos tipo renda sao consumidos em bens de luxo logo que satisfeitas 
as necessidades basicas dos seus auferidores; 

c) Os rendimentos tipo Iuera sao acumulados logo que satisfeitas as necessidades 
basicas dos seus auferidores. 



4 - Os limites do crescimento e as suas varia~oes 

0 ponto anterior expos as razoes pelas quais existe uma tendencia para 
o crescimento enquanto a economia nao atingir determinado tamanho. Esse 
tamanho surge, assim, como um limite implfcito ao crescimento. lmporta agora 
explicitar e desenvolver esse aspecto das tendencias de Iongo prazo das eco
nomias. 

4.1 - Os limites do crescimento 

Ha que considerar, em rigor, tres limites possfveis para o crescimento: 

a) A,= [h 2 
(
1 

; k) b] 1 ~h. que e o limite operative numa economia 

capitalista monopolista, porque popula<;:oes activas superiores impli
cam Iueras decrescentes; 

1 

b) A2 = [h (t-:- k) b] l-h, que e o limite operative numa economia 

capitalista concorrencial, porque popula<;:oes activas superiores 
implicam Iueras negatives; 

1 

c) A3 = [(1 
--:, k) b] 1 - h, que e o limite operative numa economia 

nao capitalista, porque popula<;:oes activas superiores implicam um 
excedente negative; 

4.2 - Varia.;:oes dos limites do crescimento 

Dais factos podem, entretanto, fazer variar os limites agora explicitados. 
Trata-se das transforma<;:oes da tecnologia e das condi<;:oes de vida. As pri
meiras manifestam-se atraves de altera<;:oes dos parametres b, h e k, corres
pondendo os aumentos de b e de h e as diminui<;:oes de k ao progresso tecno-
16gico (e as diminui<;:oes de b e de h e os aumentos de k ao retrocesso 
tecnol6gico). As segundas manifestam-se atraves de altera<;:oes dos parame
tres c e a - ou seja do parametro w -, correspondendo os aumentos de c 
e as diminui<;:6es de a - ou seja os aumentos de w- a melhoria das condi
<;:6es de vida (e as diminui<;:oes de c e os aumentos de a - ou seja as dimi
nui<;:oes de w - ao piorar das condi<;:oes de vida). 

Para precisar os efeitos das transforma<;:oes da tecnologia e das condi
<;:oes de vida sabre os limites do crescimento ha que calcular as derivadas 
parciais de A,, A2 e A3 em rela<;:ao a b, h, k e w: 

h 

aA, = _1_ [h2 (1 - k) b] , _ h • h2 (1 - k) > 0 
ab 1 -h w w 

h 
aA2 = _1 _ [h (1 - k) b] , _ h • h (1 - k) > 0 
ab 1 -h w w 
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h 

ilA3 =_1_[(1-k}b] 1-h_1-k >O 
ilb 1 -h w w 

h 1 
ilA 1 =_1_ [h2 {1 - k) b]~. 2h (1 - k) b + [h 2 (1 -k} b] 1 _h. 
ilh 1-h w w w 

1 h2 (1- k}b 0 0 

· (1 _ h}2 • 1 n w (sinal duv1doso) 

h 1 

ilA 2 = _1_[h (1 - k) b] ~. (1 - k) b + [h {1-k} b]T-=ti. 
ilh 1-h w w w 

._1_. 1nh{1 -k)b > 0 
{1 -h)2 w 

1 
ilA3 = [(1 -k} b] 1 _ h • _1_ . 1 n {1 - k) b > 0 ah w (1 -.h)2 w 

(Note-se que o logaritmo que surge nestas duas ultimas formulas e posi
tive devido a condi<;:ao h (1 - k) b > w, introduzida em 2.2.} 

h 

£&=_1_[h2 (1- k)b] 1-h (- h
2 b) <0 

ilk 1 -h w w 
1 h 

~=--[h{1 -k)b] 1-h(_hb) <0 
ilk 1 -h w w 

1 h 
~=--[{1-k}b]1-h(_E.) <0 
ilk 1 -h w w 

£&=_1_[h2(1 - k}b] 1 ~ h [- h
2 
(1-k}b] <0 

ilw 1- h w w2 

h 
~=-1-[h{1 - h}b] 1- h [- h (1-k)b] <0 
ilw 1 - h w w2 

~=-1-[{1- k)b] 1 ~ h [- {1-k}b] <0 
ilw 1- h w w2 

Em resumo, pode dizer-se, atendendo aos sinais encontrados para as deri
vadas parciais, que o progresso tecnol6gico alarga os limites do crescimento 
e a melhoria das condi<;:oes de vida reduz os limites do crescimento. 

As figs. 2 e 3 ilustram graficamente estes fen6menos. 

Nota sabre o progresso tecnol6gico 

Para os autores classicos o progresso tecnol6gico caracterizava o estado progressivo da 
sociedade, comum, na sua epoca, a Gra-Bretanha e a maior parte da Europa Ocidental. Nesse 
sentido se pode interpretar o seguinte axioma de Senior: 

Que os poderes do trabalho e dos outros instrumentos que produzem riqueza 
podem ser indefinidamente aumentados usando os seus produtos como meios de ulterior 
produQao. 

Na ausencia de progresso tecnol6gico, rapidamente se tenderia, porem, para um estado esta· 
cionario, atraves do atingir dos limites do crescimento. E nao faltavam sociedades para citar como 
ilustraQao desse facto. 
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Um ponto deve, entretanto, merecer ainda exame especial neste contexto. A medida que 
uma sociedade nao progressiva cresce, tendendo para o estado estacionario, a taxa de lucro baixa 
(demonstrac;:ao feita em 2.3). E a lei da baixa tendencial da taxa de lucro. Numa sociedade pro
gressiva, porem, nada garante que essa baixa se de; pelo contrario, e natural que a taxa de lucro 
se mantenha estavel, como resultado dos efeitos opostos da acumulac;:ao (no sentido da baixa) 
e do progresso tecnol6gico (no sentido da alta). Todavia, Marx entendia ter provado o contrario, 
isto e, que a baixa tendencial da taxa de lucro se verificava mesmo com progresso tecnol6gico. 
Em que premissas se baseava? 

Como e sabido, invocava uma tendencia para o aumento da composic;:ao organica do capi
tal. Este facto nao deve ser confundido com a baixa da composic;:ao organica do capital referida, 
acima, em 2.3. 0 fen6meno encontrado em 2.3 apenas ocorre na ausencia de prowesso tecnol6-
gico; o fen6meno identificado por Marx esta necessariamente ligado ao progresso tecnol6gico. 

Entretanto, para que a variavel J, que em 2.3 foi designada por composic;:ao organica do 
capital, em total sintonia com a terminologia de Marx, aumente e necessaria que haja progresso 
tecnol6gico no caso do parametro b, retrocesso tecnol6gico no caso dos parametros h ou k, ou 
piorar das condic;:oes de vida, como mostra o calculo das derivadas parciais: 

aJ h 
ab =v:;Ah-1>0 

aJ _(h-1)kbAh- 2 0 ah- w < 
aJ b 
ak =v:;Ah-1>0 

aJ kbA"-' 
ah =---w-;----<0 

Na verdade, Marx pensava, provavelmente, no aumento de k (que supunha estar associado 
ao progresso tecnol6gico, ao contrario do que se considerou acima) e na reduc;:ao de w como 
causas do aumento da composic;:ao organica do capital. E a verdade e que tais variac;:oes dos 
parametros reduzem, como se mostrou, os limites do crescimento, actuando no sentido da baixa 
da taxa de lucro. As diferenc;:as nas conclusoes sobre a variac;:ao da composic;:ao organica do 
capital com o progresso tecnol6gico entre Marx e os resultados obtidos neste texto derivam, por 
isso, exclusivamente de uma diferente concepc;:ao do que seja o progresso tecnol6gico em ter
mos do parametro k. 

E certo que Marx divergiu noutro ponto das ideias classicas sobre as tendencias de Iongo 
prazo das economias capitalistas de mercado: acreditava que elas nao suportariam a baixa da 
taxa de lucro ou a aproximac;:ao do estado estacionario e seriam substitufdas por outro tipo de 
economia e de sociedade. A discussao minuciosa dessa questao ultrapassa, porem, os limites 
propostos para este estudo. 

5 - Limita~oes e possiveis desenvolvimentos do modelo 

E altura de fazer um balan<;:o. E a primeira questao que naturalmente surge 
e a da aplicabilidade do modelo. Poderc3. ele servir para construir hip6teses expli
cativas para situa<;:oes hist6ricas? 

E possfvel dar uma resposta positiva a esta questao. Com efeito, o fen6-
meno do moderno crescimento econ6mico surge, a luz da teoria classica das 
tendencias de Iongo prazo das economias capitalistas de mercado, como uma 
epoca caracterizada por progresso tecnol6gico, melhoria das condi<;:oes de vida 
e acumula<;:ao em larga escala, na qual acabaram por predominar as for<;:as 
tendentes ao crescimento econ6mico e a manuten<;:ao dos incentives a 
acumula<;:ao. Em suma, uma epoca em que um numero cada vez maior de eco
nomias nacionais entrou num estado progressive. 
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Saltam, porem, logo a vista algumas limita<;:oes importantes do modelo: 
trata-se de um modelo macroecon6mico de um factor (a popula<;:ao activa) e 
um bem. E inegavel que as sfnteses neoclassicas produziram modelos bem · 
melhores e mais completes para interpretar os fen6menos que ocorrem nas 
economias capitalistas de mercado, incluindo os do crescimento. 

Por outro lado, e tentador aplicar o modelo a economias anteriores ao 
moderno crescimento econ6mico, nas quais se encontra, regra geral, o fen6-
meno do estado estacionario, como resultado do atingir-por uma economia dos 
limites do crescimento. Todavia, seas pontencialidades sao aqui aparentemente 
grandes, outras limita<;:oes aparecem com clareza. Por exemplo, falta uma expli
ca<;:ao coerente da tendencia para o crescimento, pois ela nao pode assentar, 
em geral, no incentive do lucro. 

Que concluir? Arriscaria a ideia de que o modelo classico do estado esta
cionario precisa de ser generalizado de modo a incluir varios factores e varios 
bens e a poder aplicar-se a economias nao capitalistas. Esse trabalho foi esbo
<;:ado por mim num estudo sobre «Sistemas econ6micos» apresentado em pro
vas academicas e depositado na biblioteca do ISE. Penso retoma-lo oportuna
mente. 

FIGURA 1 

Os limites do crescimento 

Nomenclatura das curvas: Nomenclatura dos pontos: 
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Y: rendimento lfquido. 
Y- R: diferen<;:a entre o rendimento 

lfquido e a renda ou soma dos 
salarios e Iueras. 

W: salarios. 
E: excedente. 
P: Iueras. 

0 

A1: limite do crescimento numa econo
mia capitalista monopolista. 

A2: limite do crescimento numa econo
mia capitalista concorrencial. 

A3: limite do crescimento numa econo
mia rJao capitalista. 
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FIGURA 2 

Alargamento dos limites do crescimento pelo progresso tecnologico 

A nomenclatura das curvas e pontes e identica a da figura 1, com as seguintes conven<;:oes 
adicionais: 

E possfvel 

Yo···Yo-Ro 
Y. ---Y. -R. 

0- situa<;:ao inicial 

estabelecer o seguinte isomorfismo: 

0 

Eo--- Po 
E.---P. 

FIGURA 3 

* - situa<;:ao final 

w 

y, 

Eo 

A3o --- A2o 
A3. --- A2. 

Redu.;io dos limites do crescimento pela melhoria das condit;oes de vida 

A nomenclatura das curvas e pontes e identica da figura 1, com as seguintes conven<;:oes 

adicionais: 
0 - situa<;:ao inicial 

E possfvel estabelecer o seguinte isomorfismo: 

Y---Y-R E0 ---P0 

E.--- P. 
w. 

2 
E. 

• - situa<;:ao final 

w, 

A3o --- A2o 
A3. --- A2. 
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