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A ccTEORIA GERAL, DE KEYNES E A ABORDAGEM SECTORIAL 

Joao Ferreira do Amaral(*) 

o - lntrodu~ao 

A Teoria Gera/ de Keynes, como e sabido, aborda os problemas econ6-
micos de uma forma agregada, sem grandes preocupa96es de descer ao nfvel 
sectorial. Contudo, quando trata alguns dos temas em analise, Keynes ve-se 
obrigado a introduzir uma 6ptica sectorial, quer do ponto de vista da divisao 
da produgao entre sectores (industrias) quer, mais agregadamente, conside
rando sectores produtivos de bens de consumo ou de investimento. 

0 objectivo deste trabalho e 0 de apontar diversas inconsequencias e 
incorrec96es da abordagem sectorial que e feita em alguns dos capftulos da 
Teoria Geral, ao mesmo tempo que se aponta a necessidade de tratar correc
tamente esses aspectos sectoriais para resolver alguns dos problemas funda
mentais analisados par Keynes, nomeadamente o do plena emprego. 

Consideramos tres aspectos principais: a hip6tese dos rendimentos decres
centes e a sua ligagao a discussao de evolu9ao dos salarios reais com o 
emprego; as definigoes de plena emprego e os limites a capacidade produ
tiva; e, finalmente, a dedugao da fun9ao emprego. 

1 - Aumento do emprego e varia~ao dos salarios 

Keynes, tal como os classicos, admite a lei dos rendimentos decrescen
tes, o que lhe permite inferir que, quando o emprego aumenta, os salarios reais 
diminuem, conforme refere em 2, v, p. 29 (1): 

N um dado estado de organizaQao, equipamento e tecnica [ ... ], 
se o emprego aumenta, isto quer dizer que, em perfodos curtos, a 
remuneragao par unidade de trabalho, expressa em bens de consumo 
operario, deve em regra diminuir e os Iueras aumentar. 

No entanto, nao e legftimo deduzir, como Keynes faz, que, pelo facto de 
existirem rendimentos decrescentes (nomeadamente na produ9ao de bens de 
consumo operario), isso levara necessariamente a uma quebra do salario real 
quando o emprego aumenta. Tudo depende da forma como o emprego aumenta. 

(*) Professor auxiliar convidado do ISE. Director-Geral do Departamento Central de Pla
neamento. 

( 1) Keynes (1970). Reporto-me a edic;:ao brasileira do Fundo de Cultura. 
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Com efeito, consideremos a economia dividida simplificadamente em tres 
sectores: produtores de bens de consumo, de bens de equipamento e de bens 
intermedios (necessaries a produc;ao dos outros). 

Se se verificar um aumento aut6nomo (2) da produc;ao de bens de con
sumo dos trabalhadores (em resposta, por exemplo, a um aumento de com
pras do Estado deste tipo de bens para posterior revenda) com uma estagna
c;ao do investimento, teremos um aumento do emprego nas industrias produtoras 
de bens de consumo e nas produtoras de bens intermedios. Mesmo existindo 
rendimentos decrescentes nestes dois tipos de industrias, e perfeitamente pos
sfvel que o aumento percentual da produc;ao de bens de consumo seja supe
rior ao aumento percentual da totalidade do emprego (uma vez que o emprego 
nas industrias produtoras de bens de equipamento e talvez nalgumas produto
ras de interm8dios estagnara). Neste caso, a remunerac;ao do trabalho expressa 
em bens de consumo operario aumentara. 

Nao e legftimo afirmar que sucedera sempre este efeito, mas basta con
cluir que ele e possfvel para tirar 0 caracter de generalidade a afirmac;ao de 
Keynes. 

Este aspecto permite-nos apontar uma conclusao que podera ter alguma 
importancia em termos de polftica econ6mica: com as hip6teses de Keynes 
(incluindo a hip6tese bastante discutfvel dos rendimentos decrescentes) o salario 
real pode aumentar com o emprego e, provavelmente, tanto mais quanto o 
aumento do emprego resultar de um aumento aut6nomo da procura de bens 
de consumo. 

Existem pois dois trade-off possfveis na gestao da procura efectiva, no 
que se refere a repartic;ao entre consumo e investimento: 

A opc;ao entre consumo futuro/consumo actual (tratada na teoria do 
crescimento) e a opc;ao entre salario real e emprego, diferente 
da anterior, embora a ela ligada. 

2 - Limites da capacidade produtiva 

Keynes nao considerou outras limitac;oes na capacidade produtiva alem das 
resultantes do montante de mao-de-obra disponfvel. Podera ter havido pelo 
menos tres tipos de razoes para o ter feito: 

a) A situac;ao que se pretendia analisar e relativa a grande desem
prego, muito Ionge, portanto, de limitac;oes de capacidade, qual
quer que seja a forma como se definam; 

(2) Keynes s6 parece admitir, no que respeita a procura, aumentos aut6nomos do investi· 
menta, o que, evidentemente, retira generalidade ao seu raciocfnio, principalmente quando existe 
intervenvao do Estado na gestao da procura- uma das consequencias da Teoria Geral. Mas 
mesmo considerando apenas aumentos aut6nomos do investimento, a conclusao de Keynes s6 
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b) E diffcil definir um conceito de capacidade produtiva maxima; 
c) E sempre possfvel aumentar o emprego sem qualquer outro fac

tos primario, ainda que contratando trabalhadores para «abrir e 
tapar buracos». 

Tenham sido estas ou outras as razoes que levaram Keynes a nao consi
derar limites a capacidade produtiva, a verdade e que elas nao procedem, con
forme iremos constatar. 

Podemos desde ja afastar a respeitante a alfnea c), que nao pode ser 
levada muito a serio. A teoria deve preocupar-se com o emprego socialmente 
util, pais de outra forma o emprego deixa de ser um problema. Mais seria 
parece ser a alfnea a). 

Convem constatar, em primeiro Iugar, que ela podera estar na origem de 
uma deficiente defini9ao de plena emprego par parte de Keynes. 

Com efeito, Keynes (p. 27) define plena emprego como um estado de coi
sas em que nao existe desemprego involuntario, dizendo que <<existem desem
pregados involuntarios quando, no caso de uma ligeira eleva9ao dos pre9os 
dos bens de consumo operario relativamente aos salarios nominais, tanto a 
oferta global de mao-de-obra disposta a trabalhar pelo salario nominal corrente 
como a procura global da mesma ao dito salario sao maiores que o volume 
de emprego existente». Esta ultima defini9a0 de desemprego involuntario e per
feitamente aceitavel e util do ponto de vista te6rico. Mas sera aceitavel consi
derar que existe plena emprego quando e apenas quando nao existe desem
prego involuntario? 

Creio que conviria aqui distinguir tres conceitos de plena emprego, a que 
darei names meramente convencionais. 0 conceito de plena emprego deseja
vel, que pode ser definido como ausencia de desemprego involuntario (e cor
responde ao conceito de Keynes); plena emprego potencial, que corresponde 
a soma do emprego maximo em cada um dos sectores dado o stock de capi
tais existente, ou seja 4 L; onde L; e o emprego maximo no sector i, e, fi-

' nalmente, pleno emprego passive/, que sera o supremo do conjunto 
[ei = E CD onde cada Ci e o vector de emprego que resulta da produ9a0 

I 

Xi, em que Xi e um vector da produ9ao que permite obter um vector da pro-
cura final de componentes nao negativas (3). 

seria val ida se dCidY" -f < 1 com C con sumo e Y rendimento. Keynes apenas ad mite 

~~ < 1, o que nao e a mesma coisa, e nao chega para assegurar que o salario real diminui 

d C f 
. ( dC dC dY . 

quan o o emprego au menta. om e e1to, se Y = C Y) +I tem-se CiL = CiY · CiL· Com rend1mentos 

decrescentes tem-se dYfdL < YfL. Entao, podera ser dCfdL > CfL desde que dCfdY· YfL > CfL, ou seja, 

dCfdY-f > 1, o que e possfvel suceder mesmo que dCfdY < 1. 

(3) V. Amaral (1983; 1985). 
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Como e evidente, o pleno emprego possfvel (sempre inferior ou igual ao 
potencial) podera ser superior ao desejavel, pelo que, neste caso, terfamos em 
ac9ao o conceito de Keynes. 

No entanto, e util esta distin9ao, uma vez que chama a aten9ao para a 
inadequa9ao de uma equivalencia de conceitos apontada por Keynes. Com 
efeito, no cap. 111 (p. 38) Keynes afirma: «Outro criteria [para a defini9ao de 
pleno emprego] alias equivalente [ao anterior] a que chegamos agora e o de 
que o pleno emprego se atinge quando o seu volume e inelastico em resposta 
a urn aumento da procura efectiva dos produtos que dele resultam.» 

Podemos constatar agora como e inadequada esta equivalencia. 0 
emprego e certamente inelastico sempre que se atinge o pleno emprego pos
sfvel. Aqui se ve como nao procede a razao da alfnea a). Podemos estar ainda 
muito Ionge da capacidade produtiva maxima da totalidade da economia, mas 
estar ja no limite da capacidade de urn sector, circunstancia que na generali
dade dos casos (salvo situa9oes muito especiais) impedira novos aumentos da 
produ9ao e, portanto, do emprego. 

Podera, evidentemente, dizer-se que estes raciocfnios resultam de se admi
tir que existe uma capacidade produtiva maxima, e isto leva-nos a alfnea b). 
Sera razoavel admitir uma limita9ao no que respeita aos factores primaries 
empregues na produ9ao da economia? 

Uma fun9ao neoclassica, por exemplo, admite, para urn dado stock de 
capital, a possibilidade de o emprego crescer indefinidamente. Num trabalho 
anterior (4) introduzimos fun96es de produ9ao decorrentes da integra9ao da 
equa9ao diferencial aFiaL = () Kh com () constante com F homogenea ou quase 
homogenea, que exige urn mfnimo para LIK, ou seja, urn maximo para K, 
fixado urn L. Trocando K com L, poder-se-ia obter urn maximo para L dado 
urn K fixo. 

E, assim, possfvel introduzir teoricamente limita9oes ao emprego para urn 
stock de capital dado. E, segundo creio, ninguem discutira que para todos os 
sectores da economia (incluindo os servi9oS) e sempre necessaria urn mfnimo 
de stock de capital por trabalhador para funcionarem. Por estas razoes creio 
que a alfnea b) e tambem prejudicada e que uma analise do pleno emprego 
no curto prazo deveria efectivamente considerar as limita9oes impostas por 
urn stock de capital fixo. 

3 - A func;io emprego 

A fun9ao emprego e deduzida no capitulo 20 e o processo de dedu9ao 
e simples. Considera-se existente para cada sector r uma fun9ao N, = F, (Ow,) 
que relaciona a procura efectiva orientada para o sector r com o emprego no 
sector. 
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Seguidamente, admitindo que a cada nfvel de procura efectiva global cor
responde uma distribuic;:ao unica entre os diversos sectores, pode obter-se, 
obviamente, N,= F, (Dw), em que Dw e a procura efectiva global e, a partir daf, 
E N, (Dw) = F (Dw) como func;:ao de emprego global. 
r 

No entanto, duas questoes se podem por: 

Existem func;:oes N, (Dw,)? 
Caso existam, qual o seu comportamento? 

Em relac;:ao a alfnea a), poder-se-a responder afirmativamente desde que 
se admita uma dada distribuic;ao sectorial da procura efectiva para cada nfvel 
desta procura. S6 assim, como e facil de constatar pelo modelo de Leontief, 
e possfvel assegurar uma func;ao X,= X, (Dw,) e, a partir daf, N, (Dw,). 

Portanto, nao e s6 para se obter uma func;:ao N (Dw) a partir das func;oes 
N, (Dw,) que e necessaria admitir uma distribuic;ao unica para a procura efec
tiva. Esta hip6tese tern que se verificar tambem para se poder considerar fun
c;oes N, (Dwr). 

E evidente que uma hip6tese tao restritiva torna extremamente diffcil uti· 
lizar estes conceitos para fins praticos. 

Para obter func;oes N, (Dwr) sera necessaria exigir uma dada distribuic;ao 
da procura final, mas nao e necessaria admitir que, para outro valor de Dwr 

a distribuic;ao seja a mesma que a correspondente ao Dwr inicial (5). A hip6-
tese que se tern de fazer e que existe apenas uma distribuic;ao para cada nfvel 
de procura efectiva, embora essa distribuic;ao possa ser variavel com o nfvel 
de procura. 

Embora esta seja uma hip6tese bastante restritiva, principalmente quando 
se admita que a procura efectiva possa ser gerida pelo Estado, ela e admissf
vel. 0 que ja nao parece possfvel e concluir sem restric;oes que N, (Dw,) e 
uma func;ao crescenta com Dw, quando se admita que existem possibilidades 
de substituic;ao entre inputs nos diversos processes produtivos. Nao desenvol
vemos aqui este aspecto, que ja tratamos em trabalho anterior [Amaral (1985}]. 

Talvez seja interessante, tambem, lembrar que Keynes, na secc;ao 11 do 
capitulo 20, abandonou a hip6tese de que, a cada valor da procura efectiva 
corresponde uma unica distribuic;ao intersectorial, sem, aparentemente, se dar 
conta de que o abandono desta hip6tese vai por em causa grande parte da 
propria Teoria Geral. Por outro lado, ao admitir diversas orientac;oes possfveis 
da procura, diz (p: 275): 

Se a procura suplementar e em grande parte dirigida para as 
industrias com alta elasticidade de emprego, o aumento global deste 

(5) Pede formalizar-se a situa<;:ao pela seguinte forma: 

Dwr=aL.Dwr com a=a(L.Dwr) e 0::5a::51 
r r 

Portanto, Dwr =a (Dw) Dw e N, = N, (Dw), mesmo com a variavel. 
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sera maior do que se o aumento da procura se orientar para as indus
trias que oferecem pouca elasticidade de emprego. 

Evidentemente, esta afirmac;:ao nao e correcta. 0 relevante para o aumento 
do emprego nao e a orientac;:ao para sectores com maior elasticidade de 
emprego, mas sim para sectores que criem mais emprego por unidade de pro
cura final a eles dirigida, o que nem sempre coincide. 

Mas, mesmo que tivesse sido corrigida, a afirmac;:ao nao poderia ser aceite 
sem reservas no que respeita a <<orientac;:ao» para sectores que criam mais 
emprego. Consideremos uma economia de dais sectores com coeficientes tec
nicos constantes. Temos, com as notac;:oes habituais corrigidas por 11-A: 

ax, = (1 - a22) ay, + a,2 ay2 

Ll X2 = B21 ay, + (1 -a,,) LlY2 

Se se dirigir todo o aumento para o sector 2, tem-se ay, = 0 e 

Se se dirigir todo o aumento para o sector 2, tem-se ay, = 0 e 

em que se admite os ay suficientemente pequenos para se admitir valores 

identicos para t:.N, e t:.N2 em ambos os casas. 
ax, ax2 

Donde, aN1 <LlN2 # (1-a22-a,2)t:.N, <(1-a11 -a21 )t:.N2 e pode haver 
ax, ax2 

maior criac;:ao de emprego no segundo caso (tudo dirigido ao sector 2) 
apesar de ter uma menor criac;:ao de emprego por unidade de produ
c;:ao ( t:.N2 < t:.N,) desde que 1-a22-a,2 < t:.N2tax2. 

ax2 ax, 1-a,-a2, t:.N,tax, 

Mesmo com estas reservas poder-se-a sem duvida dizer que, em muitos 
casas, sea orientac;:ao da procura efectiva privilegiar os sectores j com maier 
t:.Nifax1 se obterao melhores resultados no emprego. Porem, isso significa, se 
admitirmos rendimentos decrescentes, que se deveria orientar a procura para 
sectores c~m maior utilizac;:ao de capacidade, pais sao esses que poderao criar 
maior emprego por unidade de produc;:ao realizada, uma vez que o seu pro
duto marginal e baixo (6). 

(6) Note·se que, a nao se admitir uma capacidade produtiva maxima com um dado stock 
de capital, dever·se·a sempre incentivar o sector com menor produto marginal. Nao se pode argu· 
mentar, neste caso, que, sendo o salario real media identico para todos os sectores, os produtos 
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Esta conclusao pode levar facilmente a que se alargue o fosso entre sec
tares com utiliza9ao diferente da capacidade produtiva com o objectivo de asse
gurar, no imediato, o pleno emprego. 

4 - Conclusoes 

Se estiverem correctas as afirma96es que temos vindo a fazer, este tra
balho leva-nos a concluir que, para atingir o pleno emprego (possfvel) e tao 
importante a orienta9ao da procura efectiva como o seu montante. 

Neste aspecto, a Teoria Geral pouco tem a oferecer, uma vez que e bas
tante inadequada a forma como aborda os aspectos intersectoriais. Porem, se 
e patente a sua fragilidade neste domfnio, nao e menos certo que e ela pro
pria que nos aponta os caminhos para a sua crftica, caracterfstica que e tfpica 
das grandes obras cientfficas. 
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marginais tambem o sao, uma vez que Keynes esta a analisar uma situavao onde existe desem
prego involuntario e, nesta situavao, o produto marginal em muitos sectores sera superior ao salario 
media. Keynes (p. 43), com efeito, diz: 

A insuficiencia da procura efectiva pora urn freio ao processo de produvao ainda 
que o valor do produto marginal da mao-de-obra continue superior a desutilidade mar
ginal desse volume de emprego. 

Considero preferfvel interpretar da forma que favo do que admitir que o salario real e igual 
a todos OS produtos marginais e estes entre Si, 0 que implicaria urn valor inferior ao salario real 
para a desutilidade marginal do emprego, e isso nao faria sentido, pois seria sempre possfvel as 
empresas contratarem trabalhadores a menor custo. 
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AMARAL, Joiio Ferreira do - A ccteoria geral, de Keynes e a abordagem 
sectorial 

0 objective deste trabalho e o de apontar diversas inconsequencias e incorrec<;:5es da abor
dagem sectorial que e feita em alguns dos capftulos de «teoria geral», ao mesmo tempo que se 
aponta a necessidade de tratar correctamente esses aspectos sectoriais para resolver alguns dos 
problemas fundamentals analisados par Keynes, nomeadamente o do plena emprego. 

Consideramos tres aspectos principals: a hip6tese dos rendimentos decrescentes e a sua 
liga<;:ao a discussao de evoluc;:ao dos salaries reais com o emprego; as definic;:oes de plena emprego 
e os limites a capacidade produtiva, e, finalmente, a deduc;:ao da fun<;:ao emprego. 

AMARAL, Joiio Ferreira do - Keynes ccgeneral theory,, and the sectorial 
approach 

This work sets out to focus a number of inconsistencies and inaccuracies of the sectorial 
approach made in some of the chapters of the General Theory, as well as demonstrating the need 
to handle these sectorial aspects correctly in order to solve some of the fundamental problems 
analysed by Keynes, namely the question of full employment. 

We consider three main aspects: the possibility of falling incomes and its link with the issue 
of real salary evolution and employment; the def·initions of full employment and the limits to pro
ductive capacity; and finally the deduction of the employment function. 
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