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Macrodinâmica na tradição clássica –  Parte I 

******1 
 
O objetivo de Anwar Shaikh é construir um modelo que apresente o processo 

econômico como um processo de acumulação de capital guiado pela taxa de lucro. Aqui 
se acompanha o seu esforço para apresentar o seu modelo de um modo didático.  

Começa-se com uma representação mais simples do sistema econômico. Há 
empresas entretidas num processo de concorrência real. Elas investem para sobreviver 
e para crescer, buscando sempre superar as concorrentes. Considera-se, no primeiro 
passo, uma economia em que não há mercado de empréstimo entre as empresas nem 
mercado de crédito bancário. As empresas têm de financiar o investimento apenas com 
os lucros retidos.  Complicações serão introduzidas nos passos seguintes. 

Um ponto de partida central se encontra nestas duas frases de Shaikh que aqui 
se destaca:  

“um ponto importante é que a poupança empresarial e as decisões de 
investimento não podem ser tomadas como se fossem uma independente da 
outra. (...) O volume da poupança empresarial acompanha de perto a soma dos 
volumes do investimento das empresas e das reservas de liquidez.   

 
Financiamento do investimento pelas próprias empresas 

 
Seja “VP” o valor da produção. Seja “C” o capital constante que é igual ao custo 

das matérias primas mais a depreciação do capital fixo. Seja “W” a folha de salário e “P” 
o lucro total. Para cada empresa e para a economia como um todo, tem-se: 

 
VP = C + W + P 

 
Em cada momento, há um estoque de capital (K) sendo usado pelas empresas: 

este inclui o capital fixo, capital circulante e o capital dinheiro na forma de “caixa”.  

Em primeira aproximação, como foi dito, as firmas não emprestam umas às 
outras. Todo o investimento é financiado com base em fundos internos obtidos com a 
venda das mercadorias. Os lucros são investidos ou gastos no consumo capitalista. A 
parte dos lucros não dispendida em consumo pelos capitalistas ou adicionada ao “caixa” 
forma a poupança empresarial. Os salários são totalmente gastos em consumo pelos 
trabalhadores (ou seja, os trabalhadores não poupam). 

Seja “S” a poupança empresarial e “I” o investimento; seja “Ip” o investimento 
planejado. Os lucros, como foi visto, são indicados pela letra “P”.  Seja “s” a razão 
poupança sobre lucro (s = S/P). Seja, agora, (τP = Ip/P) a razão investimento planejado 
sobre o lucro.  Note-se neste ponto, mais uma vez, que essa poupança é aquela parte 

                                                             
1 O texto contém partes simplesmente traduzidas do autor do modelo, ou seja, Anwar Shaikh, assim como 
parte escritas pelo resenhista (Eleutério F. S Prado). Por isso, este último assume responsabilidade pelo 
texto, mas não reivindica qualquer originalidade. O objetivo é fazer uma apresentação do modelo em 
português com algum grau maior de didatismo.   
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dos lucros que vai ser destinado efetivamente ao investimento em cada momento do 
tempo (ou seja, S = I). 

Como foi visto, “K” é o estoque de capital; seja “r” a taxa de lucro efetiva (r = 
P/K). Seja “re” a taxa de lucro esperada. De acordo com a teoria clássica, o investimento 
depende do superávit da taxa de lucro esperada em relação à taxa de juros corrente, 
isto é, ele depende de “re – i”, em que “i” é a taxa de juros; dada as suposições feitas 
nesse primeiro momento da elaboração da teoria, esta última é igual a zero.2 Tome-se, 
agora, essas taxas como dadas um certo momento. Note-se, então, que “re – i” é a taxa 
de lucro líquida esperada, a qual determina o nível do investimento planejado. 

Nesse caso, o estado do sistema num ponto do tempo pode ser descrito pela 
figura abaixo. A curva IpIp descreve supostamente o investimento planejado para cada 
nível de taxa de lucro líquida esperada. A reta “re – i” descreve o nível dessa taxa 
esperada num dado momento. A reta “S/P” mostra o nível da razão poupança/lucro que 
está sendo efetivamente praticada. A reta pontilhada “Ip/P” mostra a razão 
investimento planejado/lucro.  

Note-se que o sistema não está em equilíbrio. Na situação descrita na figura, a 
razão “S/P” é menor do que a razão “Ip/P”. Logo, é de esperar que a poupança dedicada 
ao investimento tenda a aumentar. Ou seja, a reta “S/P” precisa se deslocar para a 
direita em direção ao ajustamento entre o investimento efetivo e o planejado. No 
entanto, as coisas nunca se ajustam facilmente ao equilíbrio num sistema complexo que 
opera de modo anárquico. E este, em síntese, é o modo como os economistas clássicos 
compreendiam a natureza do sistema econômico que procuravam apreender 
teoricamente.  
 

 

 
 

É preciso passar agora de uma situação estática para uma situação dinâmica, 
supondo ainda que o sistema econômico opera quase sempre fora do equilíbrio. Mais 

                                                             
2 É mantida na expressão formalmente porque isto facilita a introdução dos empréstimos e do crédito 
posteriormente.  
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do que isso, a probabilidade de que o sistema se encontre em equilíbrio é na verdade 
nula.  

Seja �̇� =  𝑑𝑠 𝑑𝑡⁄  a variação temporal da razão poupança empresarial sobre o 
lucro. Como a situação é de desequilíbrio entre essa poupança e o investimento 
planejado, o ajustamento temporal dessas duas variáveis pode ser expresso pela 
equação diferencial apresentada em sequência, em que 𝑓𝑠 é uma função adequada (em 
particular 𝑓𝑠 = 𝜆𝑠 >  0). 

 

�̇� = 𝑓𝑠 (
𝐼𝑝

𝑃
−  

𝑆

𝑃
) = 𝑓𝑠(τ𝑃 − s)     eq. 1 

 
 
É interessante mostrar uma evolução temporal possível da razão S/P no gráfico 

abaixo. Supõe-se que S/P – que é sempre igual a (I/P) efetiva e realizada em cada 
momento do tempo – ajusta-se de modo flutuante à razão Ip/P planejada; a razão Ip/P é 
tomada evidentemente como um centro de gravidade.  

O gráfico abaixo ilustra esse processo de ajustamento no tempo real. A razão Ip/P 
planejada é também flutuante ao longo do tempo porque a taxa de lucro líquida 
esperada também costuma variar no “mundo real”. O sistema não é sossegado e isto é 
mostrado no gráfico por meio de uma curva Ip/P não constante no tempo.  

 

  
 

 
Sabe-se já que a taxa de lucro efetiva é “r” e que r = P/K. Sabe-se, também, que 

o investimento é por definição idêntico à variação do estoque de capital, ou seja,  𝐼𝑡 =

𝐾𝑡
̇ . Então, se a taxa de acumulação é “gk”, tem-se que gk = I/K. Supõe-se aqui, 

evidentemente, que I significa aqui o investimento efetivamente realizado.  

Voltando à questão principal, sabe-se que a razão investimento sobre lucro é 
igual à razão da taxa de acumulação sobre a taxa de lucro, tem-se.  

 

𝜏 =
𝐼

𝑃
=

𝐼
𝐾⁄

𝑃
𝐾⁄

=
𝑔𝑘

𝑟
       eq. 2 
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Note-se que a razão I/P (= S/P) também pode ser denominada taxa de 
aproveitamento do potencial de crescimento, pois se essa razão for 1 isto significa que 
todo o lucro está sendo usado para investimento. De qualquer modo, vê-se aqui que a 
taxa de lucro é um limite superior para a taxa de acumulação no longo prazo.  

A taxa de acumulação, por sua vez, é função da taxa de lucro empresarial 
esperada, assim como dos impulsos da demanda e do grau de utilização efetiva da 
capacidade instalada. Fazendo abstração dessas duas últimas influências, tem-se então: 

 

𝑔𝑘 = 𝑓𝑘(𝑟𝑒 − 𝑖)             eq. 3 
 

𝜏 =
𝑔𝑘

𝑟
=

𝑓𝑘(𝑟𝑒−𝑖)

𝑟
          eq. 4 

 
A chave da dinâmica posta pelas equações 1 a 4 é tradicional: quanto maior for 

a taxa de lucro esperado maior será a taxa de acumulação. Para um dado nível esperado 
da taxa de lucro, a taxa de acumulação é uma função negativa da taxa de juros (eq. 3). 
Note-se, porém, que aqui há uma dinâmica de ajustamento da poupança ao nível do 
investimento desejado (eq. 1). Está-se supondo também, evidentemente, que a taxa de 
lucro esperada pode diferir da taxa de lucro efetiva.  

Nesse estágio do argumento, não há empréstimo de fundos para investimento 
entre as empresas, de tal modo que a taxa de juro é nula. Se a taxa de lucro esperada 
for alta, haverá investimento novo e crescimento econômico. Não se pense, no entanto, 
que o processo de acumulação ampliada possa ocorrer de fato “em estado de 
tranquilidade”.  

Contudo, se a taxa de lucro esperada for suficientemente baixa, é possível que a 
taxa de acumulação se torne nula. Nesse caso, nenhuma parte do lucro novo é investido, 
apenas o capital constante está sendo reinvestido; todo o lucro novo se torna renda 
pessoal dos capitalistas. Como o sistema está em estado estacionário, não há 
necessidade de acumulação de fundos ociosos (dinheiro em caixa). Tem-se, assim, um 
sistema em estado de reprodução simples que, no entanto, é ainda dirigido pela 
lucratividade esperada. 

Como a taxa de lucro pode ser escrita como o produto da participação do lucro 
“P” no produto líquido “Y = W + P” e da relação dita produto-capital (ver eq. 5 em 
sequência), torna-se possível analisar as influências da mudança tecnológica e da 
repartição da renda na taxa de acumulação de capital e, assim, do crescimento 
econômico. A primeira atua diretamente em “Y/K” e a segunda atua diretamente em 
“P/Y”. Note-se que pode haver atuação indireta em ambos os casos. 

 

𝑟 =
𝑃

𝑌
 

𝑌

𝐾
         eq.5 

Um aumento (diminuição) da participação dos trabalhadores no produto líquido 
(ou seja, na renda total da economia), cai (aumenta) a taxa de lucro e, assim, a taxa de 
acumulação. Quando há uma mudança tecnológica capital intensiva, a razão produto-
capital deve se reduzir, reduzindo também a taxa de lucro. Como, no longo prazo, 



5 
 

predominam esse tipo de mudança tecnológica que substitui força de trabalho grosso 
modo por “máquinas”, pode-se falar aqui de uma tendência declinante da taxa de lucro, 
relembrando, assim, a famosa Lei de Marx.  

 
Financiamento do investimento pelas empresas como um todo 

 
O próximo passo é permitir que as empresas transfiram fundos umas para as 

outras. Há, agora, portanto, um mercado de fundos emprestáveis em que se forma uma 
taxa de juros supostamente não nula.  

As empresas que querem investir acima dos seus próprios fundos livres podem 
tomar emprestado daquelas empresas que os dispõem. As firmas que tomam 
emprestado terão de pagar juros e amortização para as firmas emprestadoras. Porém, 
esses fluxos se cancelam no agregado: a poupança empresarial agregada é igual ao 
investimento agregado.  

Uma demanda por fundos emprestáveis maior do que a oferta elevará a taxa de 
juros de curto prazo. Isto tenderá a redirecionar parte dos fundos ociosos e das rendas 
dos proprietários para os empréstimos. De qualquer modo, sob a suposição de que não 
há poupança familiar, toda a renda das famílias (salários e rendimentos dos capitalistas) 
será destinada ao consumo (que inclui, também, o aumento do patrimônio familiar).  

Um aumento da taxa de juros tenderá a reduzir a demanda das empresas por 
fundos ociosos, tal como Keynes sempre acentuou. Porém, na economia aqui 
considerada, a qual segue as diretrizes teóricas da economia clássica, o aumento da taxa 
de juros fará com que as empresas elevem a fração do lucro (S/P) destinado ao 
financiamento do investimento.  Tem-se, assim: 

 

𝑖̇̇ = 𝑓𝑖(τ𝑃 − s)      eq. 6 
 

�̇� = 𝑓𝑠[(τ𝑃 − s), �́�]̇ = 𝑓𝑠(τ𝑃 − s)     eq. 7 
 

Como diz Shaikh: Assim que se introduz os fundos emprestáveis no modelo, a 
taxa de juros “i” responde positivamente ao hiato da finança (eq. 6). Ademais, a taxa de 
poupança responde positivamente tanto ao hiato de poupança quanto à taxa de 

mudança da taxa de juros, ou seja, "�́�̇" (eq. 7)3  

 

                                                             
3 Note-se que a variável “i” tem um ponto adicional em cima para indicar que se trata de sua taxa de 

mudança. 


