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Macrodinâmica na tradição clássica - Parte II 
 

Antes voltar à exposição do modelo macrodinâmico clássico de Anwar Shaikh, é 
preciso listar as variáveis antes consideradas assim como as principais equações já 
definidas:  

Variáveis do modelo 
 

I: investimento efetivo 
Ip: Investimento planejado 

P: lucro empresarial 
S: poupança empresarial 

K: estoque de capital 
V i: taxa de juro 

�́�: ̇ taxa de variação da taxa de juros 
V r: taxa de lucro efetiva 

𝑟𝑒: taxa de lucro esperada 
𝑔𝑘: taxa de acumulação 

𝜏: taxa de uso do potencial de acumulação 
𝜏𝑝: taxa de uso do PA projetada = Ip/P 

V s: taxa de uso do PA efetiva = S/P 
 
 

Equações do modelo 
 

𝜏 =
𝐼

𝑃
=

𝐼
𝐾⁄

𝑃
𝐾⁄

=
𝑔𝑘

𝑟
       eq. 2 

 

𝑔𝑘 = 𝑓𝑘(𝑟𝑒 − 𝑖)              eq. 3 
 

𝜏 =
𝑓𝑘(𝑟𝑒−𝑖)

𝑟
          eq. 4 

 

𝑖̇̇ = 𝑓𝑖(τ𝑃 − s)                     eq. 6 
 

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

 
Estabilidade da finança no sistema como um todo1 

 
A estabilidade do processo de ajustamento implícito no modelo é facilmente 

analisável. Seja uma situação inicial de balanceamento do sistema como um todo. 
Suponha-se que haja um aumento da taxa de lucro esperada. Ora, isto tenderá a elevar 
a taxa de acumulação de tal modo que a fração do investimento no lucro excederá a 
                                                             
1 Esta segunda parte é formada principalmente por traduções do texto original.  
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fração da poupança no lucro. Pela equação 7, vê-se que isto elevará a taxa de poupança. 
E pela equação 6, vê-se que isto elevará a taxa de juros. Assim, pela equação 4, vê-se 
que haverá uma tendência para reduzir a taxa de acumulação. No final, o hiato de 
financiamento será fechado por ambos os lados. E esse processo tem de ser 
compreendido de um modo reflexivo. 

Na ascensão de um ciclo de negócios (boom), originado talvez por uma elevação 
da taxa de lucro esperada, a demanda por fundos se elevará em relação à oferta, o que 
certamente causará uma elevação da taxa de juros. Ora, isto aquecerá o mercado de 
força de trabalho, elevando os salários, o que, por sua vez, comprimirá os lucros. A taxa 
de lucro efetiva então cairá.  A taxa de lucro esperada, entretanto, continua a se elevar 
por um tempo; a taxa de lucro líquido esperada continua a subir mesmo se a taxa de 
lucro líquida efetiva já começou a cair. Em algum momento, a influência da taxa efetiva 
sobre a taxa de lucro esperada se fará valer, de tal modo que a subida dará origem a 
uma caída no nível de atividade econômica. Nesse interim, o curso da taxa de juros será 
revertido. 

Pode parecer que a flexibilidade da taxa de juros é a chave para assegurar o 
balanceamento turbulento entre a poupança e o investimento. Na verdade, este seria o 
caso se o investimento empresarial e a taxa de poupança reagissem somente à taxa de 
juros. Um aumento da taxa de lucro esperada criaria um hiato de finança que levaria a 
taxa de juros a subir; mas haveria dois efeitos adicionais: a taxa de acumulação cairia, 
assim como o investimento (cf. eq. 6); a taxa de poupança se elevaria (cf. eq. 7). Ambos 
esses efeitos contribuiriam para fechar o hiato de finança até que a taxa de poupança 
se igualasse à taxa de acumulação numa taxa de juros de equilíbrio. É isto o que prevê o 
modelo de fundos emprestáveis desenvolvido pela teoria pré-keynesiana.   

Este mecanismo associado à variação da taxa de juros funcionaria mesmo se a 
taxa de poupança não reagisse seja ao hiato de finança seja à taxa de juros (isto é, se ela 
fosse fixa) de tal modo que o peso do ajustamento cairia totalmente na taxa de 
acumulação. Mas se a taxa de juros é determinada por alguma coisa a mais do que a 
demanda e a oferta de fundos emprestáveis, seria possível obter a igualdade da 
poupança e do investimento por meio da taxa de juros.  

Foi isto o que motivou Keynes a tirar a teoria da taxa de juros para fora do 
mercado de fundos emprestáveis, assumindo que a taxa de poupança é fixa. Em 
primeiro lugar, ele argumentou que a taxa de juros é determinada, na verdade, pela 
oferta e pela demanda de estoques de moeda (LM). E que, assim, ela não poderia variar 
propiciando a igualação da poupança agregada com o investimento agregado.  Em 
segundo lugar, assumindo que a taxa de poupança é constante, ele pode argumentar 
que vem a ser o nível da renda que se ajusta para produzir a igualdade da poupança com 
o investimento (IS). 

 
A taxa de juros não é a variável chave de ajustamento 

 
O argumento do modelo aqui apresentado é diferente. Uma taxa de lucro 

esperada particular gerará, então, uma correspondente fração de investimento e, assim, 
um hiato de finança. Mesmo se a taxa de juros é dada, a taxa de poupança ainda assim 
se ajustará para fechar o hiato. Eis que é preciso reconhecer que o mercado monetário 
capitalista (mercado para finança de curto prazo) envolve empresas que mexem com 
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dinheiro que tem custos e lucros e que, portanto, a taxa de juros dado um certo nível de 
preços tem de ser aquela que gera uma taxa normal de lucro para os capitais financeiros 
reguladores – sujeito à restrição de que a taxa de juros tem de ser menor do que a taxa 
de lucro (isto é, a taxa de lucro líquida tem de ser maior do que zero), porque, em caso 
contrário, não haveria demanda líquida por fundos. Nesse sentido, no longo prazo, a 
taxa de juros é “dada” nesse sentido. 

 Tem-se:  
 

𝑖𝑛 = 𝑢𝑐 + 𝑟𝑛. 𝐾𝐵    eq. 8 
 

V sujeito à restrição de que in < rn. 
 

Em que “in” é a taxa de juros no mercado de empréstimo, “uc” é o custo 
operacional nominal por unidade de depósitos e por unidade de empréstimo, “KB” é o 
capital nominal por unidade de empréstimo e “rn” é a taxa de lucro dos operadores 
nesse mercado.   

Tal como em Keynes, a taxa de juros normal é determinada por forças que não 
dependem imediatamente da oferta e da demanda de fundos emprestáveis. Porém, de 
modo diferente daquele proposto por Keynes, a taxa de poupança não pode ser 
considera independente da taxa de acumulação.  

 
A taxa de lucro líquida eleva-se com a taxa de lucro geral 

 

É preciso mostrar agora que a taxa normal de lucro líquido se eleva com a taxa 
normal de lucro. A eq. 8 implica que a taxa de juros é uma função linear da taxa de lucro 
para um dado nível de custo real e nível de preço. Essa função tem um intercepto 
positivo “uc” e uma inclinação também positiva igual a “KB” (esta tem de ser menor do 
que 1 para que os capitais financeiros sejam capazes de oferecer taxas de juros viáveis, 
isto é, (i < r).  
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No gráfico acima, a taxa de juros é apresentada no eixo vertical e a taxa de lucro 
é mostrada no eixo horizontal. A linha de 45º representa a taxa de lucro. É possível ver 
que a taxa de lucro líquida se eleva com a taxa geral de lucro. Porém, somente é positiva 
além de um certo mínimo desta última (para delimitar essa região, a linha da taxa de 
juros é apresentada como linha sólida).  

Um nível de preço mais alto não afeta a taxa de lucro porque as vendas, os custos 
operacionais e os custos de capital ficam todos mais altos. Por outro lado, um aumento 
no nível geral de preços elevaria o intercepto da linha da taxa de juros, elevando 
também a sua inclinação, de tal modo a reduzir a taxa de lucro empresarial para 
qualquer dada taxa de lucro. Reduções nos custos operacionais reais e nas exigências de 
capital do capital financeiro teria o efeito inverso.  

 
Processo de ajustamento modificado da taxa de juros 

 
A introdução da taxa de juros normal como um centro de gravidade da taxa de 

juros de mercado requer uma modificação do processo de ajustamento da taxa de juros. 
Tal como no caso de qualquer outra mercadoria, a oferta e a demanda flutua em torno 
do ponto balanceamento móvel definido pelo “preço de provisão” financeiro. É possível 
levar isso em consideração modificando o ajustamento da taxa de juros de tal modo que 
ele passe a refletir o movimento da taxa de juros de mercado em torno da taxa normal. 
Tem-se: 

𝑖̇̇ = 𝑖̇̇𝑛
̇ + 𝑓

𝑖
(𝜏𝑃 − s)        (eq. 9) 

 

Ou seja, substituiu-se 𝑖̇̇ ≡ 𝑑𝑖 𝑑𝑡 ⁄  na equação 6 por �̇� − �̇�𝑛 

 

Poupança das famílias 

 

É preciso considerar agora a poupança das famílias. A ortodoxia pré-keynesiana 
argumenta que a poupança das famílias depende da taxa de juros. Isto é, supõe que uma 
taxa de juros maior induz uma elevação da poupança das famílias para um dado nível de 
renda. A ortodoxia keynesiana assume que a taxa de poupança do conjunto das famílias 
(dual da taxa de consumo) é fixa de modo exógeno, não sendo assim afetada pela taxa 
de juros. Nesse caso, a taxa de juros só afeta a composição da poupança entre a sua  
forma monetária e sua forma de ativos financeiros.  

No presente estado da análise, o único ativo financeiro considerado é o depósito 
numa conta bancária. De acordo com a teoria pré-keynesiana, a taxa de poupança das 
famílias subirá com a taxa de juros, enquanto que na teoria keynesiana isto não 
acontece. Mas isto realmente não importa para o argumento clássico porque o 
componente empresarial da poupança global se ajustará sempre que a fração desejada 
do investimento diferir da taxa de poupança global. Esta última é endógena de qualquer 
modo.  
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É útil nesse ponto apresentar a taxa de poupança e a taxa de investimento em 
termos do produto líquido, ao invés de fazê-lo apenas em termos do lucro.  

Seja “Y” o produto líquido. Da identidade da contabilidade nacional, tem-se que 
Y = W + P. Note-se, agora, que o lucro P é a soma da renda dos proprietários “PI”, dos 
dividendos sobre o capital próprio “DV”, do montante de juros pagos pelas empresas 
“NI” e dos lucros retidos “RE”. Isto é, 

 

Y = W + PI + DV + NI + RE 

 

Por sua vez, a renda total das famílias, isto é, “YH” é a soma dos salários, das 
rendas dos proprietários, dos dividendos, dos juros recebidos. Assim, ela é igual a 
diferença entre o valor adicionado no nível das empresas e dos lucros retidos. Assim: 

 

YH = W + PI + DV + NI = Y – RE    eq. 10 

  

A poupança total “S” é igual a soma da poupança das famílias “SH” e a poupança 
das empresas “SB” ou “RE”. Ou seja, S = SH + SB. A poupança total pode ser expressa, 
agora, por meio da taxa de poupança s = S/Y, sH = SH/YH, sB = SB/P = RE/P. 

 

𝑠 =
𝑆𝐻+𝑆𝐵

𝑌
=

𝑆𝐻.𝑌𝐻 + 𝑅𝐸

𝑌
=

𝑆𝐻.(𝑌 − 𝑅𝐸) + 𝑅𝐸

𝑌
 

 

𝑠 = 𝑠𝐻 + 𝑠𝐵 . (1 −  𝑠𝐻).
𝑃

𝑌
> 0, sendo i < r      eq. 11 

 

𝜏𝑌 =
𝐼

𝑌
=

𝐼

𝑃
.

𝑃

𝑌
= 𝜏𝑃.

𝑃

𝑌
      eq. 12 

 

 
Sensibilidade da taxa de juros à poupança familiar 

 
É preciso ver agora que não faz uma diferença fundamental para a dinâmica 

clássica se a taxa de poupança familiar é afetada pela taxa de juros ou se é fixada de 
modo independente dela. No primeiro caso, a taxa de poupança familiar mudará em 
resposta às alterações na taxa de juros; já no segundo caso, porém, isto não ocorrerá. 
Ora, como a taxa de poupança das empresas é influenciada pela taxa de juros, a taxa de 
poupança global de qualquer modo responderá às variações na taxa de juros. Ademais, 
para qualquer nível de preço dado, a taxa de juros de longo prazo estará determinada 
pela taxa de lucro. E isto ocorre mesmo se os fundos das famílias são postos no mercado 
monetário.  
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De qualquer modo, a taxa de juros não alinhará automaticamente o 
investimento e a poupança. Finalmente, a taxa de poupança das empresas e, assim, a 
taxa de poupança global, se moverá para produzir o ajustamento sempre que o 
investimento diferir em relação ao financiamento vindo da venda de ações e de 
empréstimos. É esse mecanismo que produzirá a igualação dos dois lados do processo 
de financiamento. A única diferença entre o caso anterior e este último é que a fração 
do lucro (P/Y) também tem um certo papel.  

 
Crédito bancário privado 

 
No interior de uma econômica fechada, a poupança meramente transfere fundos 

entre empresas individuais, entre famílias individuais e/ou entre famílias e empresas. 
Nesse caso, o investimento agregado pode exceder a poupança agregada na medida em 
que isto é permitido pelos saldos monetários. Qualquer elevação do poder de compra 
expande esse limite. Eis que, desde que se inventou o mecanismo das reservas 
fracionárias na cobertura dos depósitos bancários, também se tornou possível para os 
bancos privados criar, por meio do crédito, novo poder de compra. Ora, isto passou a 
permitir expansão mais rápida do investimento do que a da poupança, assim como a 
expansão mais rápida do consumo do que da renda. 

 Quando o dinheiro era apenas dinheiro-ouro, somente com a descobertas de 
novas minas de ouro era possível obter esse tipo de expansão acelerada do sistema. 
Agora, a invenção do dinheiro-papel facilitou enormemente tal possibilidade. Ora, esse 
processo eventualmente produziu um aumento de preços em ritmo vertiginoso. Na era 
do dinheiro fiduciário, muitos governos podem imprimir moeda para atingir os seus 
objetivos, ainda que haja limites: o valor interno e externo do dinheiro pode ser afetado; 
podem ser impostas restrições ao banco central. 

O crédito bancário privado é um mecanismo por meio do qual os gastos 
correntes podem exceder as rendas correntes; os bancos podem criar poder de compra 
novo permitindo que o investimento corra mais rápido do que a poupança e que o 
consumo corra mais rápido do que a renda disponível para esse tipo de gasto. Porém, o 
crédito tem de ser reembolsado na forma de principal e juros pois os bancos são 
também empresas lucrativas. Os empréstimos bancários injetam um poder de compra 
novo no sistema econômico porque se torna disponível para os tomadores de 
empréstimos. O pagamento dos empréstimos, por sua vez, retira poder de compra ao 
longo e ao final de sua duração. Essa é a lei do refluxo do crédito bancário. Se esse 
crédito é ou não oneroso para o funcionamento do sistema, isto depende do efeito das 
injeções no produto, no emprego e nos preços.  

 
 

O crédito bancário como fundamento dos ciclos 
 

O crédito bancário levanta questões importantes: como ele afeta o ciclo 
econômico, a escala da produção e a tendência de seu crescimento? Ao longo do ciclo, 
ele reforça o boom e aprofunda a queda. É o fundamento real do ciclo industrial de 
negócios. A produção leva tempo e, por isso, as empresas individuais tem de tomar as 
suas decisões de produção com base nas vendas esperadas. A decisão de produzir mais 
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uma vez origina a demanda por matérias primas e força de trabalho e esta, por sua vez, 
origina outras decisões de produzir, de tal modo que os efeitos percorrem a economia 
de um modo que tem sido bem estudado. 

Um clima esperado positivo, uma explosão dos “espíritos animais” da parte das 
empresas e dos bancos (os quais tem de estar persuadidos de que os empréstimos feitos 
irão de fato retornar trazendo lucros suficientes), podem criar um boom, desde que os 
créditos bancários permitam a demanda exceder a oferta corrente (isto é, à medida que 
permite ao investimento atual exceder as poupanças correntes). Se os investimentos 
desejados excedem a poupança existente, as empresas agora têm opções: elevar as suas 
próprias poupanças, induzir as famílias a comprar mais títulos e ações ou ainda tomar 
mais crédito bancário. 

Enquanto o hiato financeiro for coberto por meio do aumento das poupanças 
empresariais, a taxa de poupança global continuará sendo endógena. A elevação da 
utilização da capacidade e as vendas em excesso em relação à oferta corrente 
(observada pela redução dos estoques) elevará a taxa de lucro realizada acima de seu 
nível normal. O investimento permite a introdução de novos métodos e de novos 
produtos de tal forma que as condições técnicas se alteram. Ao mesmo tempo, a 
elevação da demanda por força de trabalho eleva o salário real, reduzindo assim a taxa 
de lucro normal. A taxa de lucro corrente pode continuar divergindo da taxa normal por 
certo tempo, mas a existência de um hiato alargado de lucratividade irá minar as 
expectativas até que, em certo momento, a subida se transforma numa queda.  

Em certo momento, o entusiasmo se transforma em apreensão e o excesso de 
demanda se transforma em excesso de oferta. Esta sequência entre um boom e uma 
recessão mostra exatamente como a demanda agregada e a oferta se equilibram e como 
a taxa de lucro esperada flutua em torno da taxa normal. Assim que a poeira se assenta, 
nem o salário real nem a tecnologia precisam retornar ao seu estado anterior. Ademais, 
a taxa de lucro normal pode também ter se alterado; ela, de fato, é dependente de 
trajetória. A escala da produção pode se tornar diferente no fim do ciclo, mesmo se não 
há uma tendência geral; no entanto, essa própria tendência pode se alterar se as forças 
subjacentes não retornam aos seus valores originais. 

 
 Déficits do governo e demanda do estrangeiro 

 
Considerações similares podem ser feitas no caso dos déficits do governo. Se são 

financiados pela venda de títulos para o setor privado não bancário, os déficits do 
governo implicam numa transferência de poder de compra de um setor para outro. Por 
exemplo, um aumento no gasto do governo em mercadorias pode ser financiado pela 
venda adicionais de títulos do governo em relação à tendência normal. Isto reduzirá o 
preço dos títulos e aumentará a taxa de juros, deslocado assim a própria demanda por 
títulos do governo. Porém, no longo prazo, o aumento da taxa de juros voltará ao seu 
curso normal determinado pela taxa de lucro e pelo nível de preço, só que, agora, haverá 
uma proporção mais alta de títulos do governo nos portfólios privados.  

Quando o dinheiro é fiduciário, os títulos do governo podem também ser 
comprados pelo próprio banco central. Nesse caso, uma parte do déficit do governo é 
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financiado pelo crédito público doméstico – isto é, pela emissão de dinheiro papel “pela 
porta traseira”, isto é, por meio da monetização da dívida do governo.  

O crédito estrangeiro atuaria de modo similar. O efeito imediato é o mesmo 
daquele produzido pelo crédito bancário privado: uma injeção de poder de compra cria 
nova demanda e eleva o produto acima de seu nível normal. A diferença é que num 
sistema de dinheiro fiduciário, o estado com tomador de empréstimo pode recorrer ao 
mesmo mecanismo para financiar o pagamento das obrigações associadas à sua dívida. 
Os limites desse processo se impõem por si mesmos por meios dos efeitos dos gastos 
governamentais e da criação de dinheiro no produto, no emprego, na taxa de câmbio e 
na inflação. Ora, eles também dependem do desejo dos emprestadores domésticos e 
estrangeiro de continuar participando dessa espiral.  

Em adição, há o fato de que parte da demanda doméstica se direciona às 
mercadorias estrangeiras, assim como parte da demanda doméstica se origina do 
exterior. Assim, as exportações líquidas (EX – IM) se constituem em outra fonte 
potencial de injeção ou vazamento do poder de compra agregado. 

Finalmente, à medida em que se está interessado nos efeitos no produto 
agregado e no emprego, o que é importante é o total de créditos direcionados aos 
gastos com mercadorias – e não aos mercados financeiros, às atividades especulativas. 
No caso das atividades do banco central, é importante a reparação dos balanços dos 
setores públicos e privados. 


