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• Estdtica comparativa. A teoria econ mica baseia-se na ideia de equilibrio. Dado um conjunto

de forcas, assim como nos modelos de oferta e demanda, seth alcancado um estado em que

não exista nenhuma tendencia de mudanca. Essa é uma posiy.o estkica. Quando permitimos

que as forcas mudem — por exemplo, a renda das pessoas entk) temos uma situay- o dirth-

mica. Conseqentemente, um novo equilibrio é alcaNado. 0 metodo estkico comparativo

de Samuelson compara dois estados de equilibrio sem considerar a forma de ajuste. Ele esta-

va bem-informado em 1947 quando formulou a abordagem da estkica comparativa de que

uma importante parte do problema havia sido deixada de lado — o conhecimento da forma

de ajuste. Mas a abordagem da estkica comparativa permite que se facam inferencias sobre a

forma de ajuste.

• Teoria da prefer'e;ncia revelada. Ao desenvolver um mapa de indiferenys a partir do qual uma

curva da demanda foi derivada, Hicks e outros postularam que um consumidor é capaz de

estabelecer as preferencias entre todas as combinaciSes possiveis de duas mercadorias. Samuel-

son substituiu uma abordagem alternativa que não exige que o consumidor seja capaz de pro-

videnciar informg6es sobre suas preferencias. A abordagem permite ao teOrico reconstruir

curvas de indiferencas simplesmente observando o comportamento de compra real do consu-

midor em diferentes pre93s.

• Teoria dos mercados eficientes. Junto com outros, Samuelson desenvolveu a noy.o de que "os

prNos antecipados adequadamente flutuam aleatoriamente". Essa ideia tem sido chamada de

a teoria dos mercados eficiente? Um mercado financeiro eficiente é aquele em que todas as

informac6es novas s.o prontamente entendidas e rapidamente incorporadas ao mercado de

precos. Assim, qualquer pre9;) de mercado existente — por exemplo, o pre93 de uma ayo da

IBM — já está baseado em todas as informaciies disponiveis. Qualquer mudanca subseqen-

te no prNo do ativo rilo estath relacionada a informg-cies já existentes ou à mudanca nos pre-

9ps antigos. Uma importante implicay:o dessa teoria é que, como especulador a disthncia:

"Voce ffi.o pode superar o mercado. Não há lucros fkeis"9.

• Teoria da equaliz4do dos preps dos fatores. Os economistas cffisicos reconheceram que os fato-

res de produ o fluiriam para keas em que pudessem comandar os precos mais altos. Samuel-

son proporcionou uma prova matemkica para mostrar que a mobilidade dos produtos —

comprar e vender produtos em regi es ou paises diferentes de onde foram produzidos —

um substituto para o fator mobilidade nas diferencas decrescentes nos salkios e nos preym de

outros fatores. Outros colaboradores para essa ideia foram Abba Lerner e Bertil Ohlin.

• Teoria dos gastos pUblicos. Junto com Wicksell, Erik Lindahl e Richard Musgrave, Samuelson

e um dos principais colaboradores para a teoria dos gastos públicos. Ele definiu um bem

co como "aquele que traz utilidade para duas ou mais pessoas". A ideia e que os bens pUblicos

possuem externalidades de consumo — seus beneficios sk3 indivisíveis. Observado de forma

8. Outro importante colaborador para essa ideia foi Franco Modigliani.

9. Paul Samuelson e William D. Nordhaus. Economics. 12. ed. Nova York: McGraw-Hill, 1985, p. 288.
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diferente, o custo marginal de se oferecer o beneficio a consumidores adicionais seria zero, e
seria impossivel impedir os usuarios nao-pagantes de receber o beneficio. Como os consumi-
dores receberao o beneficio de urn bem public ° independentemente de pagar ou nao por ele,
os possiveis compradores nao terao nenhuma motivacao para revelar suas verdadeiras prefe-
rencias. Consequentemente, a demanda do mercado sera insuficiente para oferecer aos pro-
dutores a receita adequada para cobrir seus custos. Resumindo, o mercado nao percebera que
oferece bens para os quais o beneficio marginal social excede o custo marginal social.

De que forma a quantidade ideal de urn bem pdblico poderia ser determinada, pelo menos
na teoria? Samuelson e outros responderam a essa pergunta desenvolvendo as ideias que corn-
poem a Figura 22-5. Imagine que haja somente dois consumidores, Avery e Baker, cujas curvas
da demanda para urn determinado bem sejam D„ e Db. Essas curvas sao curvas de pseudo-deman-

da, porque esses consumidores nao as revelam ao mercado. A curva de pseudo-demanda para
todo o mercado é D. Ela é derivada da soma vertical de D, e Db, em vez da soma horizontal, co-
mo no caso dos bens privados. Avery e Baker consomem o total de bens pdblicos, e o preco asso-
ciado que estao dispostos a pagar por ele é a soma dos totais que cada um esta disposto a pagar.

0 Q1
Quantidade

Figura 22-5 A quantidade ideal de um bem public°
Embora a curva da demanda de urn bem pUblico (D) rido se revele no mercado, podemos encontra-la teori-

camente pela soma vertical das curvas que representam o quanta os individuos estao dispostos a pagar (aqui
D, e Db) em cada quantidade. A quantidade ideal do bem pUblico representada e Q, porque, nessa producao,
o beneficio marginal social (mostrado pelo ponto relevante em D) é igual ao custo marginal social (mostrado
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0 total ideal do bem ptiblico (Q i ) e determinado pela intersecao das curvas da demanda e ofer-

ta de mercado, D e S. 0 pre93, que cobrira os custos e P„ que e a soma dos preos de P e Pb. A

quantidade Qi e ideal do ponto de vista do bem-estar social, porque o beneficio marginal so-

cial (mostrado pelo ponto relevante em D) e igual ao custo marginal social (mostrado pelo pon-

to relevante em S). 0 governo, portanto, deve oferecer Q i unidades do bem

OS POS-KEYNESIANOS

Grgas a Samuelson e a outros, a economia atual incluiu os principios keynesianos da macroeco-

nomia transplantados nos principios neoclassicos da microeconomia. Nem todos os alunos de

Keynes aceitaram essa sintese neoclassica. Alguns negaram a interpretaao de Keynes sobre o mode-

lo IS-LM e a microeconomia padrao. Entre esses criticos pOs-keynesianos estava um grupo de eco-

nomistas em Cambridge, na Inglaterra, incluindo Piero Sraffa (Capitulo 17), Nicolas Kaldor

(1908-1986), Joan Robinson (Capitulo 17) e Luigi Pasinetti (1930-). John K. Galbraith (Capi-

tulo 19), Sydney Weintraub (1914-1983) e uma gama de outros economistas contribuiram para
essa escola do pensamento nos Estados Unidos. Muitos desses pOs-keynesianos se basearam no tra-

balho do economista polones Michal Kalecki (1899-1970), que em 1933 ofereceu uma teoria do

emprego pleno "como Keynes" antes de The general theory. Pesquisas feitas por estudantes ps-

keynesianos modernos podem ser encontradas no Journal of Post-Keynesian Economics.

Principais dogmas

Os pOs-keynesianos sao um grupo pequeno e distinto de economistas. Algumas das ideias de

cada individuo nesse paradigma diferem daquelas expressas por outros. No entanto, podemos

discernir varios dogmas basicos desse conjunto de ideias.

• Visao neo-ricardiana sobre producan, valor e distribuicao. Em 1960, Piero Sraffa publicou

Production of commodities by means of commodities: A prelude to a critique of economic theory,

que reconstruiu a teoria de Ricardo sobre producao e valor de uma forma moderna. De acor-

do com Sraffa, o padrao de demanda de varios produtos nao afeta o padrao dos preos, afe-

tando apenas a escala de producan em cada mercado. Os valores reais (pre9 ps) dos bens depen-

dem das parcelas de outras mercadorias necessarias para produzi-los. Os valores relativos

(precos) e os lucros (se os salarios forem determinados) sao estabelecidos pelas tecnicas de pro-
duao utilizadas para produzir uma mercadoria padrao composta que consista nas mercado-

rias basicas na economia. Essas mercadorias basicas sao bens que entram na producao de to-

das as outras mercadorias. Sao essencialmente bens de "capital" que aparecem como entradas
e saidas. A principal caracteristica da mercadoria padrao composta e que uma mudanca nos
salarios e nos lucros afeta as entradas exatamente da mesma forma que afeta as saidas. Assim,

dizia Sraffa, a mercadoria padrao composta e a medida invariavel de Ricardo do valor ou dos

precos relativos.
De particular importancia à discussan atual, a teoria de Sraffa produziu uma nova con-

clusao: o nivel de produao interna e totalmente independente da forma como ela e distribui-

da entre salarios e lucros. Qualquer distribuicao de salarios e lucros consistente com um ni-

vel privado de producao.



Robinson e outros pos-keynesianos expandiram o tema nao-convencional de Sraffa. A
distribuicao real de renda entre salarios e lucros, diziam eles, dependera da luta de classes, das
politicas pblicas que alteram a distribuicao e da taxa de investimento (taxas maiores aumen-
tando a divisao de lucros). Robinson argumentava que é desejavel e possivel que a sociedade
controle a distribuicao de renda. Isso pode ser feito pela socializacao de investimentos, pela
propriedade publica dos meios de producao ou pelas politicas de renda (politicas do governo
para controlar salarios e precos). Robinson acreditava que essas politicas estao firmemente
enraizadas na interpretacao correta de The general theory de Keynes. A esse respeito, ela se auto-
denominou "a ala esquerda keynesiana". Ela escreveu:

Voce poderia dizer que sou o arquetipo da ala esquerda keynesiana. Eu estava tirando con-
cluseles muito radicais de The general theory muito antes de sua publicacao (eu estava na posi-
cao privilegiada de ser de urn grupo de amigos que trabalhou com Keynes enquanto a obra
estava sendo escrita). Assim, fui a primeira a cair no nitulo de "a ala esquerda keynesiana".
Alem disso, represento hoje uma grande porcentagem dessa ala, porque grande parte dela se
dispersou''.

• Marcacao de precos. Os precos sao definidos por corporacoes oligopOlicas. Essas empresas
financiam investimentos a partir dos lucros mantidos. Para obter os niveis desejados de lucro
e, assim, realizar os planos de investimentos, os oligopolios definem precos acima dos custos
atuais. Os precos, entao,

nao refletem as condic6es normais de demanda, mas as exigencias dos fundos para os gastos
corn investimentos planejados que a empresa considerar necessarios, caso tenha de ajustar sua
capacidade a um nivel suficiente a fim de atender a demanda futura esperada".

Quando os custos aumentam, as empresas elevam os precos para manter a marcacao so-
bre os custos.

• Dinheiro endOgeno. Contrarios a opiniao mantida por Fisher (Capitulo 16) e Friedman
(Capitulo 24), os pOs-keynesianos consideravam a reserva de moeda como essencialmente
endagena a economia, que muda em resposta as alteracoes no nivel dos salarios. As necessida-
des do mercado ditam a oferta de moeda. 0 proprio Keynes apontava que o dinheiro "chega
junto corn dividas".

A inflacao surge da disputa sobre as participacoes da distribuicao de renda. Os aumen-
tos de salario fazem corn que os custos de producao subam, criando uma maior demanda
por parte das empresas para criar capital, a fim de financiar seus bens-em-andamento mais
caros e seus estoques. Assim, os emprestimos comerciais aumentam e a reserva de moeda
diminui.

10.Joan Robinson. Collected economic papers. Cambridge, MA: MIT Press, 1980, v. 4, p. 264. 5 v.
11. Peter Kenyon. Pricing. A guide to post-Keynesian economics. Ed. Alfred S. Eichner. White Plains, NY:
„
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• Instabilidade ciclica pronunciada. A economia e inerentemente instável. 0 investimento deve

crescer o suficiente para manter a renda nacional e o crescimento da produc5n a uma taxa ins-

t:vel. Devido aos periodos de alternkicia no ambiente de otimismo e pessimismo no ambien-

te de negOcios, isso n5.o ocorre com freqencia. Quando o investimento é menor que o neces-

s.rio para manter a taxa de crescimento est.vel, a economia retrocede e o desemprego aumenta.

• Necessidade de uma politica de renda. A "luta de classes" por participa es na renda e a mar-

cac) de precos pelos oligop6lios necessitam de uma politica de rendas permanente:

Se há talvez um ponto com o qual os economistas pOs-keynesianos provavelmente concor-

dem e que a infla o rib pode ser controlada por meio de instrumentos convencionais de

politica fiscal e monethria. Isso porque eles consideram a infla o como resultado não neces-
sariamente de qualquer "demanda em excesso" por bens, mas de um conflito mais fundamen-

tal sobre a distribui o da renda e da produ0o disponiveis. Os instrumentos de politica con-
vencional, restringindo o nivel de atividade econOmica, simplesmente reduzem o total de
renda e de produ o disponiveis para distribuição, refoNando, assim, o conflito social que
a base do processo inflacionthio. (...) É por esse motivo que os economistas pOs-keynesianos,
em vez de perguntar se uma politica de renda é necessth-ia, preferiram questionar como uma
politica de renda pode ser feita de modo a funcionar eficiente e eqiiitativamente".

OS NOVOS KEYNESIANOS

A maioria dos keynesianos modernos rejeita a teoria do valor neo-ricardiana dos pOs-keynesia-

nos. Rejeitam, tambem, o apelo dos pOs-keynesianos às politicas de renda, citando a equivoca-

da aloca o de recursos resultante dessas politicas e o sucesso histOrico insatisfatOrio dos con-

troles de precos e saUrios no processo de redu o da

Precos decrescentes e inflexibilidade salarial

Os macroeconomistas keynesianos modernos seguiram uma linha mais limitada de pesquisa do

que os pOs-keynesianos. Os te6ricos do novo keynesianismo concentraram novamente a sua aten-

c- "o na tradicional questo keynesiana sobre os motivos da recesso. Sua resposta e que as quedas

na demanda agregada produzem reduo na produo real e aumento correspondente no nivel

de desemprego, porque o nivel do pre9p e os saUrios nominais são inflexivelmente decrescentes.

A importhncia desse pre93 decrescente e da fixac5'.o salarial é demonstrada na Figura 22-6.

Para ilustrar, vamos primeiramente imaginar que os precos e os salth-ios nominais sejam

perfeitamente flexiveis. Suponhamos tambem que a demanda agregada caia de AD, para AD, e

que a oferta agregada permanNa em AS,. 0 nivel de preco, portanto, caith de P, em a para P,

em b, e a produ0.0 real caith temporariamente do nivel Qf de emprego pleno para um nivel Q

de produco menor que a do emprego. Esse nivel de prNo mais baixo e maior desemprego per-

mitith que os produtores reduzam os saUrios nominais, de modo a deixar o saUrio real inalte-

rado. À medida que os saUrios nominais cairem, a curva da oferta agregada vai se deslocar para

12. Eichner, op. cit., p. 17-18.
13. Veja Allan Blinder. Economic policy and the great stagflation. Nova York: Academic Press, 1979. Capi-

tulo 6.
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Figura 22-6 Novo keynesianismo: Precos e salarios inflexiveis
De acordo corn os novos keynesianos, fatores como custos de menu, contratos formais e implicitos, salarios de
eficiencia e relacoes "insiders/outsiders" criam inflexibilidade decrescente de precos e salarios. Conseqiiente-
mente, uma reducao na demanda agregada, como de AD, para AD, desloca a economia de a para d, e nao de
a para b para c, como previa a macroeconomia classica e a neoclassica. Podem ocorrer baixa producao e alto
desemprego constantes, e nao urn deslocamento automatico para a direita da curva da oferta agregada, a menos
que o governo empreenda uma politica fiscal e monetaria expansiva para aumentar a demanda agregada.

a direita, de AS, para a linha pontilhada AS,. Na intersecao c da demanda agregada AD, corn a

oferta agregada AS,, a producao real volta a Qf e a recessao automaticamente acaba. Esse pro-

cesso simplesmente descreve as visoes cldssica e neoclassica (Capitulo 24). A economia é auto-

corretiva e, portanto, as politicos de estabilizacao do governo sac, desnecessarias.

Mas os novos keynesianos enfatizam que o cenario é bem diferente se o precos e os sald-

rios nominais sao, durante um tempo, inflexivelmente decrescentes. Em vez de deslocar a eco-

nomia rapidamente de a para b para c, uma queda na demanda agregada de AD, para AD, des-
locard a economia de a para d, e a producao real caira de Qf para Q2. Como os saldrios sao
inflexivelmente decrescentes, o desemprego associado a producao real Q2 persistira ate que a
demanda agregada volte a AD,. A politica fiscal e monetaria ativa pode ser necessaria para efe-

tivar essa mudanca para a direita da curva da demanda agregada.

Economistas neo-keynesianos, como Joseph Stiglitz, de Stanford, Oliver Blanchard, de

Harvard, Stanley Fisher, do MIT, George Akerlof, de California-Berkeley, Assar Lindbeck, da

Universidade de Estocolmo e Robert Gordon, de Northwestern, ofereceram varias explicacoes

possiveis para o preco decrescente e a inflexibilidade salarial.

Custos de menu. Algumas empresas precisam contrair custos quando diminuem precos: por

exemplo, urn restaurante deve imprimir urn novo menu. Da mesma forma, outras empresas

estabelecem e imprimem novas listas de precos; comunicam os precos reduzidos aos clientes,

talvez por meio de novas propagandas; imprimem e postam novos catdlogos e colocam os novos
precos nas mercadorias em estoque. Quando os custos de menus como esses sao altos, as empre-
sas as vezes relutam em diminuir seus precos, mesmo quando se deparam corn queda na deman-

da. Alan disso, as empresas nos mercados oligopolistas podem ter uma preocupacao de que a
- :1 1 - - - - - - - - - - - - L. f_ -I- -1
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Assim, quando a demanda agregada na economia diminui, os precos (pelo menos durante um

tempo) podem permanecer fixos enquanto a producao e o nivel de emprego caem".

Contratos formais e implícitos. Os novos keynesianos afirmam que os sindicatos geralmente

assinam contratos de longo prazo que contem aumentos de salarios nominais embutidos. As

reduc6es salariais simplesmente nao sao uma opcao quando ocorrem quedas inesperadas na

demanda agregada. Em vez disso, as empresas demitem seus funcionarios. Mesmo quando os

contratos estao sendo negociados, os sindicatos geralmente resistem com vigor a "permutas"

salariais. Os lideres sindicais, eleitos pela maioria dos associados, normalmenre preferem a

demissao de poucos à reducao salarial para muitos.

Embora muitos trabalhadores nao-sindicalizados nao trabalhem sob contratos formais ou

explicitos, eles podem operar sob contratos implicitos, que sao contratos informais is . Um acor-

do comum pode fazer com que as empresas mantenham os salarios nominais ja existentes

durante os periodos de queda da demanda pelo produto. Esse "seguro" contra reduc6es salariais

pode beneficiar as empresas, permitindo-lhes atrair trabalhadores mais qualificados que exigem

menos supervisao. Em troca da garantia contra reduc'Oes salariais, os trabalhadores comprome-

tem-se a nao se opor ao direito da empresa de demitir funcionarios em resposta a quedas na

demanda de produtos.

Se os contratos formais e implicitos permeiam o local de trabalho, as quedas nos salarios

nao sao provaveis quando a demanda agregada diminui. Nos termos da Figura 22-6, a econo-

mia passa do ponto a para d, e ocorre a recessao.

SaLrios de eficiencia. Um salario de eficiencia e um salario de ajuste acima do nivel do mer-

cado que minimiza o custo salarial de um funcionario por unidade efetiva de servico emprega-

do. Normalmente, achariamos que o salario de mercado e o salario de eficiencia, Mas, quando

os custos da supervisao e monitoramento dos trabalhadores sao altos, ou quando a rotativida-

de de empregados e grande, as empresas descobrem que um salario acima do mercado diminui-

ra os custos com mao-de-obra. Os salarios mais altos aumentam o valor do trabalho na visao de

cada trabalhadOr; eles tambem aumentam o custo da demissao. 0 preco elevado de estar desem-

pregado ou de uma demissao voluntaria resulta em menos rotatividade de empregados, o que

aumenta a produtividade.

As empresas que pagam salarios de eficiencia relutarao em reduzir os salarios em resposta

as quedas da demanda agregada, porque esses cortes encorajarao o abandono do trabalho e o

aumento no nUmero de demisses, desestimulando a produtividade e aumentando os custos das

empresas com a mao-de-obra. Resumindo, os cortes nos salarios serao autodestrutivos". Dessa

maneira, os salarios de eficiencia podem contribuir para a flexibilidade dos salarios decrescen-

tes e para o desemprego ciclico.

14. Para obter mais detalhes sobre custos de menu, consulte N. Gregory Mankiw e David Romer (eds.) New

keynesian economics. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.

15. As principais contribui es a essa literatura est -ao reunidas em Costas Azariadis e Joseph E. Stiglitz. Im-

plicit contracts and fixed-price equilibria. Quarterly Journal of Economics, n. 98, p. 1-22, suplemento de 1983.

16. Para obter mais informarcies sobre esse assunto, consulre George A. Akerlof e Janet L. Yellen (ed.). Effi -
ciency wage models of the labor market. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
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Teoria dos insiders-outsiders. No "modelo insiders-outsiders" de Assar Lindbeck para os said-
rios fixos, "insiders" sao os trabalhadores empregados que possuem alguma forca de mercado;
"outsiders" sao os desempregados que sao incapazes ou que nao estao dispostos a receber salarios
menores do que os ja existentes para obter emprego' 7. Os outsiders podem ser incapazes de rece-
ber salarios menores porque os empregadores podem considerar muito altos os custos de suas
contratacoes. Os empregadores podem corretamente entender que os demais trabalhadores que
tern salarios mais altos verao esses trabalhadores de substituicao como trabalhadores "ladroes". Se
os insiders corn salarios mais altos se recusarem a cooperar corn os novos trabalhadores corn said-
rios menores na producao ern equipe, a producao e os lucros das empresas vao sofrer.

Mesmo que as empresas estejam dispostas a admitir outsiders a um salario mais baixo do
que o existente, esses desempregados talvez nao queiram oferecer seus servicos por menos que
o salario existente. Isto é, eles podem recear o ressentimento por parte dos funcionarios que tern
salarios mais altos. Assim, os outsiders podem permanecer desempregados, esperando por urn
aumento na demanda agregada para serem empregados novamente, em vez de reduzir suas fai-
xas salariais. Os salarios, portanto, sera° inflexivelmente decrescentes na presenca de demanda
agregada deficiente e desemprego ciclico.

Perguntas para estudo e discussdo
1 Identifique brevemente e estabeleca a importancia de cada urn dos seguintes pensadores e

conceitos para a historia do pensamento economico: Hansen, Seminario sobre Politica Fis-
cal, analise tese da estagnacao, financas compensatOrias, financas compensatorias de
Lerner, Samuelson, acelerador, curva de Phillips, teoria da preferencia revelada, teoria dos
gastos pdblicos, Sraffa, p6s-keynesianos, novos keynesianos, custos de menu, contratos for-
mais e implicitos, salarios de eficiencia e teoria dos insiders-outsiders.

2. Comente a seguinte afirmacao de Keynes: "Eu entendo que Hansen seja conhecido nos Esta-
dos Unidos como o Keynes americano; talvez eu pudesse ser conhecido como o Hansen ingles".

3. 0 que motivou Hicks e Hansen a desenvolverem a analise IS-LM? Explique de que forma a
politica fiscal poderia ser utilizada para deslocar a curva IS para a direita. Explique como a
politica monetaria poderia ser utilizada para deslocar a curva LM para a esquerda. 0 que
aconteceria ao equilibrio da renda e a taxa de juros em cada urn dos casos?

4. Como a teoria de Lerner sobre as financas funcionais (0 Passado como Preambulo 22-1) es-
tá relacionada a esta sua afirmacao?

"Obviamente nao temos volante", diz, zangado, urn dos ocupantes [do carro] (...) "Imagine
que tivessemos urn volante e alguem o segurasse quando atingissemos o meio-fio! Essa pes-
soa poderia evitar que a roda voltasse automaticamente e o carro certamente viraria!"

5. De que maneira as reservas de moeda, os impostos e os gastos corn importacao se asseme-
lham entre si? Explique por que o multiplicador complexo tende a ser menor que o multi-
plicador simples de Keynes.

17 Assar Lindbeck e Dennis Snower. The insider-outsider theory of employment and unemployment. Cambridge:
Cambridge University Press. 1 (Mg_
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6. Explique por que e necessth .io somar curvas da demanda individuais verticalmente para obter
uma curva da demanda total de um bem pblico, enquanto o procedimento para um bem
particular é som.-las horizontalmente.

7. Avalie criticamente a seguinte argumenta o de Eichner e Kregel: 0 objetivo da teoria pOs-
keynesiana é "explicar o mundo real conforme ele e observado empiricamente'', enquanto o
objetivo da teoria neocbssica e "demonstrar a otimiza -

ao social se o mundo real tivesse de se
assemelhar ao modelo''.

8. De acordo com os novos keynesianos, por que a economia ri.0 e autocorretiva quando se
depara com uma queda na demanda agregada?

9. Em quais pontos os novos keynesianos discordam dos ps-keynesianos?
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CAPh'ULO 23 

TEORIAS DO CRESCIMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONMICO

Os partidarios de diversas escolas e pensadores ecleticos semelhantes dedicaram muito pensa-

mento ao crescimento e desenvolvimento econOmico. Crescimento econmico e o aumento da

produao real de um pais (PIB) que ocorre durante determinado periodo. Ele resulta de (1)

maior quantidade de recursos naturais, recursos humanos e capital, (2) melhorias na qualidade

dos recursos e (3) avallos tecnolOgicos que impulsionam a produtividade.

0 PIB real per capita de um pais — isto e, o padrao de vida — aumenta quando sua pro-

du'ao real aumenta mais rapidamente do que sua popula-ao. 0 desenvolvimento econ&nico

simplesmente o processo pelo qual uma naao melhora seu padrao de vida durante determina-

do periodo. Especialistas em desenvolvimento econOmico analisam as foras e as politicas que

causam ou impedem a elevao dos padrOes de vida em ng6es de renda baixa ou media.

Especialmente desde 1945, tem ocorrido grande expans'ao do conhecimento sobre cresci-

mento e desenvolvimento. Ha varios motivos para isso. 0 primeiro é que o crescimento econO-

mico é altamente variavel entre as na95es. Por que algumas na0- es tem crescido mais rapida-

mente que outras? 0 segundo motivo e que os paises industrialmente desenvolvidos tem

459
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superado os piores excessos de recessao econOmica por meio de politicas de estabilizacao e mer-
cados mais flexiveis. A enfase, portanto, passou para o modo de se atingir altos indices de cres-
cimento. 0 terceiro motivo e que a maioria dos poises pobres, muitos deles colOnias antes da
Segunda Guerra Mundial, e hoje politicamente livre e busca estrategias para promover o cres-
cimento e o desenvolvimento econOmico. Antes chamadas de "atrasadas" ou "nao-desenvolvi-
das", essas nacoes sao hoje chamadas de 'Daises "em desenvolvimento" ou "emergentes". 0 quar-
to motivo é que a queda do socialismo marxista na Europa Oriental e na Uniao Sovietica
chamou muito a atencao sobre o desenvolvimento e o crescimento dessas regioes. Os illtimos
'Daises comunistas podem mudar sua economia para o capitalismo e atingir o desenvolvimento
economic° mais rapidamente? Finalmente, o aumento no padrao de vida em 'Daises em desen-
volvimento tornou-se importante para as nacoes industrialmente desenvolvidas em termos de
investimentos diretos, comercio internacional e financas internacionais.

Este capitulo examina seis analises diferentes sobre o crescimento e o desenvolvimento
economic°. Comecamos corn uma discussao sobre o modelo de crescimento keynesiano, esta-
belecido por Harrod e Doman Em seguida, examinamos o modelo de crescimento neoclassic°
de Solow. Depois, estudamos a teoria de desenvolvimento economic° e mudanca institucional
de Schumpeter. Seguem-se discussoes de Nurkse, Lewis e Schultz, que ofereceram ideias pro-
dutivas sobre o desenvolvimento economic°.

SIR ROY F. HARROD E EVSEY DOMAR

Sir Roy F. Harrod (1900-1978) e Evsey Domar (1914-1997) contribuiram separadamente para
o que hoje se conhece como a analise de Harrod-Domar sobre o crescimento. Eles estabeleceram
suas teorias dentro da estrutura keynesiana, discutida nos dois capitulos anteriores e, assim, sao
membros da ampla escola keynesiana. Em 1947, Harrod, urn ingles, apresentou suas ideias em
uma serie de palestras na Universidade de Londres i . Nesse mesmo ano, Domar, que mais tarde
assumiria cargos na Johns Hopkins e no MIT, publicou urn artigo contendo uma teoria seme-
lhante em American Economic Review'. Como as teorias chegaram a conclusoes semelhantes e
sac), da mesma forma, complexas, discutiremos somente o modelo de crescimento de Domar3.

0 efeito da criacao da capacidade de investimento

Domar observou que os gastos liquidos com investimento contribuem para o estoque de capital
do pals, aumentam a capacidade produtiva da economia e elevam seu nivel potencial de renda.
Ele afirmou que a mudanca na capacidade produtiva, A Y1, dependera do nivel de investimento,

e da "produtividade media social provavel de novos investimentos", cr. Simbolicamente:

A = /o- (23-1)

1. R. E Harrod. Toward a dynamic analysis. Londres: Macmillan, 1948.
2. Evsey D. Domar. Expansion and employment. American Economic Review, n. 37, p. 34-55, marco de 1947.
Tambem, The problem of capital accumulation. American Economic Review, n. 38 p. 77-94, dezembro de 1948.
3. Um excelente resumo do modelo de Harrod é apresentado por Wallace C. Peterson. Income, employment,
and economic growth. 5. ed. Nova York: Norton, 1984. Harrod publicou urn esboco "preliminar e experimen-
tal" sobre uma teoria dinamica do crescimento, em 1939. Veja An essay in dynamic theory. Economic Journal,

• , "
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Para demonstrar o ponto importante de Domar, vamos imaginar que o valor de o seja 0,3.
Isso nos diz que cada dOlar de gastos com investimento aumentara a capacidade da economia
em gerar renda futura em 30 centavos. Podemos tambem assumir que a propensao a poupar
(marginal = media) e de 0,2. Se o equilibrio da renda é $ 500 bilhOes, entao a poupanca sera
$ 100 bilhOes (0,2 X $ 500 bilhOes). 0 investimento liquido, portanto, tambem deve ser de
$ 100 bilhOes, porque o investimento deve corresponder as poupancas no nivel de equilibrio da
renda. Esses $ 100 billthes de investimento aumentarao a capacidade produtiva e a renda poten-
cial da economia em $ 30 bilhOes (0,3 X $100 bilhOes). Se a renda no prOximo periodo per-
manecesse em $ 500 bilhOes, a economia teria capacidade ociosa e desemprego. Os investimen-
tos expandem a capacidade de uma naao de gerar produ0o e renda.

0 efeito da criack) da demanda do investimento

Como a funcao de consumo no modelo keynesiano e considerada estavel, os gastos adicionais
com consumo aparecem apenas em resposta ao aumento da renda. Conseqnentemente, os gas-
tos com investimento sao a fonte dos aumentos da demanda agregada de um periodo para o
outro. Os gastos com investimento no novo periodo deverao exceder o total no periodo ante-
rior, se o potencial de renda adicional do investimento passado tiver de ser realizado. 0 aumen-
to necessario na demanda efetiva e fornecido pela Equacao 23-2.

em que A Ydé a mudanca na renda, AIé a mudaNa nos gastos liquidos com investimentos e a
e a propensao a poupar. A fracao 1/a e o multiplicador de investimento keynesiano simples,
discutido no Capitulo 21.

A necessidade de crescimento equilibrado

Domar definiu o crescimento equilibrado como a taxa de crescimento da renda em que o
emprego pleno dos recursos e mantido durante determinado periodo de tempo. Ele e obtido
quando as mudancas na capacidade de producao (A17

9. na Equacao 23-1) se igualam as mudan-
as na demanda efetiva (A Yd na Equa'ao 23-2).

A = A Yd 	(23-3)

Substituindo os valores anteriores de A Yg eA Yd na Equacao 23-3, obtemos a Equacao 23-4.

Multiplicando os dois lados da Equacao 23-4 por ot e depois dividindo por /, obtemos a
Equgao 23-5.

Assim, Domar chegou as suas principais conclusOes. A economia precisa crescer a fim de
manter o emprego pleno de seus recursos. Para realizar a taxa de crescimento de renda necessa-
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ria para alcancar o crescimento da capacidade de renda, os investimentos devem crescer anual-
mente a uma taxa percentual igual ao produto da produtividade media social possivel de inves-

timento, u, e a propensao a poupar,
No nosso exemplo anterior, a renda deve aumentar de $ 500 bilhoes para $ 530 bilhOes

(6%). Como a propensao a poupar é de 0,2, o multiplicador sera 5 (1/0,2). Para obter urn
aumento de renda de $ 30 bilhoes, os investimentos devem, portanto, crescer ern $ 6 bilhoes
($ 30/5). Os investimentos no ano anterior eram de $ 100 bilhoes. Neste ano, devem ser de
$ 106 bilhoes. Isto e, eles tambem devem crescer ern 6% ($ 61$ 100). Confirmamos esse fato
corn a Equacao 23-5, em que vemos que essa taxa (0,06) d igual a if vezes a, ou o produto da
produtividade de capital (0,3) e a propensao a poupar (0,2). Quanto mais altos forem os valo-
res, maior sera a taxa de crescimento dos investimentos necessaria.

Domar e Harrod duvidavam que o crescimento anual dos investimentos fosse automati-
camente suficiente para manter o nivel de emprego. Seus modelos reforcaram a conclusao key-
nesiana de que a economia d inerentemente instavel. De fato, seus modelos implicam que a eco-
nomia é um "fib de navalha". Se os investimentos nao crescessem na taxa necessaria ou segura,
a economia retrocederia. Por outro lado, se o crescimento dos gastos corn investimentos exce-

desse a taxa necessaria ou segura, o resultado seria a inflacao causada por demanda4.

ROBERT M. SOLOW

Robert M. Solow (1924-) nasceu no Brooklyn, Nova York, e obteve seu doutorado na Univer-
sidade de Harvard, em 1951. Passou toda a sua carreira academica no MIT, onde ocasionalmen-
te colaborava corn Paul Samuelson. Em 1979, foi eleito presidente da American Economic As-
sociation e, em 1987, ganhou o Premio Nobel por seu trabalho sobre crescimento economic°.

Solow tern contribuido para varias facetas da economia, incluindo programacao linear,
teoria macroeconOrnica, economia ambiental e economia do trabalho. Durante varios anos, ele
defendeu sua sintese moderna sobre a microeconomia neoclassica e sobre a macroeconomia
baseada em Keynes, disputando intelectualmente corn os defensores do monetarismo, do pOs-
keynesianismo e, mais recentemente, da nova macroeconomia classica. Na visa() de suas "opi-

nioes keynesianas classicas e neo-keynesianas'', e de certa forma ironic° que sua teoria sobre o

crescimento macroeconomic° esteja enraizada no neoclassicismo, e nao no keynesianismo.

Teoria do crescimento de Solow

Em 1956, Solow publicou uma influente analise sobre o crescimento economic°. Diferente-
mente da teoria de Harrod-Domar, que sugeria que o caminho para o crescimento de uma eco-
nomia d inerentemente instavel, a teoria de Solow apoiava a visa() neoclassica de que a econo-
mia se ajusta internamente para obter crescimento equilibrado estavel. A teoria do crescimento
de Solow contem varios elementos-chave5.

4. Nem todos os economistas aceitam a interpretacao de "fio de navalha" da analise de Harrod. Consulte J. A.
Kregel. Economic dynamics and the theory of steady growth: an historical essay on Harrod's "knife-edge". His-
tory of Political Economy, n. 12, p. 97-123, primavera de 1980.
5. Robert M. Solow. A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics, n. 70,

p. 65-94, fevereiro de 1956. Nossa discussao simplificada segue a de Robert E. Hall e John B. Taylor. Macroeco-
nomics. 5. ed. Nova York: W W Norton, 1997, p. 70-74. Para obter urn tratamento matematico sobre o modelo de
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Prodtq. ao, a forfa de trabalho e o investimento equilibrado. Solow comea sua analise esta-

belecendo uma funao de produao agregada em que a tecnologia e constante e a prodLi &ao to-

tal depende das a0es de capital e do fluxo de entrada de trabalho. A curto prazo, um aumen-

to no trabalho, considerando-se uma a. ao de capital fixa, gera rendimentos decrescentes, assim

como um aumento no capital, dado um nUmero fixo de trabalhadores. A longo prazo, a fun-

ao de produao exibe rendimentos constantes a escala. Se o capital e o trabalho aumentarem,

por exemplo, em 1%, a produao (e a renda) tambem crescera em 1%.

Vamos imaginar que o crescimento da foNa de trabalho aumente em uma taxa constante

n a cada ano. A fo Na de trabalho, portanto, expande-se em n1V, em que N e o tamanho da foNa

de trabalho do inicio do ano. Por exemplo, se n for 0,01 (ou 1%) e N for 200 milhOes, a for-

a de trabalho crescera em 2 milhOes (0,01 x 200 milhOes) durante o ano e sera 202 milhOes

no inicio do prOximo ano.
Se o total de capital por trabalhador permanecer constante, a taxa de crescimento do

estoque de capital, K, deve ser igual a taxa de crescimento da fora de trabalho, n. 0 cresci-

mento do estoque de capital, obviamente, e um investimento liquido (investimento bruto

menos a depreciaao). Os investimentos liquidos devem, portanto, aumentar em nK a cada

ano para se igualarem ao crescimento da foNa de trabalho n1V. Por exemplo, se n for 0,01

conforme supomos e se o estoque de capital for $ 30 trilhOes, entao os investimentos liqui-

dos serao de $ 300 bilh6es (0,01 X $ 30 trilhOes). 0 acrescimo de $ 300 bilh6es as a0es de

capital e suficiente para manter constante o total de capital por trabalhador. Chamamos esse

total de investimento necessario de investimento equilibrado, porque equilibra perfeitamente

o crescimento da foNa de trabalho e as a0es de capital, garantindo um total constante de

capital por trabalhador.

Poupanfa e investimento real. Solow assume que a poupaNa e proporcional a renda (MPS =

APS). Todo ano, os participantes da economia guardam uma parte da renda, s, e consomem

uma parte da renda, 1 — s. A taxa de poupaNa, s, e o nivel de renda, Y, juntos determinam a

poupaNa total, sY. Por exemplo, se s for 0,2 (ou 20%) e a renda for U$ 2 trilhes, a poupaNa

total sera de $ 400 bilh5es (0,2 X 2 trilhes). Como os investimentos liquidos absorvem toda

a reserva de poupana na economia, o investimento real e tambem sY. Investimento real e o to-

tal de investimento liquido realmente apresentado em um ano e e sempre o mesmo que o total

de poupaNa.

0 ponto estavel. Combinamos os principais elementos da teoria do crescimento de Solow na

Figura 23-1, em que as variaveis sao convertidas em uma "base por trabalhador". As poupaNas

por trabalhador (iguais aos investimentos por trabalhador) sao medidas no eixo vertical,

enquanto o capital por trabalhador e medido no eixo horizontal. Como a tecnologia e constan-

te, a produao por trabalhador depende exclusivamente do total de capital por trabalhador.

A linha reta BI, na Figura 23-1, representa os investimentos equilibrados. Ela mostra o

total de investimento por trabalhador que deve ocorrer a fim de manter cada nivel de capital

por trabalhador. Em contraste, a curva de pouparwas-por-trabalhador, S„„ mostra o investimen-

to real por trabalhador que ocorre em cada soma de capital por trabalhador. A forma da curva

S,, reflete os rendimentos decrescentes. As poupanas por trabalhador aumentam a uma taxa
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K*

Capital por trabalhador

Figura 23-1 Teoria do crescimento de So/ow
De acordo corn Solow, a economia tende a se direcionar a urn ponto estavel ern que os investimentos reais
(conforme medidos em S„) sao iguais aos investimentos equilibrados (conforme medidos ern BI„). Os inves-
timentos equilibrados representam o total de investimento necessario para manter o crescimento das acoes de
capital na mesma taxa que a forca de trabalho. Se os investimentos reais excederem os investimentos equili-
brados, o capital por trabalhador aumentara; se os investimentos reais forem menores que os investimentos
equilibrados, o capital por trabalhador diminuird. No capital por trabalhador (k*), as taxas de crescimento das
acoes de capital, a forca de trabalho e a producao sao iguais.

decrescente, porque cada unidade adicional de capital por trabalhador proporciona menos

incrementos adicionais de producao e renda. Menores incrementos de producao e renda, mul-

tiplicados por uma taxa constante de poupancas, significam menos aumentos nas poupancas.

Como os investimentos liquidos sao iguais as poupancas, os investimentos reais aumentam a
uma taxa decrescente a medida que o capital por trabalhador diminui.

A intersecao das curvas produz urn pont° estdvel ern que os investimentos reais igualam -se
aos investimentos equilibrados. Nesse ponto estavel, o capital por trabalhador é k*, e as taxas de

crescimento de producao por trabalhador, a forma de trabalho, as poupancas totais e os inves-

timentos sao todos iguais. Em k*, a economia esta em um caminho de crescimento estavel equi-

librado. A taxa de crescimento existente de producao real (rid() mostrada) continuard.

Solow reconheceu que os investimentos reais inicialmente poderiam ser menores ou maio-

res que os investimentos equilibrados. Se alguma dessas hipoteses ocorresse, a economia ajusta-

ria os totais relativos de capital e trabalho utilizados ate que os investimentos reais fossem iguais

aos investimentos equilibrados. Essas substituicoes de capital-trabalho e trabalho-capital esta-

vam ausentes no modelo de crescimento de Harrod-Domar.

Para entender o processo de ajuste, primeiro consideremos os niveis de capital por traba-

lhador que sao menores que k*, na Figura 23-1. Observe que os investimentos reais (conforme

determinados na curva Sa) excedem os investimentos equilibrados (determinados na linha Ma).

0 estoque de capital, portanto, cresce mais rapidamente do que a forca de trabalho, e o total
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ado. Nesse ponto, os investimentos reais sao os mesmos que os investimentos equilibrados. E
se o capital por trabalhador for maior que k*? Entao, os investimentos reais serao menores que
os investimentos equilibrados, e as gOes de capital crescerao menos rapidamente que a foNa de
trabalho. 0 capital por trabalhador caira ate que o ponto estavel seja alcancado. Solow, assim,
mostrou que as mudanas automaticas no uso relativo do capital e do trabalho permitem que
a economia atinja um ponto de crescimento estavel.

Solow e o progresso tecnol6gico

Solow enfatizou a importancia do avallo tecnolOgico (mantido constante na Figura 23-1) para
os padr6es de vida mais elevados. Para Solow, o avanco tecnolOgico inclui nao apenas as tecni-
cas aprimoradas de producao, mas tambem as melhorias na quantidade de trabalho e capital.
A nova tecnologia esta geralmente embutida no capital; esta incorporada nos novos equipamen-
tos e nas fabricas. Quando Solow introduz o avanco tecnolOgico em sua teoria do crescimento,
a economia hipotetica atinge taxas mais altas de crescimento produtivo, independentemente
dos aumentos no total de capital por trabalhador.

Para testar essa previsao do modelo, Solow desenvolveu novas tecnicas para medir as con-
tribuii5es relativas dos fatores que causam o crescimento econOmico. Ele descobriu que os
aumentos no trabalho e nos fluxos de entrada de capital explicam menos da metade do cresci-
mento econOmico. Segundo ele, o residuo é resultado do progresso tecnolOgicd.

JOSEPH ALOIS SCHUMPETER

Vida e influencias

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), filho de um fabricante de tecidos, nasceu na provin-
cia austriaca de Moravia (hoje uma regiao da Repliblica Tcheca) e estudou direito e economia
na Universidade de Viena. Exerceu a advocacia por varios anos, ensinou economia politica e,
em 1913 e 1914, foi para a Universidade de ColUmbia. Foi nessa epoca que ele e Wesley C.
Mitchell comecaram sua longa amizade. Durante a Primeira Guerra Mundial, Schumpeter nao
fez segredos de seus sentimentos pacifistas, prO-britanicos e antigermanicos. Ele serviu, por um
pequeno periodo, como ministro das Finanas da repUblica austriaca, em 1919. Em 1921, tor-
nou-se presidente de uma casa bancaria particular altamente respeitada em Viena. Quando o
banco entrou em decadencia em 1924, apOs a grande inflacao da Alemanha, ele retornou ao
mundo academico e aceitou um cargo de professor na Universidade de Bonn. De 1932 ate sua
morte, lecionou em Harvard e atuou como presidente da American Economic Association, o
primeiro economista estrangeiro a alcaNar essa distiNao. Suas obras The theory of economic

development (1911), Capitalism, socialism and democracy (1942) e sua enciclopedica History of

economic analysis (1954), editada por sua esposa apOs sua morte, sao monumentos a suas gran-
des conquistas.

As duas principais influencias intelectuais na vida de Schumpeter foram Leon Walras e
Karl Marx. De Walras, Schumpeter herdou sua enfase à interdependencia das quantidades eco-
nOmicas. Schumpeter tinha forte aversao ao marxismo, mas admirava o conhecimento de Marx

6. Robert M. Solow. Technical change and the aggregate production function. Review of Econornics and Sta-

tistics, n. 39, p. 312-320, agosto de 1957.
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sobre o processo de mudanca econOmica. Schumpeter foi devoto ardoroso das instituicoes capi-

talistas e via corn alarme as forcas provocadas pelo sucesso do capitalismo, porque acreditava

que elas destruiriam o sistema. Ele concordava corn Marx que o capitalismo entraria em deca-

dencia, embora por diferentes motivos e corn profundo pesar.

Desenvolvimento economic° e instabilidades nos neg6cios

Schumpeter construiu urn sistema te6rico para explicar os circulos econOmicos e a teoria do

desenvolvimento economic° . 0 principal processo na mudanca econOmica é a introducao de

inovacoes e a inovacao central é o empreendedor. A inovacao e definida como mudancas nos

metodos de oferta de mercadorias, por exemplo, a introducao de novos bens ou novos metodos

de producao; a abertura de novos mercados, conquistando novas fontes de suprimento de mate-

ria-prima ou bens semimanufaturados, ou a reorganizacao da industria, como a criacao ou que-

bra de urn monopolio. A inovacao é muito mais do que invencao. A invencao nao sera inova-

cab se estiver fadada ao fracasso — isto é, se nao for utilizada. Uma invencao se torna uma

inovacao somente quando é aplicada a processos industriais.

0 empreendedor é a pessoa que executa novas combinacoes e introduz inovacoes. Nem

todos os dirigentes das empresas, gerentes ou industriais sao empreendedores, porque podem

estar gerenciando urn negOcio sem tentar novas ideias ou novas maneiras de fazer as coisas. Nem

os empreendedores correm riscos. Essa funcao é deixada para os acionistas, que sao tipicamen-

te capitalistas, mas nao empreendedores. Os empreendedores devem ter apenas ligacoes tempo-

rarias corn as empresas individuais, como financiadoras ou promotoras. Mas sao sempre pio-

neiros na introducao de novos produtos, novos processos e novas formas de organizacao

comercial ou na penetracao de novos mercados. Sao pessoas corn excepcionais habilidades, que

aproveitam ao maxim° as oportunidades que passam despercebidas por outras ou que criam

oportunidades por meio da ousadia e da imaginacao.

Sem inovacao, a vida econOrnica atingiria um equilibrio estatico, e seu fluxo circular segui-

ria essencialmente os mesmos canals, ano apOs ano. 0 lucro e os juros desapareceriam, e o acu-

mulo de riquezas cessaria. 0 empreendedor, buscando lucro corn a inovacao, transforma essa

situacao estatica no processo dinamico de desenvolvimento economic ° . Essa pessoa interrom-

pe o fluxo circular e desvia o trabalho e a terra para o investimento. Como as economias gera-

das pelo fluxo circular sao inadequadas, o empreendedor confia no credit° para oferecer os

meios a sua empresa. 0 desenvolvimento economic° resultante surge do prOprio sistema eco-

nomic°, em vez de ser imposto externamente.

As inovacoes nao ocorrem de forma continua, mas ocorrem em grupos. As atividades da

maioria dos empresarios empreendedores e arrojados criam urn clima favoravel ern que os ou-

tros podem segui-los. 0 credit° expande-se, os precos e a renda aumentam e a prosperidade pre-

valece. Mas nao para sempre. 0 boom economic° gera condicoes desfavoraveis para seu progres-

so continuo. 0 aumento nos precos desvia o investimento, e a concorrencia entre produtos

novos e antigos causa perdas econOmicas. Quando os empresarios pagam suas dividas, o pro-

cesso deflacionario é intensificado, e a recessao substitui a prosperidade. As instabilidades eco-

nOmicas, portanto, representam o processo de adaptacao a inovacao. 0 sistema tende ao
excetn nue ac innvacnec cemnre nilehram ecsa tenriAncia nrnreccn nue crera
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desenvolvimento econOmico tambem gera instabilidades, e cada recessao representa uma luta a

favor de um novo equilibrio.

A queda do capitalismo

0 capitalismo pode sobreviver?, perguntava Schumpeter. "Nao", era sua resposta. Ele acredita-

va que a sociedade capitalista tinha estado, por algum tempo, em um estado de decadencia. Mas

discordava, com a maioria dos economistas, sobre a natureza exata da queda. Ele rejeitava a enfa-

se ricardiana no papel dos rendimentos decrescentes e o principio populacional de Malthus, que

se opunham ao progresso. Tambem se opunha ao argumento de Marx de que as contradi9:5es

econOrnicas produziriam sucessivamente mais crises graves. Rejeitava a tese keynesiana sobre a

estagngao em varios aspectos. As oportunidades para grandes inovavies nao foram exaustivas;

a tendencia de as inovgiies se tornarem poupanas de capital nao foi demonstrada de forma

convincente; embora o processo de desenvolvimento de novos paises tenha sido concluido, ou-

tras oportunidades podem bem substituir aquelas e, finalmente, a queda na taxa de nascimen-

to pode se tornar economicamente significativa no futuro, mas nao pode explicar os eventos dos

anos 1930. Seu diagnOstico sobre as enfermidades fundamentais do capitalismo aproximou-se

do apresentado por Sombart, discutido brevemente no Capitulo 11.

Schumpeter escreve que, se o sistema capitalista seguisse o padrao de crescimento estabe-

lecido nos 60 anos que precederam 1928, poderiamos alcaNar os objetivos dos reformistas so-

ciais sem interferencia significativa no processo capitalista. Mas isso nao e provavel. As bases

econ6micas e sociais do capitalismo estao comeando a se desintegrar, afirmou Schumpeter,

devido (1) a obsolescencia das funy5es empreendedoras, (2) a destruiao das classes politicas

protecionistas e (3) a destrui ao da estrutura institucional da sociedade capitalista.

Obsolesthwia dafunção empreendedora. A fuNao empreendedora esta se tornando cada vez

mais obsoleta. Dessa forma, as bases econOmicas e sociais do capitalismo estan se degenerando.

A inovaao esta se reduzindo à rotina. 0 progresso tecnol6gico esta se tornando cada vez mais

o negcio de equipes de especialistas treinados que verificam o que e necessario e fazem com

que funcione de maneiras previsiveis. 0 progresso econOmico esta se tornando despersonaliza-

do e automatizado. 0 trabalho de agencias e comites substitui a ação individual. Os empreen-

dedores nao tem mais oportunidades de entrar em cena; estao se tornando apenas gerentes, pes-

soas nem sempre dificeis de serem substituidas:

Para resumir essa parte da nossa argumenta o: se a evolu o capitalista — "progresso" —

parar ou se tornar completamente autonthica, a base econOmica da burguesia industrial serj.,

consequentemente, reduzida a saffiios como os que são atualmente pagos pelo trabalho admi-

nistrativo, com exce o dos vestigios de quase-rendas e ganhos monopolistas que podem se

prolongar por algum tempo. Como a empresa capitalista, por suas inUmeras conquistas,

tende a automatizar o progresso, concluimos que ela tende a se tornar superflua — degene-

rar-se sob a presso do prOprio sucesso. A unidade industrial gigante perfeitamente burocra-

tizada n5.0 apenas expulsa a pequena ou a media empresa e "desapropria" seus propriethrios,

mas acaba tambem expulsando o empreendedor e desapropriando a burguesia como uma

classe que, no processo, suporta perder nlo apenas sua renda, mas tambem aquilo que e infi-

nitamente mais importante, sua fun o. 0 ritmo da evolu o do socialismo ffio foi determi-
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nado pelos intelectuais ou agitadores que o pregavam, mas pelos Vanderbilts, pelos Came-
gies e pelos Rockefellers. Esse resultado talvez nao agrade aos socialistas marxistas, muito
menos aos socialistas de uma descricao mais popular (Marx teria dito mais vulgar). Mas, ate
onde ja chegaram os prognOsticos, ele nao difere do apresentado por eles'.

Destruicao das classes politicas. A destruicao das classes politicas, que ofereciam a major defe-
sa da sociedade capitalista, representa o segundo motivo para a autodestruicao do sistema capi-
talista. Schumpeter concordava corn Marx que a grande empresa destrOi a pequena e a media
empresas. Na politica democratica, esse processo enfraquece a posicao politica da burguesia
industrial, porque varios proprietarios de pequenas empresas sac, mais poderosos politicamen-
te do que poucos executivos assalariados e grandes acionistas.

o processo capitalista, substituindo uma pequena parcela das acoes por paredes e maquinas
de uma fabrica, desfaz-se da ideia de propriedade. Ele perde uma compreensao que antes era
tao forte — a do direito legal e da capacidade real de fazer corn que uma pessoa ficasse satis-
feita consigo mesma; a compreensao no sentido de que o proprietario perde o desejo de lu-
tar, economica, fisica e politicamente pela "sua" fabrica e pelo seu controle sobre ela, de mor-
rer, se necessario, em sua defesa. E a evaporacao daquilo que podemos chamar de substancia
material da propriedade — sua realidade visivel e paupavel — afeta nao apenas a atitude dos
proprietarios, mas tambem a dos trabalhadores e do pdblico em geral. A propriedade desma-
terializada, sem funcao e absenteista nao convence e traz a tona a sujeicao moral. Conse-
quentemente, nao sobrara ninguern que realmente se importe corn ela — ninguem interna-
mente e ninguem sem as pressoes das grandes preocupacoess.

0 capitalism° , dizia Schumpeter, cria, educa e subsidia urn grupo intelectual corn um
interesse legitimo na inquietacao social. Os intelectuais tido tern responsabilidade direta pelos
negocios praticos, eles estao do lado de fora, observando. Eles tern a forca da palavra dita e escri-
ta. A liberdade de discussao ptiblica envolve liberdade de mordiscar as bases da sociedade capi-
talista, e o grupo intelectual nab pode ajudar, porque vive da critica. Os graduados que sao inca-
pazes de exercer urn trabalho profissional e que se °poem as ocupacoes manuais aumentam o
grupo dos descontentes e desenvolvem hostilidade a ordem capitalista ao racionalizar as pro-
prias imperfeicoes. Os intelectuais tambem invadiram o movimento dos trabalhadores e o radi-
calizaram a fim obter apoio das pessoas que naturalmente suspeitam deles.

Destruicao da estrutura institucional. 0 terceiro motivo para a desintegracao das bases do
capitalismo está na destruicao da estrutura institucional da sociedade capitalista. 0 grande men-
to dodo argumento da estagnacao é seu reconhecimento da verdade inegavel de que, diferente-
mente de outros sistemas econornicos, o sistema capitalista é movido a incessantes mudancas
econOmicas. 0 capitalismo implica revolucoes industriais recorrentes, que san a principal fonte
de lucro e interesse pot pane dos empresarios e dos capitalistas. 0 nUcleo valid° da analise so-
bre a estagnacao depende da inadaptacao das expectativas de lucro como a base dos investimen-

7. Joseph A. Schumpeter. Capitalism, socialism, and democracy. 3. ed. Nova York: Harper & Row, 1950, p. 134.
Copyright 1942, 1947 de Elizabeth Boody Schumpeter. Copyright 1950 de Harper & Row.
R I A')
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tos insuficientes e do emprego. Esses problemas econ micos s-ao gerados por politicas anticapi-

talistas adotadas na maioria dos paises europeus desde a Primeira Guerra Mundial e, nos Esta-

dos Unidos, desde 1933 — politicas que aumentaram os nUmeros do desemprego dos anos

1930 acima do que deveriam. Essas politicas incluem taxaca- o que e t-ao alta e progressiva que

impede acumulacao privada; gastos pliblicos; legislac-ao trabalhista que trata de questhes de sala-

rios, horas de trabalho e disciplina na esfera politica e regulamentac'ao severa do comportamen-

to de grandes empresas sob a ameaca de execucab:

Nessas condiVies, a gerg'ab de renda pública vai se tornar automaticamente permanente,

bem independente dos fatores refoNados pelas teorias formadas para provar suas carencias

resultantes de causas inerentes no processo poupaNa-investimento da sociedade capitalista.
Esse sistema, sem dUvida alguma, ainda vai se chamar capitalismo. Mas, e um capitalismo no
babTo de oxigenio — mantido vivo por dispositivos artificiais e paralisado em todas as fun-
-Oes que promoveram seu sucesso no passado. A pergunta sobre o motivo pelo qual ele deve

permanecer vivo, portanro, deve vir à tona em breve'.

A atividade bancaria e as financas privadas n-ao tetho mais um papel a desempenhar em

um mundo econthnico completamente dependente do sistema de financiamento do governo

que é totalmente independente das poupancas voluntarias privadas. Os gastos do governo co-

mo uma politica permanente evoluir-ao para um planejamento de investimentos governamen-

tal. 0 comercio e os investimentos internacionais serao cortados das antigas praticas de calcu-

lo comercial e ser-ao administrados por considerac6es politicas. Esse sera o "capitalismo

dirigido'', que se transformath em "capitalismo estatal" quando algumas medidas de nacionali-

zac:o forem adotadas. Schumpeter definiu o capitalismo estatal como posse e gerenciamento,

por parte do governo, de setores selecionados do mercado, controle completo no mercado de

trabalho e de capital, bem como iniciativa governamental nas empresas nacionais e estrangei-

ras. Se ele vai se chamar socialismo ou n'ao e simplesmente uma quest-ao de preferencia, dizia

Schumpeter. Esse Estado sofrera de desinteligencia e ineficiencia, o que podera ser eliminado

com a volta ao capitalismo puro ou com a volta resoluta ao socialismo pleno. Por outro lado,

Schumpeter acreditava que o capitalismo estatal poderia conservar muitos valores humanos que

sucumbiriam nos sistemas alternativos.

Schumpeter em retrospecto

Na perspectiva de hoje, fica claro que Schumpeter, assim como Marx, era muito pessimista em

relac'ao ao futuro prOximo do capitalismo. Desde a epoca em que Schumpeter escreveu, o capi-

talismo continua a se expandir e a prosperar em muitas partes do mundo. Alem disso, a queda

do comunismo levou diversas ex-economias socialistas a abracar o capitalismo como a Ultima

meta dos seus esforcos reformistas. 0 empreendedorismo tem prosperado no mundo, confor-

me se evidencia pelo grande sucesso de algumas empresas novas e pela grande inovac-ao relacio-

nada à computac-ao pessoal, comunicac6es, engenharia genetica e à Internet.

A contribuicão geral de Schumpeter para a economia, portanto, consiste menos em suas

opini5es sobre o destino do capitalismo em longo prazo do que em sua enfase na import'ancia

9. Joseph A. Schumpeter. Essays. Ed. Richard V. Clemence. Reading: MA: Addison-Wesley, 1951. p. 180.
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MID • 0 Passado como Preambulo 

SCHUMPETER, A DESTRUICAO CRIATIVA E A POLiTICA ANTITRUSTE

A visa() neoclassica padrao sobre a concorrencia é a
de varias empresas vendendo produtos identicos ou
similares. Quando as empresas de urn mercado
especifico obtem grandes lucros, surgem novas
empresas. Essa entrada no mercado aumenta a ofer-
ta de produtos, o que reduz o preco do produto e
causa queda dos lucros aos seus niveis normais. A
concorrencia, portanto, beneficia os consumidores,
produzindo precos que sao suficientemente justos
para cobrir os custos de producao marginais e me-
dios dos produtores, incluindo os lucros normais.
A concorrencia beneficia a sociedade, canalizando
seus recursos para seus usos de major valor.

Nessa visa() neoclassica da concorrencia, o
mono/polio é prejudicial aos consumidores e a socie-
dade. Os monopolistas definem precos mais altos
do que os da concorrencia, resultando em uma pro-
dug-do menor que a da concorrencia e uma subalo-
cacao de recursos para o produto monopolizado.
Pot esses motivos, os poises tern leis antitruste que
proibem que as empresas dominantes assumam
praticas como, pot exemplo, estabelecer precos para
eliminar os concorrentes, exigir que os clientes
comprem exclusivamente delas, comprar ou fundir-
se corn os concorrentes ou reprimir a entrada de
possiveis concorrentes no mercado. Os Estados
Unidos aplicaram leis antitruste para eliminar ou
restringir as praticas de monopolistas declarados,
como Standard Oil (1911), Alcoa (1945), Xerox
(1975) e AT&T (1982). Em 1998, o governo
moveu uma acao antitruste contra a Microsoft, ale-
gando que ela utilizara seu mono/polio no mercado
de sistemas operacionais para computadores para
reprimir a concorrencia nos mercados relacionados.

Schumpeter tinha uma visao mais ampla so-
bre a concorrencia e o monopOlio. Ele enfatizava
que a concorrencia é urn processo a longo prazo
ern que as empresas competem desenvolvendo
totalmente novos produtos e processos. 0 mono-
polio nao pode se manter pot longos periodos por-
que seus precos e lucros criam urn incentivo pode-
roso para que os empresarios concorrentes
produzam novos produtos e descubram novos
metodos de Droducao. Conseaiientemente. essa

inovacao empresarial resulta em destruirao criati-
va: ela simultaneamente cria novos produtos e
metodos de producao e destroi a forca do mono /po-
lio existente. Conforme afirmacao de Schumpeter:

Na realidade capitalista (...) trata-se da (...)
concorrencia da nova mercadoria, da nova
tecnologia, da nova fonte de suprimento,
do novo tipo de organizacao comercial —
concorrencia que comanda urn custo deci-
sivo ou uma vantagem na qualidade e que
luta tido nas margens do lucro das empre-
sas ja existentes, mas ern suas bases e suas
vidas. Esse tipo de concorrencia é (...) tao
(...) importante que se torna uma questa()
de indiferenca comparativa se a concorren-
cia funciona mais ou menos prontamente;
a poderosa alavanca que a longo prazo
aumenta a producao e reduz os precos
constituida de outras coisas'.

A implicacao politica dessa visa() a Iongo pra-
zo da concorrencia e do monopOlio difere da visa°
neoclassica. Se a destruicao criativa é uma parte ine-
vitivel do capitalismo dinamico, a monopolizacao
de urn mercado é de pouca preocupacao. Conse-
quentemente, novos empreendedores desenvolve-
rao novos produtos e metodos que tornam o anti-
go monopOlio inofensivo. Exemplos histOricos: as
linhas aereas destruiram o monopOlio das estradas
de ferro; os cinemas trouxeram nova concorrencia
ao teatro; os CDs e fitas cassetes substituiram os
LPs. Na opinido de Schumpeter, o governo nao
precisa colocar urn fim ou restringir urn monopO-
lio já existente, porque o monopOlio e pane do pro-
cesso competitivo dinamico a longo prazo. Todos
os monopOlios sao temporarios, a menos que o
governo os proteja.

A maioria dos economistas contemporaneos
concorda que a destruicao criativa pode ocorrer, e
ocasionalmente ocorre. Mas eles duvidam que ela
seja inevitavel ern todas as situacoes. Desestimula-
dos pela lei, os monopolistas podem "erguer abri-
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gos contra tempestades (...) para se protegerem

contra a destruicao criativa" b, tomando medidas

para obter controle sobre novos e inovadores pro-

b. Walter Adams e James Brock. The structure of
American industry. 9. ed. Englewood Cliffs, NJ: Pren-

tice-Hall, p. 310.

dutos ou para evitar o seu desenvolvimento. Uma

dessas acc5es, por exemplo, seria absorver novos

concorrentes assim que eles surgirem. Evitando es-

sas aciSes anticoncorrencia, a politica antitruste
pode contribuir nao apenas para a eficiencia a cur-

to prazo, mas tambem para o processo a longo pra-

zo da destruicao criativa.

dos empreendedores e das inovacOes para se alcancar o crescimento econOmico. Novas e melho-

res tecnologias, muitas delas comercializadas por empreendedores, explicam boa parte do cres-

cimento econOmico dos paises industrializados desenvolvidos.

RAGNAR NURKSE

Ragnar Nurkse (1907-1959) nasceu na EstOnia. No comeco dos anos 1930, sua familia imigrou

para o CanacL, e ele foi estudar na Universidade de Edimburgo e na Universidade de Viena. Co-

mo funcionsio da Liga das NacOes, publicou alguns estudos ilustres sobre a economia interna-

cional. ApOs a Primeira Guerra Mundial, aceitou o cargo de professor na Universidade de

ColUmbia e L permaneceu ate sua morte precoce, em Genebra, enquanto estava de licenca.

Nurkse deu grande enfase às economias externas. Quanto maior o volume de investimen-

tos feitos, mais vivel se torna assumi-los. Portanto, as economias de baixa renda exigem o pro-

gresso em uma atitude ampla, com expans rao simulthnea de mercados que suportam uns aos

outros e aumento nas chances de sucesso. A maior dificuldade e que a pobreza dos paises tem

limitado a formaco de capital.

0 circulo vicioso da pobreza

Por que os paises permanecem pobres?, perguntava Nurkse. Segundo a cita0.0 que se segue, sua

resposta enfatizava o "circulo vicioso da pobreza":

0 "drculo vicioso de pobreza" (...) implica, obviamente, uma constelac'ao circular de for-

cas que tendem a agir e reagir umas sobre as outras, de modo a manter um pais pobre em

um estado de pobreza. Exemplos particulares dessas constelace)es circulares nao sao difi-

ceis de imaginar. Por exemplo, um homem pobre pode náo ter o suficiente para comer;

sendo subnutrido, sua saUcle pode ser debilitada; sendo fisicamente debilitado, sua capa-

cidade de trabalho pode ser baixa, o que significa que ele é pobre, o que, por sua vez, sig-

nifica que ele na- o tera dinheiro para comer, e assim por diante. Uma situacao como essa,

aplicada a um pais inteiro, pode ser resumida na famosa afirmacao: "um pais e pobre por-

que e pobre".
As relaciies circulares mais importantes desse tipo sa'o aquelas que afetam o problema de

formacao de capital nos paises economicamente subdesenvolvidos. 0 problema do desenvol-

vimento econmico é em grande parte, embora nao totalmente, um problema de acUmulo

de capital. As ent5lo chamadas areas subdesenvolvidas, em oposic5.o as desenvolvidas, nao sao

providas de capital, em relaao à sua populacao e a seus recursos naturais.



r J HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMICO

Ha dois lados no problema de formacao de capital real: ha o lado da demanda e o lado da
oferta. A demanda por capital é controlada pelos incentivos ao investimento; a oferta de capi-
tal é controlada pela capacidade e disposicao de poupar. Em 'Daises subdesenvolvidos, existe
uma relacao circular nos dois lados do problema. No lado da oferta, temos a pequena capaci-
dade de poupar, resultando no baixo nivel da renda real. Mas a baixa renda real é reflex° de
baixa produtividade, que, por sua vez, é decorrente, em grande parte, da falta de capital. A fal-
ta de capital é resultado da pequena capacidade de poupar e, assim, o circulo flea completo.

No lado da demanda, a persuasao ao investimento pode set baixa, devido ao baixo poder de
compra da populaclo, o que se deve a baixa renda real, que, pot sua vez, é decorrente da baixa
produtividade. 0 baixo nivel de produtividade, no entanto, é resultado do pequeno total de
capital utilizado na producao, que, pot sua vez, é causado pela baixa propensao a investir. (•..)''

Nurkse dizia que talvez pareca surpreendente que possa haver uma deficiencia na deman-
da por capital. "Na maioria dos casos, a demanda por capital nao é enorme?", questionava ele.
Sua resposta era negativa. 0 incentivo dado as empresas privadas para o investimento é grave-
mente limitado pelo pequeno tamanho do mercado interno. 0 tamanho do mercado é deter-
minado pelo nivel geral de produtividade. Vista integralmente, a "capacidade de comprar nao
depende apenas da capacidade de producao, mas é, na verdade, definida por ela".

Desenvolvimento equilibrado

Nurkse argumentava que, se os 'Daises pobres devem se desenvolver, eles precisam confiar muito
na industrializacao em vez de confiar na producao e na exportacao de materia-prima. Os 'Dai-
ses nao-industrializados, afirmava ele, sao quase todos da classe de baixa renda e comercializam
muito pouco entre si. Os 'Daises industrialmente ricos mostram grandes avancos na renda real
per capita, ainda que nao estejam transmitindo sua taxa de crescimento para o resto do mun-
do por meio de um aumento proporcional na demanda por produtos primarios. Ha seis gran-
des motivos para isso: (1) Nas economias desenvolvidas, a producao industrial esta mudando
de indnstrias "pesadas" para "leves" (por exemplo, engenharia e quimica) e, portanto, requer
menos materia-prima em relacao aos produtos acabados; (2) a medida que os servicos se tor-
nam importantes nos paises mais ricos, a demanda pela materia-prima fica em defasagem em
relacao ao aumento do produto domestico; (3) a elasticidade da renda da demanda do consu-
midor por varias mercadorias agricolas tende a ser baixa; (4) o protecionismo agricola tende a
reduzir as importacoes de produtos primarios nos 'Daises industrializados; (5) economias subs-
tanciais foram alcancadas nos usos industriais de materiais naturais por meio de desenvolvi-
mentos como a recuperacao sistemica por revestimento eletrolitico e o reprocessamento de
metais; e (6) os 'Daises industrializados tendem cada vez mais a substituir a materia-prima por
material sintetico.

Se a producao primaria para exportacao nao oferece oportunidades atraentes para o cres-
cimento, a alternativa é a industrializacao. Pode haver dois tipos de industrializacao: aquela des-
tinada a produzir bens manufaturados para exportar aos 'Daises industrializados e aquela forne-
cida principalmente aos mercados internos nos 'Daises de baixa renda.

10. Ragnar Nurkse. Some aspects of capital accumulation in underdeveloped countries. Cairo: National Bank of
Epvnt. 1952. n. 1-3. Reimnresco corn nermis6n cln editor
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0 segundo tipo geralmente requer um avanco complementar na agricultura interna,
enquanto o primeiro nao. Nenhum tipo exige o abandono nem a contratacao de exportacao de

materia-prima que um pais esta naturalmente adaptado para produzir.
A producao de bens manufaturados para exportacan em paises industrializados oferece pou-

ca esperanca de sucesso. Portanto, as regi es de baixa renda devem expandir o mercado local para
bens acabados. No entanto, o tamanho do mercado depende do volume de producao. A dificulda-
de e que a populacao agricola pobre nao pode comprar os bens manufaturados oferecidos para ven-

da, devido as baixas produtividade e renda. Nem a economia local esta apta a fornecer o alimento
necessario para sustentar os novos trabalhadores industriais. Assim, o desenvolvimento industrial
para os mercados locais requer um aumento simult'aneo da produtividade agricola internamente.

0 mesmo principio se aplica à esfera dos manufaturados. Sozinha, uma Unica empresa nao

pode criar demanda suficiente para sua producao, porque as pessoas que trabalham nas indUs-
trias nan vao querer gastar seu salario com os prOprios produtos:

Assim como e possivel que toda a indUstria falhe se os lavradores n:o conseguirem produzir
o excedente comercializvel e forem muito pobres para comprar qualquer coisa das fbricas,
tambem é possivel que um tinico ramo da indUstria falhe, por falta de suporte de outros seto-
res da indUstria e da agricultura, isto é, por falta de mercado. (...) Resumindo, embora seja
verdade que os setores ativos tenderk) a empurrar os setores passivos para a frente (e era isso
o que alguns defensores do "crescimento desequilibrado" tinham em mente), e igualmente
verdade que os setores passivos tenderk) a segurar os ativos. 1\15.0 seria melhor se cada setor
fosse, de alguma forma, "ativo" no sentido de desenvolvimento esponthneo, imbuido de cer-
to entusiasmo expansivo prOprio em vez de esperar pelos sinais dos outros? Os incentivos e
as limitações dos pre9:ts seriam, então, necessrios somente para manter a taxa de desenvol-
vimento de cada setor alinhada com o padt"o de demanda da comunidade. 0 principio de
expans5.o equilibrada pode ser observado como um meio de se acelerar a taxa geral de cresci-
mento da produo".

Existem limites para a diversificacao da producao. A necessidade de manter um porte efi-
ciente é uma consideracao pratica importante que geralmente limita a diversificacan da indUstria
em qualquer pais. Portanto, a industrializacan para os mercados internos nos paises em desen-
volvimento deve sempre incluir producao para exportacao para o mercado de um outro pais. Is-

so e particularmente importante para paises com pequeno poder de compra, que tem muito a
ganhar com a uniao de procedimentos alfandegarios entre os paises em desenvolvimento.

0 progresso econOmico, dizia Nurkse, nao e espontaneo ou automatico. Pelo contrario,
forcas do sistema tendem a segura-lo em determinado nivel. Porem, quando o circulo vicioso
da estagnacao é quebrado, as relackks circulares tendem a compensar o avanco cumulativo. 0
investimento sincronizado de capital em uma ampla gama de mercados ampliara a indUstria
para todos eles, embora cada indUstria, considerada separadamente, nao se mostre atrativa para
os investimentos. A maioria das indUstrias que abastecem o consumo em massa e complemen-
tar, no sentido de que suprem os mercados umas das outras. A produtividade marginal social

do capital e, na sua essencia, maior que a produtividade marginal privada.
Nurkse acreditava que, em paises com baixa renda, as forcas que combateriam o poder da

estagnacao econOrnica devem ser deliberadamente organizadas por meio de uma direcao cen-

11. Ragnar Nurkse. Patterns of trade and development. Estocolmo: Almqvist and Wiksell, 1959, p. 43.
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tral ou empresa coletiva. Os investimentos reais poderiam ser feitos por empresas privadas,
embora o Estado pudesse reforcar as poupancas compulsOrias e, entao, coordenar o investimen-
to. A deficiencia da demanda por capital surge somente no setor privado da economia. Para a
economia como urn todo, nao existe, obviamente, essa deficiencia. Portanto, a maioria dos 'Dai-
ses em desenvolvimento precisard de uma combinacao de acao privada e governamental sobre
as poupancas e os investimentos. Cada pals deve trabalhar sua propria combinacao, de acordo
corn suas necessidades e oportunidades.

No caso dos paises pobres emergentes de hoje, o crescimento equilibrado oferece urn cami-
nho possivel para o progresso economic ° . 0 problema desse metodo é que ele requer grande
volume de capital, que os 'Daises pobres tern dificuldade em adquirir. Outra °Ka p que tern si-
do proposta e implementada em alguns 'Daises é promover o crescimento corn a substituicao da
importacao. Se urn pals já esta importando produtos manufaturados, ele pode impor barreiras

para a importacao e assumir a producao desses produtos internamente sem necessitar de cres-

cimento equilibrado. Outra opcao é encorajar investimentos estrangeiros diretos de modo a

aumentar as acoes de capital disponiveis para uso por trabalhadores domesticos.

W. ARTHUR LEWIS

Em 1979, dois proeminentes economistas especializados em economia do desenvolvimento

compartilharam o Premio Nobel de Economia. Um deles era Arthur Lewis (1915-1991); o ou-

tro, Theodore Schultz. Lewis e o objeto imediato de nossa atencao. Discutiremos Schultz pos-

teriormente neste capitulo.

W. Arthur Lewis nasceu nas indias Ocidentais Britanicas, em 1915. Estudou e, mais tarde,

lecionou na London School of Economics, transferindo-se mais tarde para a Universidade de
Manchester. Em 1949, ele publicou The principles of economic planning, em que advertia sobre

a impraticabilidade do planejamento central e sustentava o planejamento por meio de merca-

dos. Esse importante trabalho foi seguido em 1954 por seu famoso artigo sobre desenvolvimen-

to, Economic development with unlimited supplies of labour 12. Um ano mais tarde, Lewis
publicou The theory of economic growth, no qual enfatizava o processo de crescimento em pal-

ses em desenvolvimento (em oposicao as teorias de crescimento de Harrod, Domar e Solow, que

enfatizavam os poises capitalistas desenvolvidos).

Lewis manteve muitos cargos distintos durante sua carreira, incluindo o de vice-chance-

ler da Universidade das indias Ocidentais, presidente do Banco de Desenvolvimento do Caribe

e presidente da American Economic Association. De 1963 ate sua aposentadoria, ficou na facul-
dade da Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, na Universidade de
Princeton. Lewis morreu em 1991.

0 modelo de dois setores de Lewis

0 modelo dual de Lewis para o desenvolvimento economic° divide a economia em dois seto-
res: um setor de subsistencia rural tradicional e um setor industrial urbano moderno. 0 setor ru-
ral possui tanto trabalho excedente em relacao ao capital e aos recursos naturais que muito desse

12. W. Arthur Lewis. Economic development with unlimited supplies of labour, Manchester School, n. 22,
- 120 101 incx
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trabalho poderia ser transferido para o setor urbano sem diminuir a producao agricola. Na extre-

midade oposta, o produto marginal desse trabalho redundante e zero.

0 setor urbano e industrializado e lucrativo. Parte desses lucros e poupada e investida em

bens de capital. Devido a essa expansao de fabricas e equipamentos, o setor urbano possui uma

demanda crescente por trabalho. Tem tambem uma media salarial substancialmente maior que

o setor rural. Portanto, os trabalhadores no setor agricola serao atraidos para o setor urbano.

Os mecanismos do modelo de Lewis sao representados na Figura 23-2, que mostra a

demanda e a oferta de trabalho no setor industrial urbano. Imagine que um volume fixo de capi-

tal esteja disponivel nesse setor e que a demanda para o trabalho seja D,. Essa curva da deman-

da pelo trabalho e simplesmente a curva do produto da receita marginal (MRP = produto mar-

ginal X receita marginal) derivada dos trabalhos de John Bates Clark (Figura 14-4a) e Alfred

Marshall.

Observaremos que a oferta de trabalho, S, para o setor urbano na Figura 23-2 e perfeita-

mente elastica na taxa salarial urbana W. Lewis observou que a taxa salarial urbana media nos

paises em desenvolvimento era aproximadamente 30% mais alra do que a taxa salarial rural me-

dia. Conseqentemente, uma grande oferta de mao-de-obra rural redundante esta disponivel

para o setor industrial urbano. Na taxa salarial W„ , os empregadores urbanos podem contratar

menos ou mais trabalhadores, conforme desejarem.

Na Figura 23-2, os empregadores urbanos optarao por contratar Q 
trabalhadores, porque

o produto da receita marginal no nivel de desemprego se iguala a taxa salarial (custo de recur-

sos marginais). Relembrando Clark, a produao industrial urbana é a area abaixo da curva da

demanda D i : e a area a + b. Dessa quantia, os trabalhadores receberao a area a como salarios;

os capitalistas receberao a area restante b como juros e lucros.

Os capitalistas reinvestirao parte de seus lucros no novo capital no setor urbano, aumen-

tando a produtividade da mao-de-obra nesse setor. Esse aumento no produto marginal da mao-

de-obra se traduz em um deslocamento para a direita na curva da demanda pela mao-de-obra,

por exemplo, de D, para D,. Com a nova demanda pela mao-de-obra D2 , as empresas do setor

urbano contratarao Q, trabalhadores. Os salarios totais aumentarao da area a para a area a + d.

Enquanto isso, a renda dos capitalistas aumenta da area b para a area b + c. 
Q1 

Q_2 trabalhadores

rurais sao absorvidos no setor industrial urbano e, como seu produto marginal era zero no se-

tor rural, a producao total da naao passa da area a + b para a area a + b + c + d. Esse processo

se repete: novos investimentos ocorrem, os estoques de capital aumentam, a demanda por mao-

de-obra cresce, ocorre a migraao para o setor urbano e a producao nacional se expande.

lmplicaces

0 modelo de Lewis ajuda a explicar como um pais em desenvolvimento, que anteriormente

estava poupando e investindo uma pequena porcentagem de sua renda nacional, converte-se em

uma economia que voluntariamente poupa e investe altas porcentagens de sua renda nacional.

Quando o processo de Lewis comNa, a expansao da produao e da renda nacional ocorre quase

automaticamente. Por essa razao, o modelo de dois setores de Lewis segue a tradicao da teoria

econmica classica de Smith. 0 circulo vicioso de pobreza de Nurkse é quebrado quando a mao-

de-obra rural excedente migra para o setor industrial urbano. Essa migraao aumenta a renda

capitalista, que, por sua vez, promove maior volume de poupanas e investimentos. 0 pais expe-
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0 Q1 Q2

Quantidade de mao-de-obra

Figura 23-2 0 modelo de Lewis para o desenvolvimento econOmico: Oferta ilimitada de mao-de-obra
No modelo de Lewis, os empregadores no setor industrial urban° deparam-se cam uma curva de oferta per-
feitamente elistica de trabalho, porque ha uma mao-de-obra excedente no setor agricola rural (ado mostrada)
e a taxa salarial urbana, Wu, excede a taxa salarial rural (it'd() mostrada). Se a demanda por trabalho e D, no
setor urbano, os capitalistas empregarao Q, trabalhadores e obterao rendas de juros e lucros, mostradas pela
area b. 0 reinvestimento dessa renda expandira as acoes de capital, aumentard a produtividade da mao-de-
obra e deslocara a curva da demanda pela mao-de-obra para a direita, isto 6, para D2 . Portanto, o emprego
aumentara, assim como os salarios totais, a renda capitalista e a producao nacional. 0 processo continuara ate
que a mao-de-obra excedente no setor rural seja completamente absorvida no setor industrial urbano.

rimenta o aumento de capital e de producao nacional sem urn deslocamento direto de recursos

de bens de capital para bens de investimento.

Eventualmente, dizia Lewis, toda a mao-de-obra excedente no setor rural é absorvida no se-

tor industrial urbano. A curva da oferta de mao-de-obra na Figura 23-2 desloca-se, entao, para ci-

ma, porque mais expansao de demanda no setor urbano exigird taxas salariais mais altas para

atrair mao-de-obra do setor rural. Nessa fase do desenvolvimento, ocorre a analise neoclassica

de taxas salariais, corn sua curva decrescente da demanda pelo trabalho e a curva crescente da

oferta de trabalho. Outros aumentos na demanda pelo trabalho no setor urbano elevarao a taxa

salarial e o emprego.

Embora o modelo de Lewis tenha sido criticado como sendo inaplicavel a muitas nacoes

atuais menos desenvolvidas (0 Passado como Preambulo 23-2), ele descreve o processo de

desenvolvimento experimentado historicamente pelos Estados Unidos e por varias outras eco-

nomias hoje industrializadas. Ate mesmo os criticos das opinioes de Lewis o reconhecem como

uma das figuras mais importantes no surgimento da economia do desenvolvimento.

THEODORE W. SCHULTZ

Theodore W. Schultz (1902-1998) cresceu em Arlington, Dakota do Sul, e concluiu seus estu-

dos na Universidade Estadual de Dakota do Sul. AID& receber seu Ph.D. da Universidade de

Wisconsin, em 1930, ingressou na faculdade do Estado de Iowa. Em 1943, assumiu um cargo

de professor de economia na Universidade de Chicago, onde atuou como chefe do departamen-

ro de 1946 a 1961. Conrinuou sen rrahalho em Chicasro are qua anosenradoria. Sens 11 livros
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e mais de 250 artigos e estudos trataram principalmente da economia agricola, do crescimento
e desenvolvimento econOmico e do capital humano. Em 1979, ele ganhou o Premio Nobel de

Economia por essas contribui9Oes.
No inicio da decada de 1960, Schultz iniciou o que veio a se transformar na revolu o do

capital humano no pensamento econOmico'. 0 capital humano consiste no acOmulo de todos

os principais investimentos em educa o, treinamento on-the-job 14 , sade, migrao e outros

fatores que aumentam a produtividade individual e, conseqiientemente, os ganhos. Os traba-

lhadores tornaram-se capitalistas, dizia Schultz, com a aquisi o de conhecimento e habilida-

des que tem valor econOmico:

Esse conhecimento e essas habilidades sa- o, em grande parte, produto de investimento e, com-
binados com outros investimentos humanos, contribuem predominantemente para a supe-
rioridade produtiva dos paises tecnicamente desenvolvidos. Omiti-los no estudo do cresci-
mento econOmico e como tentar explicar a ideologia sovietica sem Marx''.

Schultz afirmava que os investimentos em capital humano nos ajudam a entender as "tres

principais perguntas intimamente ligadas ao enigma do crescimento econOmico".

Primeiro, consideremos o comportamento a longo prazo da razao capital-renda. Aprendemos
que um pais que tenha acumulado mais capital reprodutivel em relacao as terras e trabalho
empregaria esse capital em maior "profundidade", devido à grande abundancia e preos bai-
xos. Mas, aparentemente, nao e isso o que acontece. Pelo contrario, as estimativas hoje dis-
poniveis mostram que uma parcela menor desse capital tende a ser empregada em renda,
medida que o crescimento econOmico continua. Devemos deduzir que a raza- o capital-renda
nao interfere na explica-ao da pobreza ou da opulencia? Ou que um aumento nessa razao nao

um pre-requisito para o crescimento econOmico? (...) Para o meu propOsito, tudo o que pre-
cisa ser dito e que essas estimativas das razes capital-renda referem-se apenas a uma parte de
todo o capital. Elas excluem, em particular e infelizmente, qualquer capital humano. 0 capi-
tal humano tem crescido a uma taxa substancialmente maior que o capital reprodutivel (nao-
humano). Nao podemos, portanto, inferir dessas estimativas que o estoque de todo o capital
esteja diminuindo em relaao à renda16.

A segunda pergunta importante, dizia Schultz, e por que a renda nacional tem crescido

mais thpido que o total combinado de terra, horas trabalhadas por pessoa e estoque de capital

A explica o está nos rendimentos à escala e na melhoria da qualidade das entradas, par-

ticularmente no aprimoramento da capacidade humana em produzir bens e servi os.

Uma pequena distancia nos separa desses dois questionamentos levantados pelas estimativas
ja existentes de um terceiro, que nos leva ao cerne do problema, ou seja, o grande e inexpli-
cavel aumento em ganhos reais dos trabalhadores. Isso poderia ser uma sorte inesperada? Ou

13. Lembre-se de que esse conceito teve suas origens em Wealth of nations, de Adam Smith. Von Thnen e
Fisher tambem incluiram o capital humano em suas definic5es sobre a riqueza econOmica.
14.N.R.T. Treinamento no trabalho.
15.Theodore W. Schultz. Investment in human capital. American Economic Review, n. 51, p. 3, mallo de

1961. Reimpresso com permissao do editor.
16. Idem, ibidem, p. 5.
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0 Passado como Preambulo 

AS CRiTICAS DE TODARO A LEWIS E SCHULTZ

A visa() positiva de Lewis sobre a migracao rural-
urbana do trabalho e a enfase de Schultz aos investi-
mentos em capital humano foram alvos das criticas
de economistas do desenvolvimento, particularmen-
te preocupados corn os 'Daises mais pobres em desen-
volvimento dos dias de hoje.

Urn critic° proeminente é Michael Todaro
(1942-), que observa que o modelo de Lewis nao
se enquadra nos fatos de desenvolvimento ern mui-
tos paises de baixa renda. Ele observa que uma
emigracdo sem precedentes de pessoas das areas ru-
rais para as urbanas ocorreu em 'Daises em desen-
volvimento da Africa, Asia e America Latina e que
o resultado nao foi o crescimento auto-sustentavel
sugerido pelo modelo de Lewis. Em vez disso, a
taxa de migracao rural-urbana esgotou a capacida-
de das areas urbanas em criar emprego, aumentan-
do as taxas de desemprego urbano e gerando a
miseria urbana.

0 modelo de Lewis assume que a taxa sala-
rial urbana permanecera constante a medida que
o capital se expande. Mas Todaro observa que as
taxas salariais urbanas nos poises ern desenvolvi-
mento aumentaram corn o tempo, tanto ern ter-
mos absolutos quanto ern relacao as rendas medias
rurais. Uma combinacao de pressdo empresas-sin-
dicatos, salarios minimos altos (ern relacao aos
salarios medios) e politicas de salarios altos das
empresas multinacionais elevou as taxas salariais
no setor urbano, mesmo na presenca de um subs-
tancial nivel de desemprego decorrente da emigra-
cao rural. Ao mesmo tempo, os governos nos pai-
ses em desenvolvimento trouxeram o preco do
capital abaixo do custo real, por meio de taxas de
juros subsidiadas, tratamento protecionista dos
impostos e outros incentivos ao investimento. 0
resultado do trabalho por urn preco muito alto e
do capital abaixo do preco tem sido o uso difun-
dido de capital intensivo (economia de mao-de-
obra), assim como o uso difundido de trabalho
rido-intensivo e economia de mao-de-obra (uso da
mao-de-obra). Todaro afirma: "Vislumbrar no-

equipamentos automatizados é um recurso co-
mum das industrias urbanas, enquanto os traba-
lhadores ociosos se reunem fora dos portoes da
fabrica"'.

Resumindo, Todaro afirma que o grande
aumento no emprego urbano previsto por Lewis
ndo ocorreu: "Para cada novo emprego criado, dois
ou mais migrantes que estavam produtivamente
ocupados nas areas rurais chegam a cidade" b . To-
daro argumenta que a melhor politica para a maio-
ria dos 'Daises ern desenvolvimento é reduzir o
fluxo de mao-de-obra da area rural para a urbana.
Ern vez disso, os governos dos 'Daises em desenvol-
vimento devem buscar um desenvolvimento mais
equilibrado entre os setores rural e urbano.

Todaro tambem questiona a enfase de
Schultz no investimento em capital humano nos
paises em desenvolvimento. As altas taxas de
desemprego urbano resultam em filas de trabalha-
dores qualificados a procura de empregos disponi-
veis. E a uma taxa salarial especifica do mercado,
os empregadores normalmente contratam os can-
didatos que tenham urn nivel de educacao mais
elevado. Assim, os trabalhadores ficam ansiosos
pot aproveitar as oportunidades de melhorar seus
conhecimentos. Respondendo a essa demanda, os
'Daises em desenvolvimento geralmente aplicam to-
tais cada vez maiores dos recursos escassos da socie-
dade na educacao. Entretanto, as realizacoes edu-
cacionais e relacionadas as habilidades adquiridas
normalmente estao acima daquelas necessarias
para as vagas disponiveis nos paises em desenvolvi-
mento. Assim, os investimentos em capital huma-
no sdo excessivos, des simplesmente aumentam o
nivel educacional dos desempregados.

Por outro lado, outros economistas foram
contra a analise de Todaro. Fica claro que essa dife-
renca de opiniao permanece em relacao ao carater

a. Michael P. Todaro. Economic development in the
Third World. 3. ed. Nova York: Longman, 1985,
p. 242.
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dos mercados de trabalho nos paises em desenvol-
vimento, à natureza da migracao rural-urbana e
politica pUblica adequada. Conforme aftrmado
por Lewis, em 1984, "se o conflito e os debates s-ao
indices de atividade intelectual, nosso assunto

(economia do desenvolvimento) parece adequada-
mente controverso"`.

c. LEWIS, W. Arthur. The state of development theory.
American Economic Review, n. 74, p. 10, marco de 1984.

uma quase-renda aguardando o ajuste da oferta de trabalho? Ou um rendimento puro refle-

tindo o volume fixo de trabalho? Parece mais razoavel que represente um retorno aos inves-

timentos feitos nos seres humanos'7.

Quais sao as implicaOes da teoria do capital humano na assistencia ao desenvolvimento

dos paises?", perguntava Schultz. Ele respondia que perpetuamos uma doutrina de desenvolvi-

mento enganosa, atribuindo maior importancia à formaao do capital fisico. Novas agencias es-

tao se desenvolvendo para transferir fundos a fim de que os paises em desenvolvimento possam

comprar ou construir fabricas poderosas:

Esse esforco unilateral esta a caminho, apesar do fato de que o conhecimento e as habilida-

des necessrios para pegar e utilizar eficientemente as tecnicas avancadas de produc-ao, o

recurso mais valioso que podemos disponibilizar, sejam, em resumo, a oferta nesses paises

subdesenvolvidos. Obviamente, uma parte do crescimento pode ser decorrente do aumento

em mais capital convencional, embora a mao-de-obra disponivel esteja carente de habilida-

des e conhecimento. Mas a taxa de crescimento ficath gravemente limitada. Simplesmente e

impossivel colher os frutos de uma agricultura moderna e da abunclancia da ind6stria moder-

na sem grandes investimentos em seres humanos's.

0 fato de que a perspectiva de Schultz seja hoje um dogma comum da economia do desen-

volvimento atesta para a importancia de suas contribui9ks. Alem disso, descobriremos no

Capitulo 24 que sua enfase no capital humano resultou na aplicaOn da ideia a uma gama muito

mais ampla de analise econOmica. Hoje, a teoria do capital humano e uma parte ortodoxa do

micleo basico da economia do trabalho.

Perguntas para estudo e discusso

1. Identifique brevemente e estabelNa a importancia de cada um dos seguintes pensadores e

conceitos para a histria do pensamento econOmico: crescimento econOmico, desenvolvi-

mento econOmico, Domar, taxa equilibrada de desenvolvimento de Domar, Solow, ponto

estavel, Schumpeter, inovao."o schumpeteriana, Nurkse, circulo vicioso de pobreza, Lewis,

setor de subsistencia rural, setor industrial urbano, Schultz e capital humano.

2. Explique a seguinte afirmaao de Evsey Domar: "Em termos keynesianos, nao e suficiente

que as poupanas de ontem sejam investidas hoje ou, em outras palavras, que o investimen-

17.Schultz, op. cit., p. 6.
18.Idem, ibidem, p. 16.
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to se equipare as poupancas. 0 investimento de hoje deve sempre exceder as poupancas de
ontem"

3. Imagine que os dados relevantes para uma economia do setor privado nacional fossem os

seguintes: (a) a = 0,25, (b) o- = 0,1 e (c) renda equilibrada no period° 1 = $ 600 bilhoes.
Utilize o modelo de Domar para determinar a taxa percentual de crescimento de investi-
mento que seria necessaria para manter o emprego pleno. Qual seria o nivel de renda no
periodo 2? Em quantos milhoes de (Hares os gastos corn investimentos teriam de aumen-
tar no periodo 3?

4. Estabeleca as diferencas entre investimento equilibrado e investimento real de acordo corn
a teoria do crescimento de Solow. Explique: Cada ponto na curva BIN„ na Figura 23-1,pode-
ria ser urn ponto estavel, mas apenas urn ponto da curva e o ponto estavel.

5. Como poderiamos demonstrar um aumento na taxa de poupancas no modelo de Solow
(Figura 23-1)? Por que k* nab sera mais o total estavel de capital por trabalhador? Explique

o ajuste que ocorrera para se atingir o total estavel de capital por trabalhador.
6. Compare a teoria da queda do capitalismo de Schumpeter corn a de Marx.
7. 0 que Nurkse quer dizer quando afirma que urn pals é pobre porque é pobre? Por que a

relacao circular implicada pela afirmacao anterior oferece esperanca de desenvolvimento
cumulativo quando urn pals quebra o circulo de pobreza?

8. Quais sao os dois setores no modelo de Lewis? Como os aumentos na demanda pelo traba-
lho sao explicados no seu modelo? Por que a producao nacional aumenta quando a mao-
de-obra migra?

9. Explique, de forma sucinta, as "tres principais perguntas intimamente ligadas aos enigmas

do crescimento econOmico". Explique como o conceito de capital humano ajuda a respon-
der a cada uma dessas perguntas.

10. Quais sao as principais criticas ao modelo de Lewis? E as opiniOes de Schultz sobre o desen-

volvimento?
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A ESCOLA DE CHICAGO -
0 NOVO CLASSICISMO

Afase moderna da escola economica de Chicago comecou em 1946, quando Milton Fried-
man ingressou na faculdade da Universidade de Chicago'. Ele e George Stigler, que chegou em
1948, estabeleceram solidamente a identidade exclusiva da escola. Gary Becker, Robert Lucas
e varios outros economistas proeminentes em Chicago continuaram a tradicao, com alguns eco-
nomistas assumindo diferentes cargos na academia, nos negocios e no governo. Assim, as ideias
associadas a escola de Chicago rid° estao mais confinadas exclusivamente a universidade que deu
origem ao nome da escola.

Descobriremos que os dogmas da escola de Chicago seguem as principais tradicoes classi-
cas-neoclassicas. A perspectiva de Chicago é uma variante do neoclassicismo e é conhecida co-
mo "novo classicismo".

1. Frank Knight (1885-1972), que junto corn Coase desafiou a teoria de Pigou sobre o custo social, e Henry
Simons (1900-1946), que foi urn forte proponente do laissez-faire, foram os primeiros colaboradores do que
se tornou a tradicao de Chicago. Assim tambem o foi Jacob Viner (0 Passado como Preambulo 14-1). Urn
born resumo de suas contribuicoes pode set encontrado em William Reit e Roger L. Ransom. The Academic

loo-) 1-) 12
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ApOs fornecer uma visao geral da escola de Chicago moderna, discutiremos os trabalhos

de tres de suas principais figuras: Friedman, Lucas e Becker. Em 0 Passado como Preambulo

24-1, discutimos a economia da informaao associada a Stigler. Lembre-se tambem de que

Ronald Coase (0 Passado como Preambulo 20-1) e Theodore Schultz (Capitulo 23) leciona-

ram em Chicago.

VISÃO GERAL DA ESCOLA DE CHICAGO

0 cenkio hist6rico da escola de Chicago

Muitos dos importantes desenvolvimentos no pensamento econOmico desde a epoca de Mar-

shall estimularam, ou pelo menos racionalizaram, um maior envolvimento do governo na eco-

nomia. A ideia de Pigou sobre as externalidades sugeria que o governo poderia melhorar a alo-

cayn de recursos por meio de impostos e subsidios seletivos. A teoria de Robinson sobre um

mercado de um só comprador (monopthnio) sugeria que o governo deveria estabelecer um sala-

rio minimo e promover o sindicalismo dos trabalhadores. As teorias da concorrencia imperfei-

ta e a fory do monopOlio levaram muitos a concluir que o papel regulador do governo na eco-

nomia deveria ser expandido.
Os monopOlios naturais deveriam ser controlados como empresas de utilidade pUblica, e

os monopOlios artificiais, divididos por meio de a 9Ses antitruste. Devido à falta de concorrencia,

os reguladores precisam monitorar a administray- o das empresas a fim de impedir resultados

inconsistentes com os objetivos de eficiencia e igualdade da nacao. A teoria econOmica sobre o

socialismo de mercado convenceu muitos de que o Estado conseguiria alocar recursos e produ-

zir bens e servicos com a mesma eficiencia das empresas privadas. As tao aceitas teorias do desen-

volvimento econOmico sugeriam que o governo era o Unico instrumento disponivel para quebrar

o circulo vicioso da pobreza em paises em desenvolvimento. A revoluyn keynesiana firmara rai-

zes sOlidas. Sua premissa basica de que o governo deveria utilizar politicas fiscais, monetarias e de

renda para estabilizar a economia tornara-se a nova ciencia convencional. As analises racionais da

redistribu4o pUblica da renda surgiram das analises marginalista e keynesiana.

Membros da escola de Chicago se opuseram a toda essa linha de raciocinio. Nos primei-

ros anos dessa escola, seus seguidores nao conseguiram convencer muitas pessoas. Os propo-

nentes da perspectiva de Chicago estavam avancando contra uma forte corrente intelectual e

histOrica. Mas a experiencia econOmica dos anos 70 lancou dUvidas sobre a validade de muitos

aspectos da nova ortodoxia econOmica. A corrente se enfraqueceu e se desfez, colocando os

seguidores da visao de Chicago a frente de uma nova onda de ideias intelectuais, com

ros economistas mais jovens seguindo sua orientaa.o.

Principais dogmas da escola de Chicago

Os principios e as caracteristicas mais importantes da escola de Chicago podem ser resumidos

da seguinte maneira:

• Comportamento ideal. Os membros da escola de Chicago reforcam o principio neoclassico

de que as pessoas tendem a maximizar seu bem-estar; isto e, elas se comprometem a otimizar

o comportamento no momento de suas decis5es. A unidade econOmica basica e o individuo.

Os individuos organizam-se em unidades maiores — familias, grupos de interesses politicos,



organizacoes de negOcios — como uma maneira de obter ganhos corn a especializacao e a tro-

ca. As preferencias tendem a ser estaveis e independentes de preco. As pessoas fazem escolhas
racionais, embora estas nem sempre produzam os resultados esperados. Os beneficios e os cus-
tos sao incertos. Para reduzir essa incerteza, a pessoa que toma as decisoes busca informacoes,
mas somente ate o momento em que o beneficio marginal trazido corn as informac6es extras
seja igual ao custo marginal de obte-las. Os consumidores, os trabalhadores e as empresas res-
pondem aos incentivos e obstaculos monetarios.

• Precos e salarios controlados tendem a ser uma boa estimativa dos precos e salarios da concor-
rencia a longo prazo2 . Os precos e os salarios refletem custos de oportunidade para a socieda-

de na margem. As divergencias entre precos reais e os da concorrencia provocadas por mono-

polio ou monopsonio sao, em geral, irrelevantes. Os precos em um monopOlio persistem no
longo prazo somente em circunstancias em que o governo bloqueia a entrada competitiva. Ate

mesmo nesses casos, a concorrencia consequentemente gerara novos produtos e tecnologias
que enfraquecerao a posicao do monopolista. 0 estabelecimento de direitos de propriedade

bem-definidos e o encorajamento de negociacoes privadas podem minimizar as externalida-

des. As disposicoes institucionais — pagamento de aposentadoria, salarios dos altos executi-

vos, acordos corn sindicatos, e assim por diante — que superficialmente definem salarios e

precos independentemente das fox-gas do mercado em geral existem porque as partes envolvi-

das as consideram eficientes.

• Orientacao matematica. A escola de Chicago confia muito na teorizacao matematica (diferen-

temente dos neo-austriacos, por exemplo), utilizando o metodo de equilibrio marshalliano e

a abordagem de equilibrio geral de Walras. As verificacoes empiricas sao reforcadas, mas, as

vezes, deixadas a outros.

• Rejeicao do keynesianismo. A economia é auto-ajustavel e reguladora, com pequenas flutua-

coes auto-restritivas. Recessoes e depressoes profundas sao resultantes de politica monetaria

inadequada, e nao de mudancas autonomas nos gastos. As mudancas no estoque de moeda

provocam mudancas diretas no produto interno bruto nominal, em vez de operar exclusiva-
mente por meio de taxas de juros. A politica fiscal é geralmente ineficiente, a menos que seja

acompanhada por alteracties na oferta de moeda, e, em ültimo caso, é impotente na presenca

das expectativas racionais. A teoria da inflacao provocada pelos vendedores' ou pelos custos

erronea, pois a inflacao é sempre urn fenomeno monetario.

• Governo limitado. 0 governo e inerentemente ineficiente como um agente para atingir os

objetivos que podem ser satisfeitos por meio de trocas privadas. Os oficiais do governo tem

objetivos prOprios, que procuram otimizar e que, inevitavelmente, desviam boa parte dos

recursos a sua disposicao para objetivos diferentes daqueles que beneficiam os pagadores de

2. Essa caracteristica da escola de Chicago e reforcada por Melvin W. Reder. Chicago economics; permanence
and change. Journal of Economic Literature, n. 20, p. 1-38, marco de 1982. Este é o melhor artigo sobre a esco-
la de Chicago.

N.R.T. Referencia inf1ac5n de demanda.
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impostos. Em vez de se concentrar no interesse pUblico, o controle do governo normalmente

beneficia aqueles que buscam o controle ou aqueles que aprendem a dispor deles em vanta-

gem pr6pria.

Quem a escola de Chicago beneficiou ou procurou beneficiar?

Os defensores das ideias de Chicago ajudaram a convencer a populacao em geral e os oficiais

eleitos de que o sistema do mercado concorrente, se deixado relativamente livre da intervencao

do governo, produz liberdade econthnica maxima, que, por sua vez, gera bem-estar individual

e coletivo maximo. Na medida em que essa proposiao e valida, as ideias de Chicago benefi-

ciam toda a sociedade.

Muitos interesses corporativos se beneficiaram com a ampla aceitacao das opini6es da esco-

la de Chicago. De fato, algumas pessoas patrocinaram e ajudaram a defender essas ideias. Os

novos economistas classicos ajudaram a justificar menos controle e burocracia do governo. Eles

tambem afirmavam, para deleite de muitas empresas, que o monopcilio e irrelevante ou efeme-

ro, que as uni es de empresas sao um elemento necessario no oemercado de controle corporativo"

e que a propaganda ajuda a criar a producao competitiva, fornecendo informac6es sobre as esco-

lhas que podem ser feitas pelos consumidores. Uma pessoa poderia argumentar tambem que, ao

defender que o sistema de impostos deveria ser utilizado para aumentar as receitas e nao para

redistribuir a renda, os economistas de Chicago beneficiaram grupos de alta renda.

Os dogmas da escola de Chicago, no entanto, "abrem dois caminhos". Por exemplo, eles

impedem 2.9;)"es do governo, por exemplo, a concessao de emprestimos para empresas que estao

entrando em decadencia ou a imposicao de cotas de importacao sobre produtos estrangeiros.

Da mesma forma, eles se op-Oem a barreiras como a concessao de licencas desnecessarias que

aumentem a remuneracao em alguns cargos, dificultando a entrada de novos profissionais.

Por outro lado, grupos e individuos que esperam subsidios, empregos, controle ou uma

legislacao especial do governo perdem aceitando a politica das diretrizes da escola de Chicago. Por

exemplo, os interesses agricolas que defendem a ajuda e o subsidios de precos por parte do gover-

no se opunham à perspectiva de Chicago. Os sindicatos e os grupos profissionais que represen-

tam os funcionarios do governo anunciaram com veemencia seu descontentamento com a eco-

nomia do estilo de Chicago. Os oficiais do governo que obtem seus empregos e rendas pessoais

das regulamentac6es governamentais da atividade econOmica tambem resistem a essas ideias.

Embora muitos dos economistas mais recentes da escola de Chicago sejam apoliticos, a

escola toda serviu à causa do conservadorismo politico nos Estados Unidos. Conforme afirma-

ao de Reder, ele mesmo um membro da escola de Chicago:

0 nothvel sucesso da escola de Chicago durante a terceira parte deste sculo deveu-se, em
grande parte, ao fato de que ela foi capaz de assumir um papel importante tanto na pesqui-
sa cientifica como na prote o ao conservadorismo. Sua capacidade de executar essas duas
funOes se deve à feliz combina0o de talento cientifico e habilidade expositiva de Friedman
e Stigler, mas talvez ainda mais à falencia do conservadorismo intelectual e ao fim da Segun-
da Guerra Mundial.

0 efeito combinado da Grande Depresso no descr&lito do capitalismo do laissez-filire e
das suspeitas de Hitler sobre qualquer tipo de doutrina nacionalista-conservadora foi deixar



o direito politico corn muito pouco apoio intelectual. Embora houvesse outros representan-
tes do laissez-faire (por exemplo, o grupo de Mises), a valorizacao profissional e os cargos aca-
demicos dos economistas de Chicago e tambem sua habilidade em comunicacao nao-tecni-
ca deram-lhes uma grande vantagem na disputa pela atencao e apoio do pdblico conservador
durante as decadas que se seguiram a 19454.

Como a escola de Chicago foi valida, ütil ou correta em sua epoca?

A revolucao keynesiana tendia a colocar o avanco da microeconomia em espera, corn muitos

dos melhores estudiosos da profissao direcionando sua atencao para a expansao do sistema key-

nesiano de ideias. Entre eles estavam os primeiros microeconomistas proeminentes, como Joan

Robinson e John R. Hicks. De certo modo, a escola de Chicago mantinha e fortalecia a tradi-

cab marginalista em urn momento em que sua popularidade havia caido. Ela ajudou a manter

o grande legado das economias classica e neoclassica, enquanto a revolucao keynesiana vinha

dominando o cenario intelectual. Isso nao significava que a revolucao keynesiana havia termi-

nado, mas sugere que os economistas tinham, mais uma vez, se voltado a microeconomia para

estender seus criterios as questoes do dia-a-dia, incluindo aquelas que antes pareciam ser do

dominio exclusivo dos teoricos da macroeconomia. Por exemplo, a analise do desemprego ago-

ra inclui a enfase nas teorias do trabalho da microeconomia e a substituicao intertemporal en-

tre o trabalho e o lazer.

A escola de Chicago tambem foi Util em sua epoca ao manter vivas as visoes monetarias

de Fisher durante urn period() em que poderiam ter sido permanentemente isoladas corn o pe-

so das ideias de Keynes. A rapida inflacao dos anos 1970 e do inicio dos anos 1980 desviou a

atencao da nacao da principal preocupacao do keynesianismo — o desemprego — para a preo-

cupacao de Fisher e Friedman — a inflacao. A inflacao e o desemprego simultaneos desse mes-

mo periodo levaram muitos keynesianos a exigir politicas de renda, embora eles reconhecessem

que essas politicas provavelmente produziriam efeitos colaterais negativos sobre a eficiencia. Ar-

gumentando que, a longo prazo, a troca entre inflacao e desemprego era ilusoria, os novos clas-

sicos mantinham a perspectiva classica otimista de que a eficiencia economica, a estabilidade de

precos e uma taxa natural de emprego pleno eram mutuamente alcancaveis.

Quais dogmas da escola de Chicago tornaram-se contribuicoes duradouras?

Devido a recente safra de ideias associadas a nova escola classica, talvez seja prematuro afirmar

quais delas vao se tornar contribuicoes duradouras para a economia. Por exemplo, o monetaris-

mo perdeu muito de seu apoio durante as decadas de 1980 e 1990. Basta dizer que as novas ideias

classicas tem penetrado cada vez mais nos curriculos das universidades americanas. Por exemplo,

todos os principais livros didaticos sobre principios da economia apresentam capitulos sobre a

nova perspectiva macroeconomica classica, incluindo discussoes de uma taxa natural de desem-

prego, expectativas racionais, uma curva de Phillips vertical a longo prazo e uma oferta agregada

a curto prazo versus a longo prazo. As teorias de Chicago sobre capital humano, a producao nacio-

nal, a procura por emprego e a discriminacao sao todas discutidas nos livros didaticos sobre eco-

4. Reder. on. cit.. D. 35.
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nomia trabalhista contemporanea. 0 caso das taxas de troca estrangeiras flexiveis e padrao nos

livros de economia internacional. 0 teorema de Coase sobre as externalidades (0 Passado como

Prthmbulo 20-1), embora ainda discutivel, e tratado nos livros sobre finanas pUblicas e econo-

mia ambiental. Em resumo, varias das ideias apresentadas por membros da escola de Chicago,

amplamente definidas, sao aparentemente de valor duradouro. No entanto, uma avaliaao final

sobre essas contribui0- es deve esperar a aprovaao de nossos filhos e netos.

MILTON FRIEDMAN

Milton Friedman (1912-) a principal figura da visao de Chicago, concluiu seus estudos na Rut-

gers University e recebeu seu diploma da Universidade de Chicago e da Universidade de Colnm-

bia. Enquanto estava estudando em Chicago, foi fortemente influenciado por Frank Knight.

Em 1948, Friedman ingressou na faculdade em Chicago e permaneceu la ate sua aposentado-

ria, em 1977. ApOs sair de Chicago, foi membro da Hoover Institution da Universidade de Stan-

ford. Foi presidente da American Economic Association em 1967 e ganhou o Premio Nobel de

Economia em 1976. As ideias de Friedman sao conhecidas por boa parte do pnblico norte-ame-

ricano. Ele foi colunista da Newsweek, escreveu livros populares, participou de uma serie da tele-

visao educativa e dedicou ateNao a varios grupos.

FunOo consumo

Em 1957, Friedman publicou A theory of the consumption function, em que sugeria que a fun-

ao consumo dos keynesianos era muito simplista:

Imagine um grande nUmero de homens ganhando $ 100 por semana e gastando $ 100 por

semana em consumo atual. Imagine-os recebendo seus pagamentos uma vez por semana em

parcelas, de modo que um setimo seja pago no domingo, um setimo na segunda e assim por

diante. Imagine que coletemos uma amostra dos dados orymentarios desses homens para

um dia escolhido aleatoriamente, definamos os rendimentos como entradas em caixa e o con-

sumo como saida de caixa. Um setimo dos homens seria registrado como tendo uma renda

de $ 100, seis setimos como tendo uma renda igual a zero. Esses homens poderiam gastar

mais em um dia de pagamento do que em outro, mas tambem teriam despesas em outros

dias, de modo que registrariamos um setimo com uma renda de $ 100 como tendo poupan-

ças positivas e outros seis setimos como tendo poupanys negativas. (...) Esses resultados nao

nos dizem nada de significativo sobre o comportamento do consumo; eles simplesmente

rejeitam o uso de conceitos inadequados sobre a renda e o consumo. Os homens nao adap-

tam suas despesas com consumo as entradas em caixa a curto prazo. (...)5

Friedman afirmou que, aumentando o periodo de observgao de um dia para uma sema-

na, eliminariamos o erro nesse exemplo simples. Mas, em termos de dados reais de consumo-

rendimento, o uso de um periodo de ate mesmo um ano nao consegue corrigir o problema.

De acordo com Friedman, um consumo domestico e determinado por rendapermanente

e nao por renda atual, em que a renda permanente e definida como a renda media que as pes-

5. Milton Friedman. A theory of the consumption finction. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957,

p. 220.
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soas esperam receber em urn period° de anos. As pessoas tentam manter urn padrao de vida
razoavelmente estavel de urn ano para o outro, e as mudancas na renda que sao consideradas
temporarias ou transitorias nao aumentardo nem diminuirao muito o consumo atual das pes-
soas. Em outras palavras, o consumo nao responde a cada mudanca na renda provocada por alte-
racoes nos gastos corn investimenros ou do governo; ele responde somente a alteracoes na ren-
da que as pessoas consideram permanentes e duradouras. A implicacao é que a propensao

marginal a consumir fora das mudancas na renda atual é menor do que sugeriria a teoria de
Keynes. Isso significa que o multiplicador do investimento d pequeno, o que, por sua vez, impli-
ca que a suposta instabilidade interna na economia d exagerada6.

Teoria monetaria

Friedman é famoso por suas ideias sobre o papel da moeda na economia. Sobre essa questao, ele
discutiu varios tOpicos relacionados, incluindo a demanda por moeda, a teoria quantitativa da
moeda, as causas da Grande Depressao, a ineficacia da politica fiscal, a curva vertical de Phillips
a longo prazo e a "regra monetaria”.

A demanda por moeda. Friedman considera a demanda por moeda como a demanda pot sal-
do de caixa. As pessoas demandam saldos de caixa porque eles lhes oferecem utilidade. Dife-
rentemente de Keynes, Friedman nao fazia distincao entre tipos de moeda, isto e, entre os sal-
dos ociosos e os saldos ativos ou entre saldos transitorios e saldos especulativos. Ha tres

importantes determinantes para a quantia de moeda que as familias e as empresas desejarao
guardar em qualquer period° de tempo. Esses determinantes independem de fatores que
influenciam a oferta de moeda.

• Riqueza total. A riqueza total em todas as suas formas, incluindo capital humano, pode ser
medida melhor pela renda permanente. Quando a riqueza ou a renda permanente aumentam,
a quantia de moeda que as pessoas desejam guardar como saldos de caixa tambem aumenta.

• Gusto de poupar dinheiro. 0 segundo principal determinante da demanda por moeda d o cus-
to de poupar dinheiro. Custos mais altos resultarao em menos dinheiro poupado. Esses
custos variam de acordo corn a taxa de juros, a taxa esperada da inflacao e o nivel dos precos.

Urn custo de poupar dinheiro consiste na "taxa de juros" previamente determinada em
outras formas de riqueza que poderiam ser economizadas. Se os rendimentos sobre ativos que
nao sejam dinheiro, como acoes e tftulos, aumentam, o custo de oportunidade de poupar
dinheiro aumenta, e menos dinheiro é demandado. No entanto, a quantidade de dinheiro
demandado é geralmente insensivel as mudancas nas taxas de juros. A margem de lucro pro-

6. Em 1963, Albert Ando, da Universidade da Pensilvania, e Franco Modigliani, do MIT, desenvolveram uma
teoria similar em que o consumo esta relacionado a renda durante toda a vida das pessoas. Assim como a hip&
tese de Friedman, essa teoria do "ciclo de vida" implica que o consumo em um periodo determinado pode ser
menos sensivel a mudancas na renda atual do que sugeriram alguns keynesianos. Albert Ando e Franco
Modigliani. The 'life cycle hypothesis of saving: aggregate implications and tests. American Economic Review,

_ _ cc o/ J ny.", x J. I . 	• A • TT I I I T IfSnr. I II
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duzida entre rendimentos em transacOes (dinheiro) e outras formas de transgan que nan

envolvam dinheiro (acOes, titulos) e relativamente estavel. Por exemplo, quando as taxas de

juros, em geral, aumentam, os bancos competem para manter seus registros bancarios, ofere-

cendo juros mais altos sobre essas contas ou aumentando outros beneficios (qualidade de ser-

vi93, conveniencia, cofres "sem custos"). ConseqUentemente, o relativo custo de oportunidade

de poupar dinheiro nao se altera de forma significativa com as mudancas na taxa de juros na

economia, e a demanda por dinheiro e inelastica.

Outro custo de poupar dinheiro esta relacionado à expectativa de inflacan. Esse e o cus-

to de oportunidade dos ganhos de capital sobre os ativos reais; e o "retorno" sacrificado sobre

os ativos que san estimados em valor. As expectativas de inflacao mais altas aumentam as pers-

pectivas por ganhos de capital e, assim, aumentam seus custos de poupar dinheiro. Portanto,

as pessoas reduzem seus saldos de caixa atuais quando esperam inflacOes mais elevadas.

Um último custo de poupar dinheiro esta relacionado ao nivel de prNo (diferente da

expectativa de inflacao). Quanto mais elevado for o nivel dos pre 9:is, menor sera o custo nomi-

nal de poupar dinheiro, porque cada dOlar guardado comprara menos. Os aumentos no nivel

dos preos, por exemplo, quando medidos pelo fridice de Precos ao Consumidor, provocam

aumentos proporcionais na quantia de dinheiro demandada. As pessoas desejarao aumentar

seus saldos em caixa a fim de mante-los constantes em termos reais; isto é, desejarao guardar

mais dinheiro em caixa para comprar os bens de preos mais altos.

• Preferencias. As preferencias, ou atitudes basicas, relacionadas a poupar e usar dinheiro sao o

terceiro grande determinante da demanda por moeda. Friedman declara que essas preferen-

cias permanecem relativamente constantes "com aumentos significativos de espaco e tempo".

Resumindo, Friedman afirma que a quantia de moeda demandada varia diretamente com

a renda real permanente e com o nivel dos pre 93s, inversamente com a expectativa de inflacao

e de forma insignificativa com as alteracOes nas taxas de juros.

Teoria quantitativa moderna da moeda. De acordo com Friedman, a demanda por moeda

relativamente estavel a curto prazo. 0 Federal Reserve System controla a oferta de moeda. Um

aumento na oferta de moeda levara as pessoas a manterem saldos de caixa que vao alem do dese-

jado. Elas tentarao se livrar desses excessos de ativos transitOrios gastando dinheiro e passando

cheques. Mas, a comunidade toda nao pode se livrar dos saldos de caixa em excesso; os gastos

de uma pessoa deixam mais saldo na carteira ou na conta bancaria de outra. Assim, a tentativa

das pessoas de se livrar dos saldos de caixa aumenta a demanda por bens e servicos e eleva a pro-

duao, os pre9
ps e alguma combinaao de cada um deles. Em circunstancias em que a econo-

mia esta operando em seus niveis naturais de emprego e producao, somente os pr Nos aumen-

tarao no longo prazo. Quando o nivel dos precos aumenta, a demanda por moeda aumenta

(reveja nossa discussao anterior) porque a comunidade deseja guardar dinheiro extra para com-

prar bens de prNos mais altos. Conseqiientemente, o equilibrio entre a quantidade de moeda

fornecida e a demandada e restaurado, mas a um nivel de preos mais alto7.

7. N.R.T. Segundo Friedman, um excesso de moeda em circula -ao acaba estimulando a demanda e a
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Assim, de acordo corn Friedman, a teoria quantitativa moderna da moeda estabelecida.

Ela nao assume que a velocidade seja uma constante, como assumia a teoria quantitativa anti-

ga, mas que a demanda por moeda é "altamente estavel — mais estavel que funcoes como a fun-

cao consumo que sao oferecidas como relacees alternativas importantes". A inflacao, afirmava

Friedman, "é sempre e em qualquer lugar urn fenOmeno monetario, produzido em primeira ins-

tancia por urn crescimento excessivamente rapido na quantidade de moeda". Essa relacao en-

tre o estoque de moeda e os precos, dizia Friedman, é confirmada pela evidencia empirica.

Referindo-se a estudos feitos por outros, ele afirmou, em 1956:

Talvez nao haja nenhuma outra relacao empfrica na economia que pareca ocorrer de forma
tao uniforme sob uma variedade tao ampla de circunstancias quanto a relacao entre mudan-
cas substanciais ern pequenos periodos no estoque de moeda e nos precos: uma esta invaria-

velmente ligada a outra e esta na mesma direcao; essa uniformidade é, eu imagino, da mes-

ma ordem que muitas das uniformidades que formam a base das ciencias fisicas'.

Ern 1963, Friedman e Anna Schwartz publicaram A monetary history of the United States,
1867-1960, em que apresentaram suas descobertas empiricas relacionando o crescimento do

estoque monetario e a taxa de inflacao. Friedman considera este o mais importante de seus

livros.

A causa da Grande Depressiio. No Capitulo 7 desse livro, Friedman e Schwartz chegaram a

discutivel conclusao de que a politica monetaria era bastante responsavel pela Grande Depressao

da decada de 30 10 . Mais tarde, Friedman expressou sua posicao da seguinte forma:

Keynes e a maioria dos outros economistas da epoca acreditavam que a Grande Depressao

dos Estados Unidos ocorreu apesar das agressivas politicas de expansao das autoridades mone-

tarias — eles fizeram o melhor, mas o melhor nao foi o suficiente. Estudos recentes demons-

traram que os fatos sao exatamente opostos: as autoridades monetarias dos Estados Unidos

seguiram politicas altamente deflacionarias. A quantidade de moeda nos Estados Unidos caiu

em um terco durante a recessao. E caiu nao porque nao houvesse quem estivesse disposto a

tomar emprestado. Caiu porque o Federal Reserve System forcou ou permitiu uma acentua-

da reducao na base monetaria, porque ela nao conseguiu exercer as responsabilidades que lhe

foram atribuidas no Ato do Federal Reserve para oferecer liquidez ao sistema bancario. A

Grande Depressao e um tragic° testemunho da forca da politica monetaria — nao como
Keynes e muitos de seus contemporaneos acreditavam".

8. Milton Friedman. Dollars and deficits. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968, p. 18.
9. Milton Friedman. The quantity theory of money — A restatement. Studies in the quantity theory of money.
Ed. Milton Friedman. Chicago: University of Chicago Press, 1956, p. 20-21.
10. Esse capitulo foi publicado separadamente como a principal parte da obra de Friedman e Schwartz, The
great contraction. Princeton University Press, 1963.
11. Milton Friedman. The optimum quantity of money and other essays. Chicago: Aldine, 1969, p. 97. Ter em
mente que este ponto de vista continua controvertido. Peter Temin testou a visao de Friedman empiricamen-
te e concluiu que as forcas monetarias nao provocaram a Grande Depressao. Veja seu livro Did monetary for-
roe 1.41/CP Cr011t nOhrOrc;611 ? 1\Trylro Ninrtnn 1 071:
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A curva vertical de Phillips de longo prazo. Lembremos que Wicksell diferenciara as taxas de

juros reais das naturais. Friedman afirmava que ha uma distinca- o semelhante entre as taxas reais

e as naturais de desemprego: "Eu utilizo o termo `naturaF no mesmo sentido de Wicksell —

para tentar separar as foNas reais das forcas monethrias" 2. A taxa natural de desemprego, dizia

Friedman, e aquela que ocorrera quando a taxa real de inflacao e a expectativa da taxa de infla-

c'ab forem iguais. As autoridades só podem empurrar a taxa real de desemprego temporariamen-

te para baixo da taxa natural gerando um nivel de inflac rao maior que o esperado. Mas, como as

pessoas ajustam suas expectativas de acordo com a nova taxa alta de infla0.o, a taxa natural de

desemprego vai retornar.

A analise de Friedman esta formalizada na Figura 24-1' 3 . Nossa primeira abordagem expo-

sitiva sera estabelecer uma curva de Phillips de curto prazo e, depois, explicar como as curvas de

curto prazo podem se deslocar para cima, a fim de produzir uma curva vertical de longo prazo.

Inicialmente, vamos nos concentrar na curva de Phillips de curto prazo SRPC, da Figura

24-1. Imagine que a taxa de inflaca.o seja P, e que o desemprego esteja no nivel natural U, (pon-

to a) . Depois, suponha que as autoridades monetarias desejem fixar a taxa real de desemprego

em U,, indicando uma disponibilidade de acertar a infla0."o mais alta (P2 em vez de P,) para

uma taxa inferior de desemprego. Imagine que as autoridades monetarias aumentem a oferta de

moeda para conseguir fazer isso. Isso conseqiientemente aumenta a taxa de infla&ao para P, e
reduz temporariamente o desemprego para U, (ponto b). Os motivos? As empresas descobrem

SRPC3

SRPC2
1/2

o
,e13 SRPC1

LRPC

0 ul Un
Taxa de desemprego (%)

Figura 24-1 Curva vertical de Phillips de longo prazo de Friedman
Cada curva de Phillips de curto prazo mostra as combinac6es de infla o e desemprego possiveis quando a

taxa real de infla o diverge da expectativa de taxa. Quando a infla o e mais alta que o esperado, por exem-

plo P2 em vez de P 1 , o desemprego cai temporariamente para um nivel abaixo de sua taxa natural (de U, para

U,, como mostrado em b). Mas quando P2 se torna a nova expectativa de taxa, a curva de Phillips de curto

prazo se desloca de SRPC, para SRPC2 e a taxa de desemprego volta a seu nivel natural (ponto c). No longo

prazo, dizia Friedman, ri5c, ha trocas entre infla-ao e desemprego. A curva de Phillips de longo prazo e verti-

cal, indicando que uma das varias taxas de inflação e compativel com a taxa natural de desemprego.

12. Milton Friedman. The role of monetary policy. The optimum... op. cit., p. 105. Esse estudo foi apresenta-

do como o Discurso Presidencial à American Economic Association, em 1967.

13. Friedman desenvolveu as id6as exibindo essa figura em sua apresenta o no Nobel, reimpressa como: Infla-

tion and unemployment.JournalofPoliticalEconomy, n. 85, p. 451-472, junho de 1977.
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que os precos dos seus produtos estdo aumentando mais rapidamente do que os custos de tra-

balho por unidade. Os contratos trabalhistas sob os quais muitos empregados estdo trabalhan-

do foram definidos na expectativa de que a inflacao continuaria a ser P,. Como os precos

aumentam e os salarios nominais permanecem inalterados, as taxas salariais reais caem e os
empresarios respondem aumentando o nivel de emprego. Alm disso, os trabalhadores desem-

pregados que estdo procurando emprego comecam a receber ofertas de salario nominal mais al-

ms do que as empresas oferecem por novos empregados. Se os trabalhadores confundem esses
aumentos dos salarios nominais com melhores ofertas de salario real, eles reduzirao o tempo de

procura por emprego. 0 resultado sera uma menor taxa de desemprego conflitante. Conclusoes:

(1) Quando a taxa real de inflacao exceder a expectativa de taxa (P, em vez de P1 ), o desempre-
go caird (de Un para U1 ) e (2) os pontos de uma curva de Phillips de curto prazo (por exemplo
SRPC,) mostram as varias taxas de desemprego associadas a taxas de inflacao real que diferem

da expectativa de taxa.

A economia no permanecera em b na curva SRPC, , dizia Friedman. As pessoas adaptam
suas expectativas de acordo com a alta taxa de inflacao P, e esperam que ela permaneca. Quan-
do um ajuste assim acontece, a curva de Phillips de curto prazo desloca-se para cima ate SRPC2.
Expectativas de taxas mais altas de inflacao traduzem-se em posicties mais altas na curva de
Phillips de curto prazo. Quando os contratos antigos expiram, os salarios aumentam, os custos

reais com trabalho crescem aos niveis anteriores, as empresas dispensam funcionarios e a taxa

natural de desemprego se restabelece (ponto c). A taxa natural agora é associada a uma expec-
tativa de inflacao e uma inflacao real e mais alta.

Imagine que as autoridades monetarias tentem restabelecer a taxa de desemprego U,. Au-

mentando a oferta de moeda, elas podem novamente conseguir isso temporariamente (ponto

d). Mas, os ganhos com emprego rem vida curta. A curva de Phillips de curto prazo desloca-se
para cima para SRPC3 , e a economia muda em direcao ao ponto e. No longo prazo, ndo ha
mudanca entre inflacao e desemprego. A curva de Phillips (LRPC) é perfeitamente vertical a

taxa natural de desemprego. As autoridades monetarias so podem reduzir o desemprego a um
nivel abaixo do seu nivel natural no longo prazo aumentando continuamente a taxa de infla-
cao. Segundo Friedman:

Para confirmar a conclusao de forma diferente, ha sempre uma troca temporaria entre infla-
cao e desemprego; nao ha troca permanente. A troca temporaria nao vem da inflacao per se,
mas da inflacao nao esperada, o que geralmente significa de uma taxa crescente de inflacao.
A crenca de que ha uma troca permanente é uma versa() sofisticada da confusao entre "alta"
e "crescente" que todos reconhecemos em suas formas mais simples. Uma taxa crescente de
inflacao pode reduzir o desemprego, uma taxa alta, nao14.

A regra monettiria. Lembremos que Lerner havia comparado a economia a um carro sem volan-
te (reveja 0 Passado como Preambulo 22-1). Para evitar uma batida violenta contra um meio-

fio e outro, o carro precisava de um volante — financas funcionais — utilizado por um motoris-

ta habilidoso. Friedman opos-se da seguinte forma:
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0 que precisamos n'ao e de um condutor monetario habilidoso para o veiculo econOmico que

continuamente gire o volante para se ajustar às irregularidades inesperadas da rota, mas sim de

alguns meios de manter o passageiro monetario que esta no banco traseiro como um lastro

para ocasionalmente inclinar-se e dar um tranco na dire -ao para manter o carro na estrada'5.

0 carro descera a estrada muito bem, desde que o governo nao o desestabilize. 0 Federal

Reserve devera abandonar seu uso de politica monetaria arbitraria e aderir à regra monetaria:

aumentar a oferta de moeda anualmente a uma taxa estavel que corresponda a taxa de crescimen-

to de capacidade a longo prazo. Há quatro motivos pelos quais essa regra se torna necessaria:

• 0 desempenho passado do Fed 16 . De acordo com Friedman, "Em toda a sua histOria, o Fed

tem declarado que esta usando suas foras para promover a estabilidade econOmica. Mas os

registros nao sustentam tal afirmgao. Pelo contrario, o Fed tem sido a maior fonte de insta-

bilidade"17.

• LimitaOes do conhecimento econOmico. Há um atraso entre as mudanas na oferta da moe-

da e as mudancas na produao e nos pre 9ps, e esses atrasos sao variaveis e imprevisiveis. Ten-

tativas de ajustar a economia contribuem tanto para a instabilidade como para corrigi-la.

• Confiana. Uma regra monetaria permitiria que as empresas, os consumidores e os trabalha-

dores estabelecessem contratos confiando que o Fed nao os surpreenderia mais tarde.

• Neutralizaao do Fed. "Uma regra monetaria isolaria a politica monetaria tanto da fotça arbi-

traria de um grupo de homens que nao se sujeitam ao controle do eleitorado como das pres-

sOes de curto prazo das politicas partidarias"18.

Liberalismo econ mico

Friedman se descrevia como um liberal do seculo XIX. Obviamente, ele referia-se ao liberalis-

mo econOmico que associamos aos economistas classicos que enfatizavam a liberdade econOmi-

ca. Assim, com o passar dos anos, ele defendeu uma serie de reformas que depositariam menos

confianca no governo e mais conflanca no mercado. Segundo Friedman, o sistema de mercado

protege nao sO a liberdade econ mica, mas tambem a liberdade "Pode uma ngao ver-

dadeiramente ter liberdade politica quando a imprensa escrita per.tence ao Estado e os trabalha-

dores sao funcionarios do governo?", perguntava Friedman. Sua resposta era negativa.

Muitas das melhorias de Friedman foram incorporadas, outras ainda s5.0 assunto de deba-

te público. Alguns exemplos de suas propostas incluem o sistema internacional de taxas de inter-

cambio flexiveis, determinadas pelo mercado; um exercito de voluntarios norte-americanos;

interpretgao menos rigorosa das leis antitruste; o fim das experiencias do pais com politicas de

15. Milton Friedman. A program for monetary stability. Nova York: Fordham University Press, 1959, p. 23.

16. N.R.T. Federal Reserve System.
17. Milton Friedman. An economist's protest: Columns in political economy. Glen Ridge, NJ: Thomas Horton,

1972, p. 65.
18. Friedman, An economist's... op. cit., p. 66.



renda; urn imposto de renda negativo; um certificado educacional que desse aos pais uma °Kan
para a escola de seus filhos; urn imposto de renda corn taxa padrao; legalizacao de drogas recrea-
tivas e "privatizacao" de varios servicos pnblicos.

Os admiradores e os criticos de Friedman concordam que ele ajudou a estabelecer esas
questoes monetarias na economia. Eles tambem concordariam que o prOprio Friedman foi
assunto ou fez a diferenca na histOria do pensamento economic° e no curso da politica ptabli-
ca. Conforme afirmou Samuelson: "Se Milton Friedman Tido tivesse existido, teria sido neces-
sari° inventa-lo".

ROBERT E. LUCAS, JR.

Robert E. Lucas, Jr. (1937-) nasceu ern Yakima, Washington, e recebeu seus graus de bachare-
lado e Ph.D. na Universidade de Chicago. Durante o inicio de seus estudos universitarios, foi
influenciado por Friedman, que lecionou microeconomia no primeiro ano no programa de gra-
duacao, e por Foundations of economic analysis, de Samuelson. Lucas comentou:

Foundations diz: "Esta é a forma de fazer [a analise economical". Ela lhe conta o segredo de
como participar do jogo, em vez de iludi-lo corn grandes promessas. Acho que foi a combi-
nacao do livro de Samuelson e a aula de Friedman que me meteu nessa''.

Lucas passou os primeiros 11 anos de sua carreira em Carnegie-Mellon e depois, em 1974,
retornou a Chicago. Em 1955, recebeu o Premio Nobel de Economia por suas contribuicoes a
macroeconomia. Por ironia do destino, sua ex-esposa recebeu metade de seu premio de $ 1 mi-
lhan, porque sete anos antes ela havia inserido uma clausula no contrato de divorcio que previa
tal possibilidade. A clausula deveria expirar em 1996.

Expectativas racionais

A teoria de Friedman sobre a relacao inflacdo-desemprego (Figura 24-1) baseia-se na suposicdo
de expectativas adaptciveis. As pessoas determinam suas expectativas sobre inflacao futura tendo
como base a inflacao passada e presente e as modificam somente quando novos eventos despon-
tarn. Lucas vai alem da analise de Friedman, dizendo que os agentes economicos criam expec-
tativas racionais sobre resultados futuros da politica de estabilizacdo atual. Embora a ideia de
expectativas racionais tido fosse original, foi Lucas quem desenvolveu suas implicac eoes para a
teoria e a politica macroeconOmicas20.

Lucas dizia que os participantes do mercado meditam sobre seus erros, utilizam e proces-
sam todas as informacoes disponiveis e conseguem eliminar as regularidades em erros ao prever
mudancas futuras nos niveis de precos. Como as pessoas entendem que as politicas de expansao

19. Arlo Kramer. Conversations with economists. Totowa, NJ: Rowman & Allanheld, 1983, p. 30.
20. John J. Muth deu origem a ideia de expectativas racionais em Rational expectations and the theory of price
movements. Econometrica, n. 29, julho de 1961. As contribuicoes de Lucas estaTo compiladas em Studies in
business-cycle theory. Cambridge, MA: MIT Press, 1981 e Models of business cycles. Oxford, Inglaterra: Basil
Blackwell, 1987. Thomas Sargent e Neil Wallace tambem contribufram corn a teoria das expectativas racio-

• •
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0 Passado como Prembulo

DE STIGLER A "ABACAXIS"

No inicio dos anos 1960, o economista da escola
de Chicago George J. Stigler (1911-1992) afirmou
que as informaciies s5o um bem econOmico. Os
consumidores decidem quanto querem adquirir
desse bem comparando o beneficio marginal e o
custo margi

Considere um exemplo de um consumidor
no mercado de carros novos. 0 beneficio marginal
(BM) de mais informaceies inclui a utilidade asso-
ciada a encontrar uma marca e um estilo especifi-
cos que correspondam às inclinac6es de uma pes-
soa e tambem àquela associada a descobrir um
preco baixo. Embora o beneficio total aumente
medida que mais informacc5es s5o obtidas, o bene-
ficio marginal das informacb- es adicionais cai. Em
compensac5o, o custo marginal (CM) de informa-
c6es adicionais geralmente aumenta à medida que
os consumidores obtem mais informacUes. Esses
custos incluem transporte e outras despesas de pes-
quisa, o custo de oportunidade de tempo e o sacri-
ficio da utilidade por atrasar a compra.

0 consumidor procura todas as informac-(Ses
para as quais o beneficio marginal excede o custo
marginal, e o processo de pesquisa termina quan-
do BM = CM. Aí, dizia Stigler, o consumidor
obtem a quantidade de informaci)- es ideal. Assim,
uma distribuic5o de precos, e n5o um Unico preco
de varejo, existe para automOveis novos da mesma
marca. As informac-Ues extras necessarias para eli-
minar a variac5o de precos impUem um custo mar-
ginal maior do que o beneficio marginal. Se a
situacao n5o mudar, quanto maior for o custo mar-
ginal das informac6- es, maior sera a dispers5o de
precos em um mercado.

Em 1970, George A. Akerlof (1940-), da
Universidade da CalifUrnia em Berkeley, estendeu
a analise de Stigler sobre as informac6es. Akerlof
fez uma pergunta bem simples: "Por que um carro
novo perde tanto valor assim que o comprador sai
da loja com ele?" Se a depreciac5o fisica é a culpa-

a. George J. Stigler. The economics of information.
Journal of Political Economy, n. 69, p. 213-225, jun-
ho de 1961.

da, ent5o por que o mesmo carro novo fica parado
na loja durante semanas e ate mesmo meses sem
perder o valor?" A resposta de Akerlof era que al-
guns mercados contem informa(des assimricasb.

Os vendedores de carro tem informac-Ues
melhores sobre a condic-ao de seus carros do que os
futuros compradores; as informacb- es n-ao s`ao sime-
tricas em ambos os lados do mercado. Como os
compradores carecem de informac&s importantes
sobre carros usados, surge um problema de seleuio
adversa. Os proprietarios de carros com defeitos
("abacaxis") desejam vende-los, mas a maioria dos
proprietarios de carros de alta qualidade da mesma
marca, ano e modelo n-ao quer. 0 resultado é que
a maioria dos carros usados no mercado e de qua-
lidade inferior aos dos mesmos modelos que n-ao
est5o à venda. Como os futuros compradores de
carros usados sabem disso, a demanda por carros
usados é reduzida, assim como o preco do merca-
do. Esse baixo preco de carros usados reduz ainda
mais a motivac5o das pessoas em ofertar bons car-
ros usados para venda. Carros de baixa qualidade,
portanto, tendem a expulsar os carros de alra qua-
lidade, e muitas transacUes possiveis que aumen-
tam o bem-estar n5.- o ocorrem. Quando um com-
prador sai com o carro novo da concessionaria, o
carro imediatamente assume o valor que Ihe é atri-
buido no "mercado de abacaxis", embora esteja em
perfeitas condic&s.

Os economistas contempor5neos descobri-
ram varios mercados em que ha informac&s assi-
metricas, incluindo restaurantes, hoteis, servicos
medicos, equipamentos eletthnicos e alguns mer-
cados de seguro e m50-de-obra. No entanto, eles
nos lembram que muitas organizac-Oes do setor pri-
vado emergiram para ajudar a reduzir a assimetria
das informa95es. Os exemplos incluem garantias
de produtos transferiveis, franquias e o estabeleci-
mento de nomes de marca. Alem disso, o proble-

b. George A. Akerlof. The market of lemons: Qua-
litative uncertainty and the market mechanism.
QuarterlyJournalofEconomics, n. 84, p. 488-500, agos-
to de 1970.



[41 HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMIC°

ma é reduzido porque os fornecedores de informa-
coes privadas, como empresas que imprimem rela-
torios sobre os consumidores, produtores de guias
de viagem, agencias de credito, corretores e outros

intermediarios, lucram oferecendo informacoes.
Finalmente, o acesso barato as informacoes ofere-
cidas na Internet pode tambem reduzir o proble-
ma de informacoes assimetricas.

fiscal e monetaria produzem inflacao, elas imediatamente ajustam suas expectativas em relacao a
inflacao a urn nivel superior quando o governo sanciona essas politicas. Os mercados de recur-

SOS e financeiros imediatamente se ajustam de modo que esses trabalhadores recebam salarios

nominais mais altos, os fornecedores de materia-prima e outros bens de capital recebam precos

mais altos e aqueles que emprestam dinheiro obtenham taxas de juros nominais mais elevadas.
Essas reacoes a expectativa de inflacao desenvolvem politicas fiscais e monetarias ineficien-

tes. Em vez de aumentos temporarios em lucros, producao e emprego causados pela mudanca

de a para b na Figura 24-1, a economia muda diretamente de a para c. Isto é, as politicas de

expansao fiscal e monetaria aumentam direta e imediatamente a taxa de inflacao de P, para P2,

para cima ao longo da curva vertical de Phillips de longo prazo.

Analise da oferta agregada de Lucas

A analise de Lucas distinguia entre a oferta agregada de curto e de longo prazos. Na Figura 24-

2(a) e (b), os eixos verticais medem o nivel de preco, nao a taxa da inflacao, e os eixos horizon-

tais medem a producao real, nao a taxa de desemprego. No novo modelo classico representado

pelas figuras, uma mudanca imp revista na demanda agregada al-eta o nivel da producao real, mas
so temporariamente. Em comparacao, uma mudanca prevista na demanda agregada nao tern
nenhum efeito sobre a producao e o desemprego reais.

Imagine que a economia esteja inicialmente no ponto a da Figura 24-2(a) e que uma on-

da inesperada de gastos corn investimentos aumente a demanda agregada de AD, para AD,. Os
produtores imediatamente experimentam precos crescentes e concluem que esses precos aumen-

tam em relacao a outros precos (e a precos do trabalho). Esperando lucros mais altos, eles

aumentam o emprego e a producao, deslocando a economia de a para b. Observe que a curva

da oferta agregada a curto prazo AS, é crescente: o aumento inesperado no nivel dos precos de

P, para P2 aumenta a producao real de Q1 para Q.

Mas, na verdade, todos os precos, incluindo o preco do trabalho e de outras entradas, es-
tao crescendo devido ao aumento geral na demanda agregada. As empresas passam coletivamen-
te por custos crescentes, fazendo corn que a curva da oferta agregada da economia se desloque

para a esquerda de AS, para AS,. A economia move-se de b para c, revertendo o incremento pre-

vio em producao. No longo prazo, a curva da oferta agregada da economia é simplesmente uma

linha vertical (ASLR), procedendo de Q, atraves de pontos como a e c.
Uma queda imprevista na demanda agregada de AD, para AD3 , na Figura 24-2(b), fun-

ciona de maneira oposta. Inicialmente, as empresas nao percebem que os precos em queda es-

tao restritos a seus produtos. Prevendo lucros menores, elas reduzem o emprego e a producao,

e a economia passa de a para d. No entanto, as empresas logo reconhecem que todos os precos
estao caindo, incluindo os salarios e outros precos de entrada. Quando os custos nominais caem,
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Figura 24-2 Nova macroeconomica cl ssica de Lucas
(a) Um aumento inesperado na demanda agregada de AD, para AD, desloca a economia temporariarnente de

a para b. A economia, ent -ao, se move para c devido aos aumentos nos salarios nominais e nos preos de ou-

tras entradas, que deslocam a curva da oferta agregada de curto prazo para a esquerda, de AS, para AS,. Um

aumento previsto na demanda agregada desloca a economia diretamente de a para c ao longo da curva da ofer-

ta agregada de longo prazo ASLR . (b) Uma queda inesperada na demanda agregada de AD, para AD3 desloca

temporariamente a economia de a para d. As quedas nos salarios nominais e nos prews de outras entradas des-

locam a curva da oferta agregada de curto prazo para a direita, de AS, para AS, e a economia desloca-se para

e. Uma queda esperada na demanda agregada desloca a economia diretamente de a para e ao longo da curva

da oferta agregada de longo prazo

passa de d para e, a produ o real cresce de Q, para Q i , e a recess'ao automaticamente termina.

A economia e autocorretiva, diz Lucas, exatamente como os economistas classicos pensavam.

Por esse motivo, sua teoria e conhecida como nova macroeconomia cidssica.

Quando as mudanas na demanda agregada s'ao previstas, a produ-ao real permanece cons-

tante. Por exemplo, imagine que na Figura 24-2(a) o banco central aumente a oferta de moeda

a fim de expandir a demanda agregada de AD, para AD2 . Como a ação do Fed e pública, e o

resultado inflacionario é previsto, as empresas imediatamente reconhecem que os pr Nos mais ele-

vados recebidos por seus produtos fazem parte da inflaao geral prevista. Elas entendem que as

mesmas foNas que est-ao elevando seus prNos tambem esthb aumentando seus custos, deixando

seus lucros inalterados. A curva da oferta agregada a curto prazo desloca-se para a esquerda, de

AS, para AS,, simultaneamente com o aumento para a direita na demanda agregada, de AD I para

AD,. A economia move-se diretamente de a para c na curva da oferta agregada de longo prazo

ASLR . A produ-ao real permanece inalterada em Q i , e somente a infla o ocorre. A curva da ofer-

ta agregada de longo prazo e a Unica curva da oferta agregada relevante quando os aumentos da

demanda agregada s-ao antecipados. Isso e verdade tambem para os aumentos antecipados

na demanda agregada, por exemplo, de AD, para AD3 na Figura 24-2(b). Nesse caso, a econo-

mia desloca-se diretamente para baixo ao longo de AS LR , de a para e.

Avalia0o
Ninguem que tenha estudado seriamente as teorias de Lucas olha para a macroeconomia como

antes. E, realmente, a ideia de expectativas racionais faz agora parte da macroeconomia moder-



na. No entanto, muitos macroeconomistas rejeitam as novas proposicoes classicas de autocor-
recao automatica e ineficiencia politica. A maioria dos economistas defende que os precos e os

salarios nao sao perfeitamente flexiveis, particularmente em uma direcao descendente. Assim, a
correcao automatica para as recess -6es deduzidas na Figura 24-2(b) ndo acontece, e a politica
monetaria e fiscal pode ser necessaria para tirar a economia da recessao (reveja a Figura 22-6).

Os economistas modernos tambem contestam a premissa basica do novo classicismo de que as

politicas fiscais e monetarias de expansao sao sempre inflacionarias. Se os economistas discor-

dam desse ponto, por que esperariamos que o public° em geral igualasse essas politicas impe-
dindo a inflacao e agisse de acordo com nossa expectativa? Corn efeito, Lucas estendeu as teo-

rias microecon6micas da concorrencia perfeita, do comportamento racional e do equilibrio

walrasiano para a macroeconomia. Este é urn debate interessante sobre como sua teoria descre-

ve as verdadeiras tarefas da economia moderna e da economia real.

GARY S. BECKER

Gary S. Becker (1930-) nasceu em Pottstown, Pensilvania, fez sua faculdade em Princeton e

recebeu seu doutorado da Universidade de Chicago. Entre 1957 e 1969, foi professor da Uni-
versidade de Columbia. Em 1970, ingressou na faculdade em Chicago, onde atualmente é pro-

fessor de economia e sociologia. Foi presidente da American Economic Association em 1986 e,

de acordo corn urn historiador do pensamento economic°, "é uma das mentes mais originais

da economia moderna" 21 . TeOrico perfeito, Becker parece mais confortavel em apresentar suas

teorias positivas sobre a economia do que em desafiar as perspectivas politicas associadas a Fried-

man e a escola de Chicago. Na metade dos anos 1980, no entanto, ele comecou a escrever colu-

nas para a Business Week, o que aumentou sua exposicao ao grande public °. Em 1992, Becker

recebeu o Premio Nobel de Economia.

Becker ficou conhecido como urn "imperialista intelectual". Isso significa que ele ampliou

a abordagem econOmica, corn suas suposicoes combinadas de comportamento maximizado,

preferencias estaveis e equilibrio de mercado, para os dominios tradicionais da sociologia, da

ciencia politica, das leis, da biologia social e da antropologia. Sua forte crenca na importancia

da abordagem econOmica para uma ampla gama de topicos vai se tornar evidente a medida que

formos examinando muitas de suas ideias.

Discriminacao

Em 1957, Becker publicou The economics of discrimination, que foi uma versao atualizada da

sua dissertacao de doutorado de 1955. Mais tarde, ele afirmou que "foi meu primeiro esforco

publicado para aplicar a abordagem econOmica a urn problema fora dos campos convencionais

da economia e foi recebido corn indiferenca ou hostilidade pela grande maioria dos profissio-
nais da economia"22.

Na metade nos anos 1970, no entanto, o modelo de discriminacao de Becker, embora ain-

da controyerso, recebeu uma proeminente discussao na maioria dos principais livros didaticos

21. Mark Blaug. Great economists since Keynes. Totowa, NJ: Barnes and Noble, 1985, p. 15.
22. Gary S. Becker. The economic approach to human behavior. Chicago: University of Chicago Press, 1976,
n 1
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sobre economia do trabalho. Becker via as discrimina es como uma preferencia ou uma "incli-

naao" pela qual o discriminador esta disposto a pagar:

Sup6e-se que os individuos devam agir como se tivessem "inclina6es a discriminacao", e es-

sas inclina es sao a causa imediata mais importante para a discrimina'ao real. Quando um

empresario discrimina seus empregados, age como se nao estivesse obrigado a custos de pro-

du&ao fisicos e pecuniarios por emprega-los (...)

0 coeficiente da discriminacao de um empresario em relaao a um empregado mede o va-

lor depositado no custo nao-pecuniario por contrata-lo, uma vez que representa a diferena

percentual entre o dinheiro e a taxa real ou liquida "paga" a ele. Se Tr for a taxa de salario em

dinheiro pago, entao Tr(1 + d) sera a taxa salarial liquida, em que d representa o coeficiente

de discrimingao".

Um exemplo concreto ajudara a esclarecer essas ideias. Imagine que a taxa salarial do mer-

cado seja $ 6 e que o d do empresario seja 0,50. Entao, na perspectiva do empresario, a taxa

salarial para o grupo discriminado e de $ 9 [(Tr(1 + d) =$ 6(1 + 0,50)]. Isso implica que o empre-

sario discriminador estaria disposto a pagar um premio de ate $ 3 por hora na contratgao de

empregados preferidos em oposicao ao grupo alvo da discrimingao. Valores mais altos de d

sugerem inclingao à discrimingao. Por outro lado, se d é zero, o empresario e imparcial.

Se os coeficientes de discriminaao forem positivos em toda a economia, a demanda pe-

los trabalhadores preferidos sera maior do que seria sem a inclinaao à discriminaao. Como

resultado, a taxa salarial de mercado para trabalhadores preferidos excedera aquela para os tra-

balhadores discriminados, mas igualmente produtivos. Esse fato traz uma importante implica-

os empresarios discriminadores terao custos salariais mais elevados do que aqueles que nao

fazem distinv5es. Essas empresas discriminadoras terao de pagar um extra no salario, ou um

prNo" por suas inclina95es. As empresas que nao tem essa inclinaao à discriminaao, ou cu-

ja inclinaao e baixa em relaao ao diferencial de salario, contratarao os trabalhadores discrimi-

nados, mas igualmente produtivos, a um salario mais baixo e, portanto, ganharao uma vanta-

gem de custo sobre os concorrentes discriminadores. Teoricamente, somente os produtores com

custos menores podem sobreviver a longo prazo em uma economia de mercado competitivo; os

discriminadores terao custos medios que excederao os prNos determinados pelo mercado, isto

e, terao perdas.

Portanto, a teoria de Becker e consistente com a visao do novo classicismo: no longo pra-

zo, o sistema de mercado competitivo vai impor custos sobre os discriminadores, que reduzirao

o tamanho da discriminaao, seja ela por sexo, raa ou preferencia religiosa. 0 papel do gover-

no em acelerar esse processo deve ser para resistir as presses impostas pelos grupos de interes-

se para bloquear a livre escolha profissional.

Investimento em capital humano

Em Human capital (1964), Becker apresentou a teoria sobre o investimento em capital humano

em sua forma generalizada e moderna. Esse livro ampliou bastante o trabalho desenvolvido por

23. Gary S. Becker. The economics of discrimination. 2. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1971,

p. 153-154.
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seu antigo colega de Chicago, Theodore Schultz. A Figura 24-3 mostra a teoria aplicada a urn
individuo hipotetico se decidindo entre entrar ou nab para a faculdade. A decisao de freqtientar
a faculdade por motivos de investimento depende do retorno esperado sobre o investimento de
uma pessoa. Sem a faculdade, o individuo ao qual as informacoes na figura se aplicam poderia
esperar os rendimentos anuais mostrados pela linha HH. Corn a faculdade, a linha dos rendi-
mentos torna-se CC Freqiientar a faculdade por quatro anos envolve custos diretos (1), como men-
salidade e livros, e custos indiretos (2) que assumem a forma de rendimentos renunciados duran-
te o period() de investimento. Quando o aluno ingressa no mercado de trabalho, ele ganha mais
do que ganharia se nao tivesse urn diploma universitario. A diferenca entre os dois fluxos de ren-
dimentos d mostrada como (3). A decisao pelo investimento requer uma comparacao entre o va-
lor atual dos aumentos anuais de rendimentos (3) e o valor atual dos custos diretos e indiretos (1
e 2). Se o primeiro exceder o ültimo — isto 6, se o valor atual liquido for positivo o investi-
mento ocorrera. 0 principio basico da Figura 24-3 aplica-se a todas as decisoes de investimento
em capital humano como, por exemplo, uma decisao tomada por um trabalhador de se mudar
para urn outro local para trabalhar, uma decisao tomada pot uma empresa de oferecer treinamen-
to on-the-job a seus empregados ou uma decisao tomada por urn pals em desenvolvimento de
usar recursos para melhorar a sadde geral da forca de trabalho. Em cada caso, a pessoa responsa-
vel por tomar as decisoes pesa os ganhos futuros contra os sacrificios do presente.

0

HI
 

18 I 22 ldade 62

Custos diretos

Figura 24-3 lnvestimento em capital humano: educardo superior
Os investimentos em uma educacao superior requerem sacrificios no presente, a fim de alcancar urn grande
flux° de ganhos durante toda a vida (CC em vez de NH). Os custos de quatro anos de faculdade consistem
em custos diretos, como mensalidades e livros (1), e custos indiretos de renunciar aos rendimentos durante a
faculdade (2). 0 valor presente desses valores é comparado ao valor presence dos rendimentos incrementais
esperados (3) resultantes do grau universitario. Se o valor presente de (3) exceder o valor presente de (1) e (2),
o investimento ocorrera.

Becker foi o primeiro a distinguir o treinamento geral do especifico. 0 treinamento geral
aumenta a produtividade marginal dos trabalhadores nap apenas em seu emprego atual, mas tam-
bem em qualquer outro em que ele venha a se envolver. 0 treinamento especifico aumenta a produ-
tividade marginal somente dentro da empresa que o oferece. Assim, algumas de nossas habilidades
so especificas a uma empresa ou situacao em particular (capital especifico), enquanto outras po-

, • . 11 I • •

Custos indiretos
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Becker afirmava que a teoria do capital humano ajuda a explicar a "ampla gama de fenO-

menos empiricos que tem recebido interpretac6es ad hoc ou que tem confundido os pesquisa-

dores". Esses fenOmenos incluem evidencias de que (1) os rendimentos aumentam tipicamen-

te com a idade a uma taxa decrescente, e a taxa de aumento tende a estar positivamente

relacionada ao nivel de habilidade; (2) as taxas de desemprego tendem a ser menores para aque-

les que tem mais habilidades; (3) pessoas mais jovens mudam de emprego com mais freqUen-

cia e recebem mais treinamentos educativos e on-the-job do que as pessoas mais velhas; e (4) as

pessoas que possuem mais habilidades recebem mais educacao e treinamento on-the-job duran-

te a vida toda do que as outras.

Na Ultima sentenca de Human capital, Becker afirmou: "Eu me aventuraria a dizer que o

capital humano sera uma peca importante do pensamento sobre desenvolvimento, distribuicao

de renda, rotatividade da mao-de-obra e muitos outros problemas que ainda estao por vir". Ele

foi profetico. Nas duas Ultimas decadas, o capital humano tem sido assunto de varios livros e de

centenas de artigos em revistas especializadas.

A teoria da alocac"ao de tempo

A teoria neoclassica do comportamento do consumidor assumia que o consumo é instantaneo.

Becker argumentou que o consumo demanda tempo e que o tempo e escasso e tem valor. 0

tempo gasto para consumir um bem nao esta disponivel para um uso alternativo — por exem-

plo, para obter renda. Alguns bens de consumo precisam de mais tempo para serem consumi-

dos do que outros. Assim, segundo Becker, as pessoas levam em consideracao o "custo total" ou

o "preco total" dos bens ao tomar suas decisOes de compra. 0 preco total de um bem consiste

no seu preco de mercado mais o valor do tempo necessario para seu consumo.

Essa importante contribuicao levou Becker a sugerir uma reconstrucao da teoria da esco-

lha. A familia, sendo a unidade para decisOes basicas, deveria ser considerada um produtor e um

consumidor de "mercadorias" que produzem utilidade. A producao de mercadorias ocorre pela

combinacao de bens (bens e servicos) trazidos no mercado com o tempo. Para obter o rendi-
mento necessario para comprar os bens utilizados para produzir mercadorias, a familia precisa

despender seu tempo no mercado de trabalho. Para produzir e consumir a mercadoria no lar,

ela precisa despender tempo de producao e consumo. Um exemplo e a producao e o consumo

de uma refeicao, por exemplo, o cafe da manha. Ele é produzido combinando-se produtos (pao,

manteiga, leite, frios), o tempo de producao (o periodo de tempo necessario para preparar a

refeicao) e o tempo de consumo (o tempo gasto para comer a refeicao).

A familia deve decidir quais mercadorias deseja consumir e como vai produzi-las. Essas

decis6es sao tomadas diariamente. Um fator complexo e que algumas mercadorias exigem

muito tempo e nao muitos bens para serem produzidas, enquanto outras exigem muitos bens

e pouco tempo. Um exemplo de um bem que consome muito tempo e o bronzeado natural obti-

do depois de v.rios dias na praia. Um exemplo de um bem que consome muitas mercadorias e
uma refeicao rapida.

Becker apontou diversas implicacOes interessantes sobre seu modelo, e outros citaram

implicacOes extras. Tres exemplos ajudarao a demonstrar os tipos ilustrados pelo modelo. A

primeira implicacao e a de que um aumento nos rendimentos pelo tempo no mercado de tra-

balho provavelmente fara com que as pessoas alterem seus padrOes de consumo, de mercado-



rias que exigem tempo para mercadorias que consomem bens. A razao é que o custo de opor-
tunidade do tempo de producao e consumo domestic° aumenta. Uma pessoa pode conseguir

urn bronzeado passando pequenos periodos de tempo em urn salao de bronzeamento artificial

em vez de se deitar por horas ern uma praia, ou corner em urn restaurante em vez de preparar

e consumir uma refeicao fresca e feita em casa. A segunda implicacao é que urn aumento na
produtividade do tempo de producao domestica, por exemplo, corn o desenvolvimento de for-

nos de microondas, compressores de lixo e lavadoras e secadoras de roupa, libera tempo de

consumo (assistir a novelas, fazer aulas de ginastica), tempo de mercado de trabalho (empre-

go de meio-periodo ou period° integral) ou uma combinacao de ambos os casos. A terceira

que, quando o casal tern capacidade de obter rendimentos mais elevados no mercado de tra-

balho, as familias provavelmente tern menos filhos e promovem mais experiencias familiares

que consomem bens do que as familias em que urn dos pais tern baixo potencial de renda e

opta por nao trabalhar.

Sobre a familia

No prefacio de The treatise on the family (1981), Becker escreveu:

Este volume utiliza as suposic6es de comportamento maximizado, preferencias estaveis e
equilibrio nos mercados implicitos e explicitos para proporcionar uma analise sistematica so-
bre a familia. Construi minha pesquisa durante a tiltima decada para analisar a alocacao do
tempo para os filhos e para o mercado de trabalho, o casamento e o divOrcio em sociedades
poligamicas e monogamicas, o altruism° e o egoism ° nas familias, a mobilidade entre gera-
goes e muitos outros aspectos relacionados a familia. Embora nem todos sejam considerados,
o tratamento sistematico e unificado dos aspectos importantes talvez justifique o titulo ultra-
passado de "tratado"".

Teoria sobre o casamento. 0 casamento permite a divisdo do trabalho, possibilitando que os

parceiros maximizem sua producao agregada e o consumo de "mercadorias", o que proporcio-

na bem-estar economic°. Ter e criar filhos sao "mercadorias" centrais que o casamento facilita.

Em outras palavras, os parceiros de uma familia desprendem-se de interesses econOmicos indi-

viduais. As diferencas em habilidades que permitem os ganhos na sociedade resultam de expe-

riencias passadas diferentes e de outros investimentos em capital humano. 0 individuo que dis-

t:0e das melhores oportunidades salariais do mercado muito provavelmente entra no mercado

de trabalho, enquanto a producao domestica sera executada pelo individuo que tern a maior

produtividade relativa a esses esforcos. Tradicionalmente, as mulheres casadas tem se especiali-

zado em criar filhos e ern outras atividades domesticas. Como resultado:

elas tem exigido de seus maridos "contratos" de longo prazo para protege-las contra o aban-
dono e outras adversidades. Praticamente todas as sociedades tern desenvolvido protecao de
longo prazo para mulheres casadas; pode-se dizer que o "casamento" é definido por urn com-
promisso de longo prazo entre um homem e uma mulher.

24. Gary S. Becker. A treatise on the family. Cambridge: Harvard University Press, 1981, p. ix-x.
1 A_1
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Ate mesmo difereNas relativamente pequenas nas capacidades produtivas entre os parcei-
ros do casamento implicam difereNas na alocaao de tempo entre o tempo no mercado de tra-

balho, tempo na produao domestica e tempo de consumo. A razao e que o comprometimen-

to em uma atividade aumenta o estoque de capital humano especifico de uma pessoa, o que,

por sua vez, aumenta a produtividade nessa atividade. Porem, isso nem sempre resulta em espe-

cializaao completa. Em alguns casos, por exemplo, um dos parceiros pode optar por trabalhar

meio-periodo.

0 casamento geralmente envolve "escolha positiva" entre homens e mulheres de "alta qua-

lidade". Um motivo e complementar a produ0o. As caracteristicas positivas de um dos parcei-

ros aumentam a contribui ao marginal do outro na produao da "renda total", amplamente

definida para a inclusao de "mercadorias”.

Fertilidade. A familia gera filhos ("capital duravel"), que contribuem para a renda total da fami-

lia ou para o bem-estar econOmico. Mas as familias nao geram filhos em nilmeros biologica-

mente possiveis. A razao é que os filhos sao dispendiosos. Sobre essa questao, Becker dizia que

eles tem um "pre9o''. Esse prNo envolve custos diretos, como despesas com alimentgao, mora-

dia, vestuario, assistencia medica, educaao e assim por diante, e custos indiretos, na forma de

custos de oportunidade de tempo. Filhos pequenos, particularmente, sao bens que consomem

muito tempo. A fertilidade dependera do prNo dos filhos, da renda dos pais e da compensaao

que os pais percebem entre a quantidade de filhos e sua qualidade. Quando as oportunidades

salariais aumentam para as mulheres, o prNo de cada filho aumenta (o custo de oportunidade

aumenta), e os pais optam por ter menos filhos, mas com "qualidade mais alta" (mais saudaveis,

com melhor nivel escolar).

As familias rurais no passado tinham mais filhos do que as familias urbanas, porque o cus-

to de criar os filhos era menor nas areas rurais. Os programas de bem-estar social, dizia Becker,

reduzem o custo de ter filhos e aumentam a fertilidade.

Altruismo. 0 altruismo, definido em termos de utilidade conjunta, e uma importante caracte-

ristica de uma familia. Uma pessoa é altruista quando sua utilidade aumenta porque a utilidade

de outra pessoa cresce. 0 altruismo contribui para os ganhos em potencial do casamento, por-

que o consumo de uma mercadoria permite que a utilidade cresa mais do que o aumento na

utilidade para o consumidor. A alegria de um membro da familia contribui para a alegria dos

outros membros.

Naquilo que Becker brilhantemente chamou de "teorema do filho problematico", ele esta-

beleceu que o altruismo na familia tendera a superar o egoismo. Becker descreve esse teorema

basicamente desta maneira: cada beneficiario, independentemente de seu grau de egoismo,

maximiza a renda familiar de seu benfeitor. Em outras palavras: as criaNas mais problematicas
nao vao querer fazer nada que possa reduzir sua possivel herana26.

A ideia aqui e que uma ação que reduza a renda total da família resultara que o individuo

altruista da familia tera menos renda total para transferir a cada um dos benfeitores. As crian-

as egoistas reconhecem que prejudicar a familia vem à custa de prejudicar a si mesmas. Esse

26. Idem, ibidem, p. 183.
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principio é geral, pois se aplica a interacoes entre todos os altruistas e os benfeitores. Mas o efei-
to limitador do altruism° sobre o interesse prOprio diminui corn o minter ° de benfeitores, isto

corn o tamanho da familia ou da organizacao.

Divorcio. Os parceiros do casamento procuram informacoes sobre futuros companheiros, mas

o tempo, o esforco e outros recursos dispendiosos devem ser gastos corn pesquisa e, quanto
mais extensa for a pesquisa, mais demorados sera° os ganhos corn o casamento. Uma pessoa
racional continuara a pesquisar sobre a "margem extensiva" de probabilidades adicionais e so-
bre a "margem intensiva" de grandes probabilidades, at que o custo marginal e o beneficio
marginal em cada margem sejam iguais".

Como resultado, as pessoas geralmente se casam mesmo tendo informacoes incompletas
sobre seus companheiros. Quando essas informacoes se revelam ao longo do casamento, o
cio torna-se a nova decisao ideal. Os divarcios são mais provaveis no inicio do casamento do
que mais tarde, porque o actimulo de informacoes ocorre durante os primeiros anos do casa-
mento. A sorte ou o azar inesperado (tornar-se uma estrela, sofrer de infertilidade) aumentam
a probabilidade do divorcio, uma vez que transformam uma uniao ideal em uma uniao em que
urn dos lados nab a considera mais ideal. 0 aumento na produtividade das mulheres no mer-
cado reduz os ganhos corn especializacao e eleva a probabilidade de divorcio.

Fica claro que o trabalho de Becker nessa area é pioneiro, provocativo e profundo. Como
voce pode suspeitar, é tambem controverso. Conforme afirmou Ben-Porath:

Entao, quando tudo esta dito e feito, o casamento entre economia e famil a é inreressante:
de pode nao ser feliz e, certamente, nab e pacific°, mas dificilmente acabara em divarcio. Ele
tambem vai gerar uma descendencia de conhecimento que se pode confirmar? Isso ainda pre-
cisa ser visto".

Perguntas para estudo e discussdo
1. Identifique brevemente e estabeleca a importancia de cada urn dos seguintes pensadores e con-

ceitos para a histOria do pensamento econOmico: escola econOmica de Chicago, Friedman,
renda permanente, teoria quantitativa moderna, Monetary history of the United States, 1867-
1960, curva vertical de Phillips de longo prazo, taxa natural de desemprego, regra monetaria,
Lucas, expectativas naturais, Stigler, informacoes como urn bem economic°, "abacaxis",
Becker, coeficiente de discriminacao, treinamento especifico versus geral e "mercadorias".

2. Identifique as diferencas entre os principais dogmas da escola de Chicago, da escola margi-
nalista e da escola institucionalista.

3. Relacione a seguinte afirmacao de Sir Dennis Robertson ao lugar ocupado pelo novo clas-
sicismo na histOria do pensamento econOmico: "A opinido dos intelectuais é como uma le-
bre cacada; se voce esperar o suficiente, ela voltara ao lugar de onde saiu".

27. Idem, ibidem, p. 220.
28. Yoram Ben-Porath. Economics and the family — Match or mismatch? A review of Becker's A treatise on
the family. journal of Economic Literature. n. 20. n. 62-63. marco de 1 982_



A Escola de Chicago — 0 Novo Classicismo 1505

4. Quais s'ao os principais determinantes da demanda por moeda, de acordo com Friedman?

Essa demanda e estavel ou insthel em curto prazo? Como um aumento na oferta de moe-

da que exceda o crescimento da producao em longo prazo provoca um aumento no nivel
geral dos pre9ps?

5. Explique esta afirma0.o de Friedman: "Uma taxa crescente de inflae'ao pode reduzir o
desemprego; uma taxa alta,

6. Explique a distiN rao feita por Lucas entre a oferta agregada de curto e longo prazos. Rela-

cione essas ideias à distine-ao de Friedman entre as curvas de Phillips de curto e de longo

prazos.

7. 0 que é "classico" sobre a nova macroeconomia classica de Lucas? Com base em seu entendi-

mento dessa teoria, voce considera que Lucas era a favor da politica fiscal e monetaria ativa

defendida por Lerner (0 Passado como Preambulo 22-1) ou de regras fiscais e monetarias co-
mo aquelas propostas por Friedman e Buchanan (Capitulo 20)? Explique seu raciocinio.

8. Resuma a teoria de Stigler sobre a informac'ao (0 Passado como Preitnbulo 24-1). Rela-

cione sua teoria com a teoria de Becker sobre o casamento e o divOrcio.
9. Utilize as teorias de Becker para explicar cada um dos seguintes itens:

a) A discriminaeao sera dispendiosa para uma empresa que esteja operando em um merca-

do competitivo.

b) Os jovens, em geral, recebem mais treinamento educacional e on-the-job do que as pes-
soas mais velhas.

c) 0 nilmero de refei6es consumidas nos restaurantes nos Estados Unidos tem aumenta-

do mais rapidamente do que o nUrnero das consumidas em casa.

d) 0 altruismo contribui para os possiveis ganhos no casamento.

10. Com qual das afirmac6es a seguir voce concorda? Explique seu raciocinio.

Nenhum outro pre-requisito e mais importante para clarear o pensamento da economia do que reco-
nhecer seu espao limitado entre os interesses humanos em geral. [Frank Knight]

0 cerne do meu argumento é que o comportamento humano 115'.o e segmentado; às vezes baseado
na maximiza'ao, às vezes, n'ao; às vezes motivado por preferencias estaveis, às vezes por preferencias
inconstantes; às vezes resultando em um acilmulo ideal de informa es, às vezes não. Em vez disso,
o comportamento humano pode ser visto como envolvendo participantes que maximizam sua utili-
dade com base em um conjunto estavel de preferencias e acumulam um volume ideal de informa-
6es e outras entradas em varios mercados. [Gary Becker]
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CAPITULO 25 

PENSAMENTOS DE CONCLUSik0

Quais as conclus-Oes, se houver alguma, que podemos tirar do nosso estudo sobre a histOria do
pensamento econOmico? Outros observadores provavelmente esbocarao variadas conclusOes.
Aqui estao as nossas.

• A economia e uma disciplina dinamica. Nosso entendimento sobre os principios da econo-
mia e o trabalho da economia tem progredido ao longo dos anos e ainda esta em desenvolvi-
mento. Novas ideias e desenvolvimentos no campo da economia tenderam a ser seguidos por
outras ideias e desenvolvimentos. Alguns dos pensamentos subseqentes tem estendido,
ampliado e melhorado a base do conhecimento ja existente; outras teorias e estudos desafiam
as novas ideias. Assim, novamente notamos as linhas brancas versus as pretas na Linha do Tem-
po das Ideias EconOmicas. Lembre-se de que as linhas brancas indicam escolas essencialmen-
te antagOnicas as predecessoras. Essa expansao e concorrencia de ideias nem sempre produzi-
ram "verdades" no sentido cientifico da palavra, mas generalizaram um grupo de principios
basicos da economia quase universalmente aceitos. Tais principios ainda estao surgindo no
campo da economia.
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• Nem os fatos atuais nem o aumento da profissionalizacao explicam o desenvolvimento da teo-

ria econOmica. Em alguns casos, sac) as questoes crIticas diarias que tern estimulado novos

desenvolvimentos na teoria econOmica. Urn exemplo é o debate sobre o nascimento das teo-

rias classicas de rendimentos decrescentes e o rendimento de tetras'. Em outros casos, os fatos

e problemas atuais rem voltado a atencao dos profissionais e do palico para as teorias — por

longo tempo antes que progredissem — que repentinamente tern nova importancia. Urn

exemplo é a atencao renovada a teoria quantitativa da moeda durante a inflacao historicamen-

te alta nos anos 1970. Mas, ainda em outras situacoes, o avanco de novas teorias chegou de

forma bem independente das preocupacoes atuais. 0 aumento do profissionalismo entre as

economistas, junto corn o interesse reforcado no entendimento de paradoxos nao-resolvidos

e a melhoria das teorias ja existentes, tern sido um fator importante para o avanco da discipli-

na. Urn exemplo importante o desenvolvimento da analise do equilibrio geral.

• Economistas individuais rem se preocupado. Os pensadores econOmicos fazem pensamento

economic° . Temos visto que economistas individuais tern feito a diferenca na histOria da teo-

ria e do metodo economic°. Smith, Ricardo, Marx, Marshall, Walras e Keynes, apenas citan-

do alguns, estao para a economia assim como Newton e Einstein estao para a fisica e Darwin

esta para a biologia. Obviamente, isso nao quer dizer que o desenvolvimento da economia se

deva inteiramente aqueles que discutimos neste livro. Para cada economista estudado, houve

centenas de outros que contribuiram significativamente para o desenvolvimento da discipli-

na. Cada livro e artigo de revista especializada escritos sobre o assunto contribufram direta ou

indiretamente para o desenvolvimento do pensamento economic°.

• Novas ideias raramente levam ao abandono total da heranca já existente. Novos conhecimen-

tos na economia normalmente estao ligados a urn grupo anterior de pensamento e, embora

possam modificar ou transformar as tradicoes mais antigas, eles raramente as substituem.

Keynes, por exemplo, seguiu o conhecimento e a metodologia neoclassicos. Revolucionarias,

as ideias keynesianas nap substitufram a tradicao neoclassica. Lembre-se de que o proprio

Keynes nao teve nenhuma discussao corn o principal grupo da teoria macroeconOmica de

Marshall. Da mesma forma, embora a teoria da concorrencia monopolistica desenvolvida pot

Robinson e Chamberlin a primeira vista parecesse desafiar a ortodoxia econOmica, ela sim-

plesmente se tornou parte dela. Conforme afirmou Stigler,

Uma das proeminentes licoes da historia do pensamento humano é que novas ideias nao le-
yarn ao abandono da heranca passada; as novas ideias sao absorvidas pelo corpus existente,
que é, conseqiientemente, urn pouco diferente. E, as vezes, urn pouco melhor2.

• A economia tern se especializado cada vez mais. Corn o crescimento do corpo geral do conhe-

cimento economic ° , as economistas individuais achavam cada vez mais necessario e 1161 se

especializar em um link° campo ou urn numero limitado de campos da disciplina. Essa

1. N.R.T. Fruto do arrendamento.
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LUD 0 Passado como Prea.mbulo

OS LAUREADOS COM 0 NOBEL DE ECONOMIA

Em seu testamento, em 1895, o industrial sueco Al-

fred Nobel estabeleceu cinco grandes premios mone-

tarios a serem concedidos anualmente por notaveis

conquistas em fisiologia ou medicina, quimica, fisi-

ca, literatura e paz. Em 1968, o Banco Central da

Suica acrescentou o Premio Nobel de Economia.a

A tabela a seguir lista os vencedores do No-

bel de Economiab, suas nacionalidades e as areas

de suas principais conquistas. Uma breve analise

na tabela revela muitos dos economistas que dis-

cutimos neste livro. Alem disso, observe que suas

areas de contribuicao sao diversas, envolvendo

tanto a macro como a microeconomia. Final-

mente, observe que os Estados Unidos tem sido

um terreno particularmente fertil para avancos na

economia.

ANO DA
PREMIA.A- 0 NOME (NACIONALIDADE) PRINCIPAIS CONTRIBUIV5ES

1969 Ragnar Frisch (Noruega) Estudos econometricos

Jan Tinbergen (Holanda) Estudos econometricos

1970 Paul Samuelson (Estados Unidos) Economia matematica e keynesiana

1971 Simon Kuznets (Estados Unidos) Contabilidade da renda nacional

1972 Kenneth Arrow (Estados Unidos) Economia do bem-estar

John R. Hicks (Reino Unido) Teoria microeconOmica

1973 Wassily Leontief (Estados Unidos) Analise de entradas e saidas

1974 Gunnar Myrdal (Suecia) Macroeconomia e economia institucional

Friedrich von Hayek (Reino Unido) Teoria monetaria e economia politica

1975 Leonid Kantorovich (Uniao Sovietica) Programacao linear

Tjalling Koopmans (Estados Unidos) Programacao linear

1976 Milton Friedman (Estados Unidos) Teoria monetaria; economia politica

1977 Bertil Ohlin (Suecia) Teoria do comercio internacional

James Meade (Reino Unido) Politica do comercio internacional

1978 Herbert Simon (Estados Unidos) Comportamento administrativo; racionalidade

1979 W. Arthur Lewis (Reino Unido) Economia do desenvolvimento

Theodore Schultz (Estados Unidos) Agricultura; capital humano

1980 Lawrence Klein (Estados Unidos) Previses econometricas

1981 James Tobin (Estados Unidos) Macroeconomia e economia financeira

1982 George Stigler (Estados Unidos) Organizacao industrial; teoria da informacao

1983 Gerald Debreu (Estados Unidos) Economia do bem-estar

a. Para obter informac&s sobre os criterios para o premio e os processos de selecao, consulte Assar Lindbeck.
The prize in economic science in memory of Alfred Nobel. Journal of Economic Literature, n. 23, p. 37-56,

marco de 1985. Veja tambem Bernard S. Katz (ed.). Nobel laureates in economic science: a biographical dictio-

nary. Nova York: Garland, 1989. Finalmente, William Breit e Roger W. Spencer (eds.) apresentam interessan-

tes palestras autobiograficas escritas por 13 vencedores em Lives of the laureates: thirteen Nobel economists.

3. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 1997.
b. N.R.T. Para obter a lista completa dos laureados, assim como maiores informaciies, visite o site

<http://www.nobel.se >
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1984 Richard Stone (Reino Unido)
1985 Franco Modigliani (Estados Unidos)

1986 James Buchanan (Estados Unidos)

1987 Robert Solow (Estados Unidos)

1988 Maurice Allais (Franca)

1989 Trygve Haavelmo (Noruega)

1990 Harry Markowitz (Estados Unidos)

William Sharp (Estados Unidos)
Merton Miller (Estados Unidos)

1991 Ronald Coase (Estados Unidos)

1992 Gary Becker (Estados Unidos)

1993 Robert Fogel (Estados Unidos)
Douglass North (Estados Unidos)

1994 John Harsanyi (Estados Unidos)
John Nash (Estados Unidos)

Reinhard Selten (Alemanha)

1995 Robert Lucas, Jr. (Estados Unidos)

1996 James Mirrlees (Reino Unido)

William Vickrey (Estados Unidos)

1997 Robert Merton (Estados Unidos)

Myron Scholes (Estados Unidos)

1998 Amartya Sen (India)

1999 Robert A. Mundell (Canada)
2000 James J. Heckman (Estados Unidos)

Daniel L. McFadden (Estados Unidos)

2001 George A. Akerlof (Estados Unidos)

A. Michael Spence (Estados Unidos)

Joseph E. Stiglitz (Estados Unidos)

2002 Daniel Kahneman (Estados Unidos)

Vernon L. Smith (Estados Unidos)

2003 Robert F. Engle (Estados Unidos)

Clive W. J. Granger (Estados Unidos)

Contabilidade da renda nacional
Teoria da poupanca

Preferencia publica

Teoria do crescimento
Precos no setor public°

Econometria
Economia financeira

Economia financeira
Economia financeira
Direitos de propriedade; teoria organizacional
Capital humano, discriminacao; comportamento

familiar
HistOria econornica

HistOria economica; analise institucional

Teoria dos jogos
Teoria dos jogos

Teoria dos jogos
Macroeconomia

Microeconomia

Microeconomia

Economia flnanceira

Economia financeira

Desenvolvimento; distribuicao de renda

Economia do bem-estar
Teoria e metodos; politicos monetaria e fiscal

Analise dos mercados com informacoes
assimetricas

Pesquisa psicologica na economia:

analise economica empirica

Metodos de analise economica

especializacao tern se tornado particularmente notavel nas ultimas decadas. Nao so existe espe-

cializacdo na economia (economia internacional, economia do bem-estar, crescimento e

desenvolvimento economic°, economia do trabalho e assim por diante), mas tambem espe-

cializacao nos campos da economia (teoria do capital humano e mobilidade e migracao, am-

bos na economia do trabalho).
A Tabela 25-1 apresenta o sistema de classificacdo utilizado pelo Journal of Economic Lit-

erature para novos livros de economia. As letras indicam os principais campos da economia,

enquanto os parenteses incluem o manner° de subcategorias em cada campo principal. Ob-
1 • • _1 n • 1 T's 1 _
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TABELA 25-1
SISTEMA DE CLASSIFICACik0 DOJOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE

PARA LIVROS: PRINCIPAIS TEMAS (NUMERO DE SUBTEMAS)

• Economia e Ensino Geral (3)
• Metodologia e HistOria do Pensamento EconOmico (5)
• M6todos Matematicos e Quantitativos (10)
• Microeconomia (10)
• Macroeconomia e Economia Monetaria (7)

Economia Internacional (5)
• Economia Financeira (4)
• Economia PUblica (9)

SaUde, Educa'ao e Bem-Estar (4)
Trabalho* e Economia Demografica (8)

• Direito e Economia (5)
• Organizac-ao Industrial (10)

Administrg-ao de Empresas e Economia Empresarial; Marketing; Contabilidade (5)

• HistOria EconOmica (9)
O Desenvolvimento EconOmico, MudaNa TecnolOgica e Crescimento (6)

Sistemas EconOmicos (6)
Economia dos Recursos Agrícolas e Naturais (5)

• Economia Urbana, Rural e Regional (6)
• Outros TOpicos Especiais (2)

* N.R.T. Ma-o-de-obra.

passadas, aqueles que se especializavam em uma ou mais áreas da economia tinham o maior

impacto agregado na disciplina. 0 "pense grande" o posicionamento das teorias amplas e

abrangentes — ainda ocorre, mas tende a ficar apenas nas sub.reas especificas da economia.

Bastante ateN'aO e dada ao "pense pequeno'', que tenta colocar uma pequena pNa perdida no

grande quebra-cabea da economia. Nosso estudo sobre a histOria do pensamento econOmi-

co sugere que há uma aloca o ideal de esfoNos entre o pensamento "grande" e o "pequeno"

para obter a produ o rrixima do conhecimento econOmico.

• 0 pensamento econOmico positivo e o pensamento econOmico normativo tem sido impor-

tantes para a economia. Durante seculos, a disciplina da economia mudou de "economia poli-

tica", com sua enfase na prote o e em "o que poderia ser" para "economia positiva", que evi-

ta julgamentos de valores e enfatiza o descobrimento e a formaliza o de diferenas entre os

fenOmenos econOmicos ("o que e"). Exemplos da economia positiva s5o a teoria do valor ou

do preo, teorias da firma, principios dos ganhos com a especializa o e comercio, teorias da

funon consumo etc.

Mas o nosso estudo tambem revela que a "economia politica", ou economia normativa,

tem contribuido para a conscientiza o pnblica acerca dos principios econOmicos e tem aju-

dado a desenvolver a prOpria disciplina da economia. Isso e verdadeiro ate mesmo no passa-

do mais recente, conforme evidenciado pelas palavras de pessoas como Buchanan, Samuelson,

Galbraith e Friedman.
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• Cada vez mais, a economia tern incorporado a matematica e a estatistica a sua metodologia
basica. Varios economistas importantes como, por exemplo, Cournot, Walras e Pareto se auto-
denominavam economistas matematicos. Outros, como Jevons e Wicksell, utilizaram a mate-
matica intensamente. Nas riltimas decadas, a econometria tern se tornado um caminho padrao
nas tradicoes neoclassica e keynesiana. Ja no ano de 1952, Samuelson escreveu:

De fato, quando me volto para o passado recente, fico perplexo pelo fato de que as especies
de economistas matematicos puros e simples parecem estar agonizando e em extincao. Em
vez disso, como urn de meus amigos mais antigos se queixou comigo: "Atualmente, é dificil
distinguir urn economista matematico de urn economista comum". Entendo o sentido em
que ele fez tal afirmacdo, mas deixe -me inverter sua enfase concluindo corn a pergunta: "Is-
so e ruim'?"

Cada vez mais, os economistas tern respondido na negativa. 0 perigo d que as ferramen-
tas disponiveis geralmente impoem quais tarefas devem set assumidas. Em outras palavras,
uma pessoa habil no uso de urn martelo pode tender a pensar apenas em projetos que exijam
o uso de pregos.

A maternatica, afirmam alguns, é mais adequada ao "pense pequeno" do que ao "pense
grande" e, portanto, tern distanciado a disciplina desse ditimo. Os economistas de tendencias
atuais contestam que nao haja nada de inerente na abordagem matematica para impedir seu
uso para formular teorias mais complexas. A teoria de Becker sobre o casamento e a familia é
urn caso na questa°.

• Futuros desenvolvimentos na economia e a propria economia sao dificeis de prever. Ern qual-
quer ponto da Linha do Tempo das Ideias Economicas, teria sido quase impossivel prever corn
certeza o curso dos fatos e desenvolvimentos subsequentes tanto na ciencia economica quan-
to na economia. Nosso estudo revela que podemos ser extremamente cautelosos sobre as teo-
rias economicas que predizem a utopia, o julgamento ou outros resultados "inevitaveis". As
pessoas e os sistemas econornicos em que elas trabalham tem mostrado uma notavel resilien-
cia em face de circunstancias economicas variaveis. Devemos tambem resistir a tentacao de
concluir que a onda de hoje é necessariamente a onda de amanha. Ha apenas tres decadas, o
observador participante da economia teria erroneamente concluido que as ideias neoclassicas
estavam permanentemente ern decadencia. Hoje, podemos concluir corn facilidade — e pre-
maturamente — o oposto: que a economia é uma economia neoclassica. As ideias keynesia-
nas, institucionalistas e socialistas ainda estao bem vivas e podem bem dominar a economia
no futuro.

Alem disso, ha atividade hoje em varias linhas de grupos de economistas insatisfeitos corn
a ortodoxia atual. Isso inclui os novos austriacos, que rejeitam a orientacao matematica da dis-
ciplina e a definicao estatica da eficiencia que permeiam muitos dos pensamentos atuais.
tambem os economistas do mercado que advogam politicas para incrementar o crescimento da
producao e estimular a produtividade e que rejeitam o monetarismo estrito. Ha instituciona-

3. Paul A. Samuelson, Economic theory and mathematics  An appraisal. American Economic Review,
n. 42, p. 56-67, maio de 1952.
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listas e socialistas tradicionais, hoje na defensiva, mas ainda trabalhando para formalizar e popu-

larizar suas ideias. Ha pOs-keynesianos, discutidos no Capitulo 22, que estao trabalhando para

desenvolver modelos em que os prNos e os salarios sejam "fixados" por meio do exercicio do

poder, em vez de serem determinados livremente no mercado. Nao se pode simplesmente pre-

dizer qual dessas linhas de raciocinio resultara no conhecimento de importancia suficiente para

ditar sua inclus'ao no prOximo capitulo da histOria do pensamento econOmico. Mas, nossa revi-

sao dos registros histOricos demonstra claramente uma coisa: novos desenvolvimentos ocorre-
rdo na economia. Do que conhecemos hoje sobre economia nao sera suficiente para durar to-

da nossa existencia. De forma um tanto irOnica, o estudo do passado na economia nos mostra

a importancia da corrente resistente. Ele tambem nos implora para manter uma mente aberta

e perspicaz.

Perguntas para estudo e discussio
1. Identifique brevemente e estabeleça a importancia de cada um dos seguintes conceitos para

a histOria do pensamento econOmico: economia positiva, economia normativa, "pense gran-

de" e "pense pequeno".

2. Comente a seguinte afirmaao de C. R. McConnell, em 1955:

Toda a questao da defesa e analise da economia pode ser uma variaao do problema de alo-

ca. ao de recursos. É razoavel esperar que um certo equilibrio na aloca. ao de economistas (ou

de seu tempo) entre politica e economia positiva e as diversas varia95es levarao a um papel

ideal de desenvolvimento na prOpria economia

3. Discuta esta afirmgao de Samuelson: "Obviamente, voce pode se tornar um grande teOrico

econOmico sem conhecer matematica. Tambem e justo dizer que voce tera que ser muito mais

inteligente e brilhante".

4. Voce acha que as principais economistas devem ser estudados em um curso sobre a histOria

do pensamento econOmico? Explique seu raciocinio.
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A CEPAL E 0 PENSAMENTO
ECONMICO LATINO—AMERICANO

ROBERTO ANTONIO IANNONE*

A CEPAL

De um modo geral, pode-se dizer que o pensamento econOmico latino-americano e a Cepal es-
tao intimamente ligados. Embora a vertente cepalina nao englobe a totalidade desse pensamen-
to, certamente representa seu principal braco e abrange as principais considera es e postula-
dos concernentes à realidade socioeconOmica da America Latina, a partir da decada de 1950.

Atuando ate os nossos dias, a Cepal teve uma forte influencia na regian latino-americana,
principalmente nas decadas de 1950 e 1960, quando o estruturalismo ganhou adeptos notaveis
que travaram um acirrado debate com os monetaristas, sobretudo acerca das causas e das prin-
cipais medidas de combate à inflacao.

Obviamente, as teses da Cepal nao se circunscrevem apenas aos trabalhos de Ratil Pre-
bisch, à sua teoria centro-periferia e/ou as questOes relacionadas com o estruturalismo. Entre-
tanto, neste trabalho, limitaremos-nos a uma analise dirigida a essas questOes e periodo.

A Comissan EconOmica para a America Latina (Cepal) foi criada pela Resolucan 106 (VI)
do Conselho Econennico e Social (Ecosoc)', da Organizacan das Na.95es Unidas, em 25 de feve-
reiro de 1948, em decorrencia de decisan da Assembleia Geral da ONU do ano anterior. Seu
objetivo basico era "ajudar os governos latino-americanos a fomentar o desenvolvimento eco-
nOmico de seus paises e elevar o nivel de vida de seus povos"2.

Inicialmente, os paises membros eram: Argentina, Brasil, Chile, ColOmbia, Costa Rica,
Cuba, Equador, Guatemala, Haiti, Holanda, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panarna, Paraguai,
Peru, Uruguai, Venezuela e RepUblica Dominicana. Nesse inicio, ingressaram tambem como
membros: Estados Unidos, Franca e Gra-Bretanha. Posteriormente, foram admitidos Canada,
Espanha, Italia, Paises Baixos e Portugal, que eram considerados "na. Oes que mantem vinculos
histOricos, econOmicos e culturais com os paises da regiao"'.

*Economista, Mestre em HistOria EconOmica pela USP, doutorando em HistOria EconOmica pela USP e pro-
fessor da FAAP.
1. Seu primeiro secretio executivo foi o mexicano Gustavo Martinez Cabafias.
2. ONU. Las Naciones Unidas: origenes, organizacithl, actividades, 1969, p. 343.
3. www.cepal.org/acerca/

http://www.cepal.org/acerca/


Alem de contribuir para o desenvolvimento economico da America Latina, a Cepal se pro-
p& a coordenar as acoes para sua promocao e a reforcar as relacoes economicas dos 'Daises da
regiao, entre si e corn o resto do mundo.

Posteriormente, o conselho determinou que sua area de atuacao incluisse a regiao do
Caribe, e seus objetivos passaram a abranger a promocao do desenvolvimento social (resolucao

1984/67, de 27 de julho de 1984). Desde entao, a Cepal 4 passou a se denominar Comissao
Economica para a America Latina e Caribe, constituindo-se em referencial para aqueles que
estudam e/ou debatem a evolucao econornica de seus 'Daises membros.

Atualmente, todos os 'Daises da regiao fazem parte da Cepal, inclusive sete territOrios nao
independentes — Anguila, Antilhas Holandesas, Aruba, Ilhas Virgens Britanicas, Ilhas Virgens
dos Estados Unidos, Montserrat e Porto Rico —, considerados paises associados.

A Cepal desenvolveu-se como uma escola de pensamento especializada no exame das ten-
dencias economicas e sociais, de medio e longo prazos, dos poises latino-americanos, por meio
do que se pode denominar metodo histOrico-gradualista, e, ao longo de sua existencia, tern abri-
gado diversas correntes de pensamento economico, consequencia das intensas modificacoes
conjunturais sofridas pela economia da regiao. Em essencia, pode-se dizer que tern apresenta-
do urn conj unto de conceitos-chave e hipOteses que orientaram as politicas desenvolvimentis-
tas da regido e que constituem o nude() do chamado pensamento cepalino, baseado na tese de
Ratil Prebisch (1901-1986). Essa tese abordava questoes relacionadas corn os processos de

industrializacao e desenvolvimento latino-americanos e a interpretacao estruturalista dos pro-

cessos inflacionarios da regido. Na realidade, o enfoque de Prebisch enfatizava o fato de que as
economias subdesenvolvidas do continente evoluiam de urn modelo primario-exportador, ha-
cia afuera, para urn modelo urbano-industrial, hacia aclentro.

Iniciaremos corn uma visao geral da Cepal e discutiremos alguns trabalhos de sua princi-

pal figura: Rail Prebisch. Em "0 Passado como Preambulo A-1", comentaremos o Estudio eco-
nomic° de la America Latina 1948, de Prebisch.

VISA° GERAL DA CEPAL

0 cenario

Durante urn born tempo, entre os seculos XV e XVIII, o continente americano passou por urn

processo de dominio e colonizacao empreendido, principalmente, por espanhois, portugueses
e ingleses e, de certa forma, em termos de colonialismo, pode-se dizer que esteve submetido a

um sistema relativamente homogeneo.

De modo geral, esses processos de colonizacao foram fortemente fundamentados no mer-

cantilismo e resultaram ern uma alternancia de momentos de prosperidade e depressao na regido,
alem de facilitarem certa falta de diversificacao nas economias e nao terem estimulado, principal-
mente na porcao latino-americana, a criacao de bases economicas auto-sustentaveis.

A partir do seculo XIX, as economias americanas passaram a trilhar caminhos distintos.
Enquanto Estados Unidos e Canada ingressaram em urn processo conhecido como a Segunda
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4. A Cepal é uma das cinco comissoes regionais da ONU e sua sede fica em Santiago do Chile. Ha ainda uma
comissao para a Europa (Cece); outra para a Asia e Pacifico (Cespap); uma para a Asia Ocidental (Cespac) e
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Revoluc'a"o Industrial, na maioria dos outros paises a industrializaco tardou a ocorrer, e muitos
não conseguiram sequer emergir como economias industrializadas. J. no final daquele seculo,
as inchistrias norte-americanas utilizavam tecnicas avancadas de industrializacki, enquanto os
paises latinos caminhavam rumo à especializack) na produc5.o e exportack) de materias-primas,
alimentos e minerios.

Cabe ainda apontar que, no último seculo, várias das economias latino-americanas trilha-
ram politicas econOmicas bastante semelhantes e que, a partir da decada de 1930, experimen-
taram surtos de industrializack) e urbanizack), em que o processo de substituico de importa-
cOes (ISI) foi caracteristica dominante e, muitas vezes, acabou propiciando elevadas taxas de

crescimento econOrnico — segundo muitos autores, gracas à introduco de processos produti-
vos oriundos de economias capitalistas desenvolvidas.

Muito da intensa produc5.o da Cepal foi publicado ao longo de sua existencia, sem que se
lhe fosse conferida autoria, pois, na maioria dos casos, resultou de trabalhos de equipe. Muitos
economistas podem ser incluidos nessa pleiade, como Anibal Pinto, Jorge Ahumada, Jose Me-
dina Echavarria, Juan Noyola, "V" squez Regino Botti ou os brasileiros Celso Furtado, Ignkio
Rangel, Maria da Conceic-k) Tavares'e Osvaldo Sunkel, entre outros. Entretanto, Prebisch pode

ser apontado como o principal representante desse pensamento, sobretudo em sua fase inicial,
quando enfatizou a diferenca entre a distribuico dos beneficios do progresso tecnico entre as
economias subdesenvolvidas e as mais desenvolvidas e assinalou que houve uma assimetria en-
tre o desenvolvimento ecorthmico das nac6es pobres e o das nacbes ricas. Englobando os paises
latino-americanos no primeiro grupo, ele alega que:

Em epocas passadas, antes da Grande Depresso, os paises da America Latina cresceram ao serem

impulsionados de fora para dentro, pelo crescimento persistente das exportab - es (...) Dn..o exis-

te a alternativa entre continuar crescendo dessa maneira, vigorosamente, ou crescer para dentro

por meio da industrializa o. Esta última passou a ser o modo principal de crescimentd.

Partindo da premissa de que a economia mundial era constituida por um centro, que com-
preendia as principais economias capitalistas industrializadas, e uma significativa periferia,
abrangendo as demais economias subdesenvolvidas, que integravam o comercio mundial como
produtores de produtos prirnsios, a dependencia passou a ser defendida, como explicaco para
o subdesenvolvimento na regik), a partir do final da decada de 1940. Os analistas da Cepal,
baseados na tese de Prebisch, trouxeram ent-ao à baila quest5es relativas às referidas diferencas
entre o desenvolvimento e o progresso tecnico naquele centro, representado no continente ame-
ricano pelo Norte ou, mais especificamente, pelos Estados Unidos, e a periferia, que compreen-
dia os paises das regi5es Central e Sul da America, cujos habitantes ocupam uma superficie mais
que duas vezes maior que a dos Estados Unidos, incluindo o Alasca. Segundo essa teoria, a peri-
feria apresenta uma situack) de vulnerabilidade em relack) às economias mais desenvolvidas.

0 pensamento cepalino fundamentou-se, particularmente, nesse contraste entre o que
considerou diferencas significativas, principalmente no campo econellnico entre esses dois blo-
cos — dai a tese centro-periferia, cujo ponto de partida foi o trabalho de Prebisch intitulado 0

5. Maria da Concei-ao de Almeida Tavares nasceu em Portugal, em 24 de abril de 1930, e naturalizou-se bra-
sileira em 1957.
6. Ratil Prebisch. 0 desenvolvimento econOmico da America Latina e alguns de seus problemas principais. In:
Cinqenta anos de pensamento na Cepal, 2000, p. 78.
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desenvolvimento economico da America Latina e alguns de seus problemas principais, que pode ser

apontado como uma proposta em favor da industrializacao e da emancipacao dos 'Daises latino-
americanos.

Os Estados Unidos sao hoje o principal centro ciclico do mundo, como o foi no passado a
Gra-Bretanha. Sua influencia econOmica nos outros paises é evidente. E nessa influencia, o
enorme desenvolvimento da produtividade daquele pals desempenhou um papel importan-
tissimo. Afetou intensamente o comercio exterior e, atraves de suas variacoes, o ritmo de cres-
cimento do resto do mundo, bem como a distribuicao internacional do ouro.

Os paises da America Latina, corn um alto coeficiente de comercio exterior, On extrema-

mente sensiveis a essas repercussoes economicas7.

A tese de Prebisch é tambem conhecida como tese Prebisch-Singer, em razao de urn estu-

do divulgado anteriormente pelo professor Hans W. Singer', que em 1946 integrara o Depar-
tamento Economic° e Social da ONU, e aponta a deterioracao secular dos precos internacio-

nais dos produtos primarios quando comparados corn os dos manufaturados, levando as nacOes,

cujas economias se baseavam na exportacao de alimentos e materias-primas, a miseria e ao sub-

desenvolvimento. Ao apontar que os ganhos de produtividade, tanto no centro como na peri-

feria, tendiam a beneficiar apenas os 'Daises do centro, porque os precos dos produtos manufa-

turados nap caiam quando a produtividade aumentava, ao contrario do que ocorre corn os dos

produtos primarios, Prebisch discordava da teoria das vantagens comparativas de David Ricar-

do', afirmando que ela somente teria validade quando as trocas fossem realizadas por nacoes

corn o mesmo grau de desenvolvimento.

Segundo ele, isso acontecia porque os oligopOlios industriais tinham poder de mercado

suficiente para rid() precisar transferir a reducao de custos aos precos dos produtos que vendiam.

Desse modo, os ganhos de produtividade acabavam sendo divididos entre o aumento dos lu-

cros dos capitalistas e o dos salarios dos trabalhadores do centro. Mas os produtores primarios

da periferia nao tinham esse mesmo poder de mercado, de modo que quando inovacoes tecno-

lOgicas provocavam reducao em seus custos de producao, a concorrencia entre eles forcava a
diminuicao dos precos que cobravam. Dessa forma, eram os compradores desses produtos, os

do centro, os que ganhavam corn o aumento da produtividade dos produtores de bens prima-

rios da periferia. Em outras palavras, o setor primario-exportador, embora dinamico, na maio-

ria dos casos tido foi capaz de difundir o progresso tecnico para o resto da economia.

Principais dogmas da Cepa!

Segundo alguns de seus analistas, particularmente Bielschowsky i °, longe de serem meros formu-

ladores de propostas protecionistas, os pensadores da Cepal apresentaram um referencial que

7. Prebisch, op. cit., p. 88.
8. Ver Hans W. Singer. The distribution of gains between investing and borrowing contries. American Eco-
nomic Review. Papers and Proceedings, v. 40, p. 473-485, maio de 1950.
9. Ver Capitulo 7 deste livro.
10. Ricardo Bielschowsky. Pensamento economico brasiletro: o ciclo ideologic° do desenvolvimento, 1996,

1
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pode ser apontado como instrumento de compreensab do processo de evoll kao das economias

latino-americanas, o qual pode ser resumido da seguinte maneira:

• Pode-se apontar como base para o desenvolvimento da teoria de Prebisch e, conseqentemen-

te, da teoria cepalina a ideia da dicotomia centro-periferia. Sob esse enfoque, os cepalinos pro-

curaram explicar o desenvolvimento e, particularmente, a propagacao dos avanos tecnicos na

economia mundial.

Como esses avarkos ocorreram de forma distinta nos paises desenvolvidos e subdesen-

volvidos, o mesmo sucedeu com a repartkao de seus ganhos. Em outras palavras, a periferia

produz e exporta produtos com baixo valor agregado e demanda relativamente estatica, pelo

menos no curto prazo, ao mesmo tempo que importa bens e servkos com maior valor agre-

gado e demanda crescente. Dessa forma, paises perifericos podem ser definidos como expor-

tadores por excelencia de alimentos e materias-primas e importadores de manufaturados e ser-

vkos, geralmente adequados aos padthes de desenvolvimento do centro, mas inadequados as

suas condkOes, principalmente de renda.

Assim, como o subdesenvolvimento e caracteristica da periferia, o desenvolvimento tec-

nico tornou-se mais significativo nas economias industrializadas do centro e acabou elevando,

paralelamente, sua produtividade. Como conseqUencia, esse progresso disseminou-se pelos de-

mais setores daquelas economias, resultando em um nivel tecnico relativamente semelhante em

toda a extensao dos seus sistemas produtivos.

Para os paises subdesenvolvidos, via de regra primario-exportadores, restou a possibili-

dade de abastecer os desenvolvidos com alimentos e materias-primas.

Na America Latina, a realidade vem destruindo o antigo esquema da divis5lo internacional do

trabalho que, depois de adquirir grande vigor no seculo XIX, continuou prevalecendo, em

termos doutrirthrios, ate data muito recente.

Nesse esquema, cabia à America Latina, como parte da periferia do sistema econOmico

mundial, o papel especffico de produzir alimentos e materias-primas para os grandes centros

industriais".

Evidentemente, essa exporta<ao se realizava a baixos prNos e, segundo os cepalinos, o pro-

gresso tecnico só foi introduzido naqueles setores de exportaao que resultaram em "verdadeiras

ilhas de alta produtividade, em forte contraste com o atraso do restante do sistema produtivo".

(...) os novos processos de produ o penetravam preferencialmente nas atividades que, de uma

forma ou de outra, estavam relacionadas com a exporta o de alimentos e materias-primas'2.

Como conseqiiencia, Prebisch e seus seguidores sustentaram a proposkao da deteriora-

ção dos termos de troca, ou seja, de que a Unica transferencia de ganhos que ocorre e a da peri-

feria para o centro.

11. Prebisch, op. cit., p. 71.

12. Cepal. Estudo econOmico da America Latina — 1949. In: Cinqenta anos de pensamento na Cepal, 2000,

p. 140.
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• Segundo os cepalinos, apOs a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) houve uma mudanca
de rumos no crescimento economic ° da periferia. Essa mudanca, que se acentuaria a partir de
1929, como conseqiiencia da Grande Depressao, traduziu-se na troca de um crescimento,
decorrente de atividades primario-exportadoras, por um processo de industrializacao que es-
ses teoricos insistem ern chamar de espontaneo.

Assim, paralelamente, assistiu-se, no period° , a uma significativa mudanca de compor-
tamento do centro. Passou a haver mais protecionismo e certa deterioracao dos termos de tro-
ca, já que na periferia os termos de intercambio evoluem de forma desfavoravel, sobretudo ern
raid° da existencia de grandes contingentes de mao-de-obra desempregada, o que acaba oca-
sionando quedas nos salarios.

A desorganizacao caracteristica das massas trabalhadoras na produck primaria, especialmen-
te na agricultura dos }daises da periferia, impede-as de conseguirem aumentos salariais corn-
panveis com os que vigoram nos 'Daises industrializados ou de mante-los corn amplitude simi-
lar. A contracao da renda — seja ela sob forma de lucros ou salarios portanto, e menos
dificil na periferia''.

• A industrializacao nos paises subdesenvolvidos da America Latina difere e muito da que ocor-
reu nos 'Daises mais desenvolvidos.

Enfocando essas diferencas, Prebisch e os pensadores da Cepal procuraram mostrar que,
no centro, o progresso deu-se de forma harmonica e gradativa, ou seja, as economias se desen-
volveram paralelamente aos avancos tecnicos, de modo que a estrutura produtiva foi capaz de
acomodar-se, ou ate de antecipar-se, as novas condicoes. Alen). disso, os distintos setores pro-
dutivos praticamente se expandiram simultaneamente, sem provocar hiatos no crescimento
economic°.

Ja na periferia, o consumo acabou se expandindo de forma relativamente independente
da producao, pois a renda era decorrente da atividade exportadora, baseada em urn pequeno
numero de produtos. Alem da dependencia do mercado externo, houve a questao da baixa
produtividade da inclUstria da periferia latino-americana.

Nessas condicoes, os cepalinos afirmam que essas economias apresentam uma forte pro-
pensao:

a. ao desemprego ou a reducao da capacidade de absorcao de mao-de-obra, sobretudo em
decorrencia de urn emprego inadequado da tecnologia disponivel;

b. a deterioracao dos termos de troca, sobretudo ern razdo da grande dependencia da ativida-
de primario-exportadora;

c. ao desequilibrio entre importacoes e exportacoes, em razdo de as importacoes serem cres-
centes e as exportacoes, praticamente inelasticas;

d. ao surgimento de processos inflacionarios, decorrentes de falhas estruturais.

• Nesse context°, a constatacao dessas falhas estruturais propiciou o desenvolvimento de uma
teoria estruturalista, urn subproduto da teoria do subdesenvolvimento da Cepal, para expli-
car a inflacao. Em resumo, os estruturalistas defendiam a tese de que "as estruturas subdesen-

1
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volvidas da periferia latino-americana condicionam — mais do que determinam — compor-

tamentos especificos"". Segundo os defensores dessa teoria, geralmente a moeda se expande

de forma passiva, como uma reacao da autoridade monetaria à inflacao.

Para os cepalinos, nesse caso, a Unica forma de combate à inflacao seria a alteracao das

condic6es estruturais que a causam e mantem, pois politicas de cunho monetario e fiscal con-

tracionistas, alem de recessivas, tendem a perpetuar as causas da inflacao, que para eles nao

sao monetarias e, portanto, dependem da adocao de medidas heterodoxas para o seu efetivo

combate.

• Outro aspecto apontado diz respeito à industrializacao decorrente da substituic-ao de impor-

tac rOes que, em muitos casos, teria sido espontanea.
Os cepalinos afirmavam que, em muitos casos, o processo acabou ocorrendo em razao

da incapacidade de importar e fundamentou-se na substituicao de bens nao-duraveis, que exi-

gem pouca tecnologia e capital, e sua evolucao depende da capacidade de cada economia em

adaptar-se as novas condic&s.

• Nesse contexto de desequilibrios e nessa condicao de desenvolvimento industrial, os cepali-

nos defendem a necessidade da adocao de programas especificos para o desenvolvimento das

economias perifericas.

A Cepal define esse planejamento como necessario e com base:

a. no crescimento econOrnico e investimentos necessarios, que deveriam ser planejados em

razao da capacidade de poupanca, da razao capital-produto, dos termos de troca e da capa-

cidade de importacao;

b. na demanda, que deveria ser planejada em funcao das expectativas de crescimento da renda

e da elasticidade demanda-renda.

• Finalmente, ha a questao das medidas protecionistas defendidas por Prebisch, que entendia

que as economias perifericas latino-americanas tinham seus fundamentos em dois setores —

o primario-exportador e o industrial — e que, particularmente, neste Ultimo, tais medidas

deveriam ser adotadas objetivando, principalmente, o favorecimento da absorcao da mao-de-

obra excedente do primeiro.

A tese em defesa do protecionismo baseava-se na premissa de que as economias latino-

americanas, a partir da Grande Depressao, ja nao conseguiam crescer a um ritmo considera-

vel apenas com base na exportacao de produtos primarios para os grandes centros industria-

lizados. A saida, entao, seria a industrializacao.

Para Prebisch, a queda repentina e significativa do comercio mundial, no inicio da deca-

da de 1930, acabou realcando a supremacia do centro e a evolucao desfavoravel dos precos na

agricultura.

14. Cinqenta anos de pensamento na Cepal, 2000, p. 21.



0 manifesto de Prebisch

Raul Prebisch, como se viu, pode ser apontado como urn dos precursores dos estudos relacio-

nados corn o desenvolvimento econOmico da America Latina e principal porta-voz da Cepal em

seus anos iniciais. Em 1949, lancou 0 desenvolvimento economic° da America Latina e alguns de
seusproblemasprincipais 15 , tambem conhecido como Manifesto latino-americano pela industria-

lizacao. A concepcao do sistema centro-periferia passou, entao, a ser apontada como a base de

sua obra e do prOprio estruturalismo latino-americano.

Em suas obras iniciais, Prebisch procura mostrar que a difusao do progresso tecnico e a dis-

tribuicao de seus ganhos na economia mundial ocorreram de forma desigual. Em outras pala-

vras, ele nao admite a teoria classica de que o progresso tecnico tende a ser distribuido de forma

eqiiitativa e por meio do intercambio internacional. Contrariando essa hipotese, ele afirma que,

no centro, a difusao do progresso tecnico teria sido mais rapida e homogenea, atingindo a pro-

dutividade de todos os setores da economia; ja na periferia, o progresso tecnico so teria atingido

setores ligados a exportacao de insumos ao centro, formando economias duais, isto é, ilhas de

produtividade em meio ao atraso do restante do sistema produtivo. De acordo com sua teoria:

Os imensos beneficios do desenvolvimento da produtividade nao chegaram a periferia numa
medida comparavel aquela que logrou desfrutar a populacao desses grandes 'Daises. Dal as
acentuadissimas diferencas nos padroes de vida das massas destes e daquela, assim como as
notorias discrepancias entre as suas respectivas forcas de capitalizacao, uma vez que a massa
de poupanca depende primordialmente do aumento da produtividade16.

Em oposicao a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, Prebisch elaborou sua

teoria da deterioracao dos termos de troca. Segundo o autor:

(...) a periferia nao somente deixou de compartilhar, de modo geral, corn os centros indus-
triais dos beneficios provenientes da intensificacao do progresso tecnico nestes illtimos, co-
mo tambem se viu obrigada a ceder-lhes uma parte dos beneficios de seu proprio progresso,
sob presslo constante do excedente real ou virtual de sua populacao economicamente ativa17.

Para estancar o processo de deterioracao dos termos de troca, Prebisch defendia a indus-

trializacao das economias perifericas por meio de politicas protecionistas. Para ele, mesmo que

a eficiencia da producao industrial da periferia fosse menor, ainda assim seria superior a resul-

tante dos investimentos no setor primario, o que permitiria ganhos de bem-estar. Porem, o pro-

cesso de industrializacao seria acompanhado de desequilibrios estruturais do balanco de paga-

mentos, em virtude de novas demandas de bens de capital por parte dos 'Daises perifericos.

Quem a Cepal beneficiou ou procurou beneficiar?

A partir do manifesto de Prebisch, as ideias da Cepal destacaram-se no cenario economic° lati-

no-americano e tiveram seu auge, principalmente, nas decadas de 1950 e 1960, quando estive-

15. Escrito como introducao ao Estudio economico de la America Latina, 1949.
16. Prebisch, op. cit., p. 72.
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ram no centro dos debates econOmicos da regiao e seus autores defenderam sistematicamente a

industrializa o para os paises do bloco, particularmente por meio do protecionismo.

Ressaltando que a Cepal fiao se caracterizou como uma organiza'ao academica, para que

se possa entender a amplitude de seu pensamento, e necessario partir do pressuposto de que Pre-

bisch e seus seguidores centraram sua analise em um metodo histOrico-dedutivo das condi -Oes

econOmicas e sociais que pautaram o desenvolvimento da regiao, particularmente daquelas eco-

nomias que denominaram perifericas. Evidentemente, se essas proposiOes n-ao tivessem sido

consistentes, plausiveis e relevantes para a regi'ao, dificilmente a Cepal teria tido importhncia e,

por que n'ao dizer, sucesso.

Embora a Cepal rTo se constitua como a Unica institui "ao ou grupo de pensadores a

influenciar os economistas latino-americanos, e indiscutivel que deixou, principalmente no seu

inicio e nas decadas de 1950 e 1960, uma marca significativa sobre o pensamento econOmico

da regiab.

Como a Cepal foi vMda, Util ou correta?

De um modo geral, ha um certo consenso de que o pensamento cepalino compreende um con-

junto de ideias e teses que podem ser ordenadas, cronologicamente, desde a sua origem.

Bielschowsky' s prop6e que os temas basicos sejam agrupados em cinco grupos e/ou periodos:

• Industrializau7o — da cria-ao ate 1960 — em que se levantou a questho das condiOes histO-

ricas, a tese de Prebisch quanto à deterioraOn dos termos de troca e se defendeu o apoio esta-

tal como uma alavanca para a industrializa o; paralelamente, foram discutidos as questOes

estruturais, a infla o e o desemprego decorrente do excesso de ma.o-de-obra na agricultura

subdesenvolvida da periferia, podendo-se afirmar que foi o periodo de apogeu da Cepa1 19 . Foi

nesse periodo que surgiram o conceito da industrializa-ao por substituiao de importa0es e

a questão do estrangulamento do balary) de pagamentos.

• Reformas — decada de 1960 — em que se postulou, particularmente, a interverw'ao do Esta-

do para a realiza o da reforma agraria e a redistribuição de renda, como requisitos fundamen-

tais para diminuir a dependencia e viabilizar o desenvolvimento20.

• Estilos de crescimento — decada de 1970 — em que se propOs uma reorienta'ao nos "estilos"
(modalidades) de desenvolvimento econOmico e na estrutura produtiva, com homogeneiza-

ção social e industrializaao com vistas à exporta'ao. Vale lembrar que foi o periodo da pri-

meira crise do petrOleo (1973), responsavel pela interruKao do periodo de expans'ao mundial

18. In: Cinqenta anos de pensamento na Cepal, p. 18-19.
19. Periodo áureo da Cepal, em que se chegou a discutir exaustivamente os primeiros escritos de Prebisch e de
alguns economistas ilustres que dele se acercaram, como Anibal Pinto, Celso Furtado e outros.
20. Coincidiu com um periodo politicamente conturbado em que se destacaram os trabalhos de Anibal Pin-
to (1966), com sua tese da heterogeneidade estrutural, Enzo Faletto e Fernando Henrique Cardoso (1969),
com a questak, da dependencia e desenvolvimento na America Latina, e Oswaldo Sunkel (1969), com a ques-
t o relacionada à exclus-ao da populaao da periferia dos beneficios da produtividade.



1
. HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMIC°

de que a America Latina havia se beneficiado corn urn crescimento economic ° excepcional e

uma excelente performance nas exportacoes. Embora a opcao geral tenha sido a do endivida-

mento, as estrategias (estilos) foram distintas; enquanto Brasil e Mexico optaram pela conti-

nuidade da industrializacao, corn acentuada participacao estatal, Argentina, Chile e Uruguai
abriam seu comercio exterior e mercado financeiro2I.

• Divida externa — decada de 1980 — em que a tOnica foi a defesa de ajustes corn crescimento.
Foi o period° em que a America Latina sofreu uma sucessao de crises cambiais e vivenciou

momentos de profunda recessao; foi o period° da ortodoxia liberal e do Consenso de Washington;
foi ainda o period() consagrado como a "decada perdida"22.

• Transformaciio produtiva corn eqiiidade — a partir de 1990 — cuja proposta centrou-se na bus-

ca da eficacia produtiva corn igualdade e justica, ja que houve clima para uma certa recupera-
cao da economia na regiao, onde muitos paises implantaram reformas liberalizantes e privati-

zacoes, que acabaram sendo acolhidas pela Cepal, sob a condicao de que houvesse uma

reducao das desigualdades sociais.

RAOL PREBISCH

Sua ligacao corn a Cepal foi tao profunda que esta, muitas vezes, tern sido chamada de a "Cepal

de Prebisch".
Raul Prebisch, a principal figura cepalina, nasceu em 1901, em Tucuman, na Argentina,

e concluiu seus estudos de economia em 1923, na Universidade de Buenos Aires, onde passou

a lecionar Economia Politica a partir de 1925. Paralelamente, atuou em diversos orgaos estatais
e paraestatais argentinos, tendo sido diretor de pesquisas economicas do Banco Nacional da Ar-

gentina entre 1927 e 1930; subsecretario de financas de 1930 a 1932 e consultor dos Ministerios

da Agricultura e Financas de 1933 a 1935, quando ajudou a organizar o Banco Central da Ar-

gentina, assumindo sua gerencia-geral desde a sua fundacao, em 1935, ate 1943, quando foi

destituido por discordar de Peron, que se proclamara presidente da Republica. De volta a uni-

versidade, Prebisch permaneceu ali ate 1948, quando partiu para o Chile para integrar o grupo

cepalino, em que ocupou o cargo de secretario executivo, entre 1949 e 1953.

0 estudo de Prebisch, 0 desenvolvimento economico da America Latina e alguns de seus pro-
blemas principais, de 1949, e o ponto de partida da Cepal. 0 contexto historic° do momento

dessa formulacao teOrica foi marcado pela ainda presente obstrucao do comercio e do fluxo

internacional de capital e de mao-de-obra (imigracao) provocada por duas guerras mundiais e

pela crise financeira de 1929. As economias dos paises latino-americanos encontravam-se tran-

sitando, as vezes de modo involuntario, de urn modelo economic ° primario-exportador, volta-

do principalmente para o mercado externo (hacia afuera), em direcao a urn modelo urbano-

industrial, voltado para o mercado interno (hacia adentro).

21. Sob a influencia de Anibal Pinto, Maria da Conceicao Tavares e Jose Serra publicaram seu artigo "Para
alem da estagnacao" (1971), em que avaliaram a experiencia brasileira, e o proprio Anibal Pinto publicou No-
tas sabre os esti los de desenvolvimento na America Latina (1976).
22. De acordo corn estudiosos, o termo teria sido colocado pot Jose Serra e consagrado pot Enrique Iglesias,

' • ,
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0 Passado como Prembulo A-1 

ESTUDIO ECONOMICO DE LA AMERICA LATINA, 1949

Embora este trabalho tenha sido assinado pela
Cepal e se apresente como uma avalia0.0 da reali-
dade econOmica latino-americana, trata-se de um
texto redigido por Prebisch.

0 Estudio inicia-se com a seguinte afirmativa:

A propagack universal do progresso tecni-
co, a partir dos paises de origem para o
resto do mundo, tem sido relativamente
lenta e irregular, se considerarmos o ponto
de vista de cada gerack. No longo periodo
transcorrido desde a Revoluck Industrial
ate a Primeira Guerra Mundial, as novas
formas de produck em que a tecnica se
manifestou incessantemente abarcaram
apenas uma proporck reduzida da popu-
lac'ao

E segue afirmando que, na periferia, em raz5e
do estruturalismo, esse progresso só ocorre em seto-
res em que se faz necesthrio para a produ o de ali-
mentos e materias-primas a baixo custo e para ser
exportada aos grandes centros industrializados:

Dentro dessa periferia, o progresso tecnico
só se da em setores exiguos de sua imensa
populack, pois, em geral, penetra unica-
mente onde se faz necessario para produzir
alimentos e materias-primas a custo baixo,
com destino aos grandes centros industria-
lizadosb.

Ainda de acordo com o Estudio, os paises da
America Latina acabaram ingressando numa fase
de industrializa o sem que os referidos progressos
tivessem sido plenamente absorvidos pelo setor
printhrio, ou seja, os setores ffiTo voltados para a
exporta o, que muitas vezes abrigavam vastos
contingentes populacionais, continuaram com
baixa produtividade e alijados desse progresso.
Dessa forma, passaram a coexistir regi6es com

a. In: Cinqenta anos de pensamento na Cepal, 2000,
p. 139.
b. Idem ibidem, p. 139.

padr6es mais desenvolvidos e regi6es com padr6es
pre-capitalistas, em que a popula0b tende a se des-
locar da agricultura para a indUstria e, conseqUen-
temente, para as áreas urbanas. Alem disso, para a
Cepal, os prews de exportao desses produtos
prim.rios tendem a apresentar uma evolu5.0 des-
favothvel diante dos produtos industrializados pro-
duzidos pelo centro, levando a uma deteriora o
dos termos de troca, o que traria resultados nega-
tivos para os paises subdesenvolvidos da periferia
latino-americana e compreenderia uma transferen-
cia de ganhos destes para aquele.

De acordo com o levantamento de Prebisch,
os termos de interthmbio entre o centro e a perife-
ria acabaram se deteriorando porque, ap6s a crise
de 1929, os grandes paises industrializados reduzi-
ram o coeficiente de importa'ao. Ele concluiu ain-
da que essa relgo tendia a se agravar à medida que
mais progresso tecnico viesse a se incorporar à peri-
feria, já que a tendencia era de que isso ocorresse
com certa lenti6o. 0 outro agravante seria que
esse "progresso" acabava reduzindo a poro da
populao empregada na produo primthia. A
conseqUencia lhe parecia Obvia:

(...) ha uma relativa abundancia de poten-
cial humano nas atividades primarias, que
tende a pressionar continuamente os sala-
rios e os precos dos produtos primarios e
que, com isso, impede a periferia de com-
partilhar com os centros industrializados o
fruto do progresso tecnico obtido por estesc.

Baseando-se em dados referentes à rela o
entre os prNos dos produtos prirnrios e dos arti-
gos finais da indUstria, no periodo 1876-1947, o
Estdio concluiu que o progresso tecnico da pro-
duo primia periferica foi inferior ao da produ-

o industrial dos paises do centro e, dessa forma,
a periferia acabou transferindo boa parte dos resul-
tados de seu progresso tecnico para as economias
do centro.

c. In: CinqUenta anos de pensamento na Cepal, 2000,
p. 142-143.



HISToRIA DO PENSAMENTO ECONOMICO

Analisando a questa° por outro Angulo, veri-
fica-se que os efeitos da especializacao nas ativida-
des primario-exportadoras sobre o restante das
economias perifericas acabam sendo consideravel-
mente limitados.

Dessa forma, a teoria cepalina aponta, como
saida para o desenvolvimento, a industrializacao, pois
essa diversificacao permitiria a absorcao dos exceden-
tes de mao-de-obra da agricultura e reverteria os efei-
tos negativos da concentracdo primario-exportadora.

As ideias da Cepal buscaram formar, segundo seus principios, "urn corpo analitico especi-

fico, aplicavel a condicoes histOricas prOprias da periferia latino-americana", o qual encerra o

"principio normativo" de que o Estado deve contribuir para o ordenamento do desenvolvimen-

to economic° desses 'Daises.

Perguntas para estudo e discussao

1. Identifique e explique brevemente a importancia de cada urn dos seguintes elementos: Cepal;

Prebisch, centro-periferia, 0 desenvolvimento economic° da America Latina e alguns de seus
problemas princi pais. Estudo economic ° da America Latina, 1949.

2. Por que o progresso tecnico nao se dissemina de forma uniforme entre as economias do cen-

tro e da periferia?

3. Segundo Prebisch, quais medidas poderiam ser tomadas para evitar e/ou atenuar o desem-

prego no setor primario da periferia latino-americana?

4. Aponte as cinco etapas de evolucalo do pensamento cepalino desde o surgimento da institui-

(do ate o final do seculo XX.
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Anexo B 

PENSAMENTO ECONOMICO BRASILEIRO
ROBERTO ANTONIO IANNONE

O PENSAMENTO ECON0MICO NO BRASIL

Neste trabalho, procurou-se enfocar algumas vertentes do pensamento economic° que se afigura-

ram como mais significativas, o mesmo ocorrendo corn relacao aos seus representantes, sabendo-

se que a escolha, certamente, tera sido arbitraria. Em contrapartida, como seria praticamente

impossivel citar todos os economistas que, de alguma forma, estivessem ligados a esta ou aquela

corrente de pensamento, optou-se pela escolha daqueles que pareceram mais representativos de

cada linha de pensamento abordada, apresentando-os, sempre que possfvel, de forma cronologica.

Alem disso, como ha urn certo consenso quanta a originalidade teOrica de Celso Furtado

e tambem unanimidade quanto ao fato de se tratar de caso Unico entre as economistas brasilei-

ros, em "0 Passado coma Preambulo B-1" abordamos brevemente sua trajetOria academica e

comentamos aspectos de sua obra.

Tambem é certo que nap ha consenso entre as estudiosos da ternatica, mas ha uma certa

unanimidade quanta a aceitacao de que, a rigor, nao se pode falar em uma escola ou historia do

pensamento economic° brasileiro, sobretudo porque, coma apontado, ele nao se organizou em

bases ou grupos academicos. Ressalte-se que somente em meados da decada de 1940 foram cria-

das as duas primeiras faculdades publicas de ciencias econOmicas' e, embora tenham ocorrido

cursos de especializacao patrocinados pela Cepal, em associacao corn o Banco Nacional de De-

senvolvimento Economic ° (BNDE) 2, so na decada de 1960 surgiram as primeiros cursos de

pOs-graduacao3.

Outro fato a considerar é que ate meados da decada de 1960, cam algumas excecoes, a maio-

ria dos economistas brasileiros de rename nab atuava na universidade e, quando o fez, a dedica-

cao era parcial.

1. No Rio de Janeiro, na Universidade do Brasil (hoje UFRJ), em 1945, e em Sao Paulo, a FCEA-USP (hoje

FEA), em 1946. A FGV foi criada no Rio de Janeiro como urn apendice do Departamento Administrativo do

Servico PUblico (Dasp), em 1944, por Luiz Simoes Lopes. Seu nUcleo de economia foi criado em 1946.

2. A partir de 1953, constituiu-se o grupo misto BNDE/Cepal, sob o comando de Celso Furtado.

3. 0 primeiro curso de pos-graduacao foi implantado em meados da decada de 1960, na Fundacao Gettilio
IT n • _I T •
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Na realidade, as condicOes histOricas e politicas acabaram favorecendo o surgimento de
ampla diversidade no pensamento econOmico, embora seja possivel identificar grupos de eco-
nomistas cujas ideias poderiam ser entendidas como um pensamento com certa similaridade.
Ainda que nao se verifiquem comprometimentos de cunho academico ou linhas de pensamen-
to homogeneas, podem-se identificar linhas distintas de pensamento econOmico que se contra-
puseram e/ou se sucederam.

Liberalismo, neoliberalismo e desenvolvimentismo

Há um certo consenso de que, ate a decada de 1930, o pensamento econOmico dominante, en-
tre os brasileiros, foi o liberalismo e que o advento das crises de 1929 e 19304 trouxe uma nova
realidade, a da dualidade de pensamento entre o neoliberalismo e o desenvolvimentismo. Para-
lelamente e, a principio, de forma discreta, para alguns estudiosos haveria uma terceira corren-
te, rotulada de socialista.

0 neoliberalismo traduziu-se por uma readaptacao ou realinhamento da velha corrente
liberal à nova realidade econOmica, cujos defensores tinham por principal objetivo a defesa do
sistema de mercado, a adocao de politicas monetaristas e a aceitacao de alguma intervencao
do Estado na economia. Na realidade, os neoliberalistas consideravam relativamente alto esse
grau de intervencao e, portanto, eram partidarios de sua reducao. Dentre as inUmeras figuras
que abracaram essa corrente podem-se destacar Eugenio Gudin', Octavio Gouveia de BulhOes6,
D'enio Nogueira e Daniel de Carvalho.

De modo geral, os micleos dessa corrente concentraram-se na Fundacao Gettilio Vargas,
onde Gudin e BulhOes tiveram forte atuacao, na Confederacao Nacional da InclUstria, na Asso-
ciacao Comercial de Sao Paulo e no Conselho Nacional de Economia. BulhOes foi o criador da
Superintendencia da Moeda e do Credito (Sumoc), no final do primeiro governo Vargas (1930-
1945) e, junto com Roberto Campos, foi o articulador do Plano de Acao EconOmica do Gover-
no (Paeg), no governo Castelo Branco (1964-1966). Se BulhOes chega a ser apontado como o
economista brasileiro de maior destaque, Gudin foi o mais conservador. Embora tenham forma-
do uma dupla de destaque e influencia ate meados da decada de 1960, foi notOria sua divergen-
cia com relacao as questOes monetarias, particularmente no que dizia respeito à inflacao.

Os pensadores adeptos do desenvolvimentismo (que adotava uma postura antiliberal)
defendiam o planejamento e a industrializacao como opcao para o crescimento econOmico. Es-
sa corrente subdividia-se em tres vertentes.

A vertente dos economistas ligados ao setor privado defendia o apoio estatal à acumulacao
de capital, principalmente na indUstria, e, mesmo com variacOes, entendia que o Estado devia
intervir na economia, embora admitisse a participacao do capital estrangeiro e ate recomendas-
se facilidades e estimulos para seu ingresso em determinados setores da economia, preferivelmen-

4. Crash da bolsa de Nova York em 1929, a Grande Depress-ao que se seguiu e, no Brasil, a grande crise cafeei-
ra de 1930.
5. Engenheiro de formac -ao, Gudin tornou-se um economista autodidata. Para entender sua linha de pensa-
mento, ver Ensaios sobre problemas econOmicos da atualidade (1945) e Princz'pios de economia monetdria (1952).
6. Gudin e Bulhes criaram o embriao do Ibre em 1944. Nesse ano, lancaram a Revista Brasileira de Economia
e, em 1952, a Revista Conjuntura Econ'Omica, alem de terem implantado o curso de economia na Universidade
do Brasil, no Rio de Janeiro.
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te em associacao corn o capital nacional. Paralelamente, esses economistas propunham uma poli-

tica de credit° expansionista, a preservacao dos mercados, uma tributacao razoavel sobre os lu-

cros7 e urn certo controle salarial. Entre os economistas que defenderam essa corrente, destacam-

se Roberto Simonsen, Joao Paulo de Almeida Magalhaes e Nuno de Figueiredo.

No setor public°, era possivel identificar duas vertentes: a dos nao nacionalistas, corrente

minoritaria, porem bastante influente, que admitia a intervencao estatal no setor produtivo,

embora mostrasse certa simpatia pela iniciativa privada e pela adocao de politicas de estabiliza-

cao monetaria, e a nacionalista, mais radical' e mais significativa, que defendia a participacao

(intervencao) estatal, principalmente nos setores considerados estrategicos' ou vitais para o cres-

cimento economic° do pals. Por temerem a recessao, estes Ultimos eram, geralmente, contra-

rios a adocao de politicas monetarias contracionistas. Na vertente nao nacionalista, identifica-

mos membros da Comissao Mista Brasil-Estados Unidos e do BNDE, como Roberto Campos,

Ary Torres, Lucas Lopes e Glycon de Paiva, e na nacionalista, economistas mais ligados ao se-

tor public° — a assessoria de Gettilio Vargas, Cepal, Iseb e o prOprio BNDE  como Celso

Furtado, Romulo de Almeida, Americo Oliveira e Evaldo Lima. Seus expoentes foram, respec-

tivamente, Roberto Campos' e Celso Furtado.

Empresario, engenheiro e economista, Simonsen liderou um grupo de industriais" liga-

dos a entidades patronais que, a partir da decada de 1930, defendeu a industrializacao planeja-

da e os interesses do capital industrial privado nacional, numa epoca em que a elite dominante

era a burguesia agraria, particularmente a defensora da politica do cafe-com-leite 12 . Para Si-

monsen e seus companheiros, o Brasil poderia ingressar na trilha do desenvolvimento ecomi-

mico por meio de um parque industrial moderno, similar ao das economias mais adiantadas.

Foi uma experiencia pioneira que coincidiu corn os movimentos desenvolvimentistas naciona-

listas, encontrou apoio em Marcondes Ferraz e San Tiago Dantas e culminou corn a proposi-

cao da Junta Nacional de Planificacao no Conselho Nacional de Politica Industrial e Comer-

cial, que haviam implantado no Ministerio da IndUstria e Comercio, em 1944. Simonsen, o

grande ideOlogo do desenvolvimentismo, faleceu em 1948 e deixou uma obra considerada clas-

sica: Historia econornica do Brasil (1500-1820), que aborda desde a fase do pre-descobrimento

ate a fase imediatamente anterior a independencia. Se houve urn ideario desenvolvimentista,

certamente este se encontra na obra de Simonsen.

Roberto de Oliveira Campos, que, na decada de 1940, podia ser apontado como um

desenvolvimentista nacionalista, fez seu mestrado na Universidade George Washington, nos Es-

tados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial. Diplomata de carreira e amigo de Gudin,

destacou-se principalmente pela defesa da industrializacao por meio da internacionalizacao dos

7. Que nao frustrasse reinvestimentos.

8. Os extremados encaravam o capital estrangeiro como imperialista e prejudicial aos interesses nacionais.

9. Como energia, transportes, mineracao, em que o Estado deveria ser majoritario.

10. Campos, na verdade, era considerado um simpatizante do neoliberalismo. Entretanto, em razdo de atua-

goes como a criacao do BNDE e do Plano de Metas do governo JK, foi considerado um desenvolvimentista.

11. Empresarios como Euvaldo Lodi, Jorge Street e Morvan de Figueiredo.

12. Grupo dominante durante o period° conhecido como Republica Velha, composto pot cafeicultores pau-

listas e pecuaristas mineiros, que se alternaram no poder ate a Revolucao Liberal de 1930, que levou
Ir.._
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capitais e apoio do Estado, o que o deixava, na decada de 1950, em poskao antagOnica a orto-

doxia liberal da epoca. Controvertido l3 em sua trajetOria, Campos acabou como ministro do

Planejamento do governo do marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, adotando uma

politica econOmica que pode ser rotulada de ortodoxa. Foi tambem contrario ao pensamento

estruturalista, caracterizando-se como um dos principais criticos das ideias cepalinas naquele

momento. Talvez seja por isso que alguns o considerem um pensador da corrente monetarista

e o rotulem como "da direita desenvolvimentista"".

Talvez seja licito apontar o periodo entre a segunda metade da decada de 1940 e a primei-

ra da decada seguinte, quando Campos integrou a Comissao Mista Brasil-Estados Unidos

(CMBEU) e foi superintendente do BNDE, como o de maior proficuidade para essa vertente

do desenvolvimentismo. Nesse periodo, paralelamente, ele defendeu a estabilidade monetaria,

abraando algumas teses monetaristas e posicionando-se como um ferrenho opositor das ideias

estruturalistas defendidas pelos cepalinos, particularmente por Celso Furtado.

Para Campos, as causas da inflaao brasileira nada tinham de estruturalistas. Ele nao acre-

ditava que houvesse rigidez (inelasticidade) na oferta agricola, criticava medidas como a con-

teNao de tarifas pUblicas, as quais causavam deficiencias na oferta desses servi9os, e alegava que

a ma gestao nas politicas de estabilizaao, ate entao adotadas, em vez de combater a

levava ao seu recrudescimento.

A simples percep o de que o que se chamava de rigidez estrutural na America Latina n5:o era
uma molestia congenita, mas uma rigidez provocada. Eu achava, por exemplo, que o baixo
nivel de resposta da produ o agricola aos prNos n5.0 resultava de uma deforma o da estru-
tura agthria, e sim do fato de serem os prNos agricolas controlados (...) Na realidade, o pro-
blema ffi.o era a inelasticidade estrutural da produ o agricola, e sim a interferencia da poli-
tica de controle de prNos15.

Campos defendeu, principalmente no periodo em que atuou como ministro do Planeja-

mento (1964-1967), a necessidade de compatibilizar desenvolvimento econOmico e estabiliza-

cao, priorizando investimentos e rigor fiscal. No que dizia respeito as questOes crediticias, enten-

dia que uma politica de credito contracionista provocaria recessao.

Os desenvolvimentistas nacionalistas, a exemplo dos demais, tambem eram favoraveis

industrializaao, embora propusessem uma maior intervenao do Estado' 6 no setor. Entretan-

to, eles consideravam que essa atuaao deveria ser prioritariamente dirigida aos setores da infra-

estrutura, deixando-se os demais setores para a iniciativa privada. Um exemplo disso pode ser

visto no Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek, quando Lucio Meira, um naciona-

lista convicto, lutou pela participaao do capital estrangeiro na implantgao da indUstria auto-

mobilistica no pais.

13. Sobre Roberto Campos, ver Lanterna na popa — memth-ias (1994).
14. Alguns autores o classificam, junto com Bulh5es, no periodo pOs-1964, na corrente do desenvolvimentis-
mo autoritario, em que tambem foi incluido Mario Henrique Simonsen, apOs atuar com o governo no perio-
do militar.
15. Binderman et al. Conversas com economistas brasileiros, 1996, p. 57.
16. Na verdade, os desenvolvimentistas defendiam uma profunda intervenc"ao do Estado na economia, sobre-

tudo por meio do planejamento e investimentos nos setores considerados estrategicos.

3Uk)tec21 R4°Ilat
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Celso Furtado é, indubitavelmente, o grande expoente da corrente desenvolvimentista
nacionalista. Integrante do grupo cepalino e contemporaneo de Prebisch, alem de ser urn dos
autores da tese estruturalista, foi seu major defensor, aplicando-a em seus trabalhos sobre a eco-
nomia brasileira.

No BNDE, entre 1957 e 1958, atuou corn o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimen-
to do Nordeste (GTDN) e, em 1959, propos a criacao da Sudene, da qual foi seu primeiro supe-
rintendente (1959-1962).

Quando eu cheguei na Sudene, o Nordeste vinha ha muitos anos perdendo terreno quanto
ao resto do pals. Corn a politica de incentivos fiscais, corn o que se fez naquela epoca, e de-
pois tambem, o Nordeste cresceu consideravelmente. 0 crescimento do Nordeste, de mais
de 5% ao ano durante os iuitirnos trinta anos, maravilha qualquer pals subdesenvolvido''.

No final de 1962, Furtado assumiu o recem-criado Ministerio Extraordinario do Planeja-
mento e desenvolveu, em conjunto corn o ministro da Fazenda San Tiago Dantas, o Plano Trienal
(1963-1965), para Joao Goulart, no retorno do pals ao sistema presidencialista.

ApOs a deposicao de Goulart, em 1964, Celso Furtado exilou-se em Paris e dedicou-se ao
ensino e a pesquisa em universidades como Sorbonne, na Franca; Cambridge, na Inglaterra;
Harvard e Columbia, nos Estados Unidos. No period ° em que permaneceu no exilio (1964-
1979), publicou diversas obras, entre elas Analise do modelo brasileiro (1972), cons iderada a de
major repercussao.

Sua primeira obra, A economia brasileira: contribuicao a analise de seu desenvolvimento,
escrita em 1953, quando ainda militava na Cepal, ja abordava a questa° da transicao da econo-
mia brasileira da atividade agroexportadora para a industrializacao. Em 1957, quando esteve no
King's College' s , em Cambridge, na Inglaterra, Furtado retomou esse trabalho e mais tarde aca-
bou transformando-o em sua obra-prima Forma* economica do Brasil, que sera abordada em
"0 Passado como Preambulo B-1."

Quando fui para Cambridge, poderia ter feito outro doutorado, mas preferi aproveitar o tem-
po fazendo outra coisa. Foi nas horas vagas de Cambridge que escrevi a Formactio economica
do Brasil [1959], quer dizer, aproveitei o meu tempo. E la trabalhei muito corn [Nicolas]
Kaldor, [Piero] Sraffa e principalmente corn Joan Robinson, a quern me liguei

Outra obra expressiva de Celso Furtado é Desenvolvimento e subdesenvolvimento, escrita em
1961, em que discute a dinamica do subdesenvolvimento, contrastando-o corn o capitalismo
classic° desenvolvido nas principais economias europeias, cujo grande impulsionador do desen-
volvimento economic° foi o progresso tecnolOgico. Quando paises como o Brasil tentam se
industrializar, veem-se obrigados a assimilar a tecnica e a oferta de meios de producao existen-
tes naquelas economias, nem sempre condizentes corn a realidade local. Um dos precursores do

17. Binderman, op. cit., p. 80.

18. Reduto keynesiano, onde manteve contato corn muitos dos seguidores de lorde Keynes, principalmente
Joan Robinson, que na epoca havia recem-publicado Accumulation of capital e cujos postulados influenciaram
consideravelmente Furtado.
19 Rindermnn nn ,-ii- n 71
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"modelo de substituicao de importacbes", cujos conceitos basicos tambem foram explicitados

em Desenvolvimento e subdesenvolvimento, Furtado afirma que esse tipo de industrializac-ao

emprega pouca mao-de-obra, paga salarios baixos e, com isso, nao propicia a criacao de um mer-

cado consumidor. Como agravante, dadas as condicbes e a ausencia de uma competitividade

em condicbes de concorrencia perfeita, as empresas que se instalam nas economias subdesen-

volvidas acabam contrastando com a realidade da periferia.

No grupo dos nao nacionalistas, podem ser incluidos, entre outros, Horacio Lafer, Lucas

Lopes e, posteriormente, o prOprio Roberto Campos.

A terceira faccao dos desenvolvimentistas, a dos socialistas, compreendia os intelectuais

e economistas que de alguma forma eram compromissados com o Partido Comunista

Brasileiro (PCB). Entre eles, podem-se destacar Caio Prado Jr., Nelson Werneck Sodre e Aris-

todeles Moura. Embora suas ideias se aproximassem as dos desenvolvimentistas e, particular-

mente, as dos nacionalistas, os socialistas propunham o controle dos investimentos estrangeiros

e defendiam a industrializacao como uma ponte para o socialismo, em que o objetivo princi-

pal era, inicialmente, o "antiimperialismo" e, posteriormente, o combate ao latifUndio, via rees-

truturacao agraria.

Com altos e baixos, esse grupo ligado ao PCB, durante o periodo em que atuou (1945-

1964), preocupou-se mais com o posicionamento politico do que com o econOmico e, mesmo

quando abordou temas econOmicos mais significativos, subordinou-os à visao antiimperialista,

abominando todo e qualquer investimento estrangeiro, pois o consideravam prejudicial ao

desenvolvimento brasileiro.

Embora nas decadas de 1950 e 1960 os socialistas tenham tido participacao significativa

em muitos debates no campo econOmico-social, todos os aspectos econOmicos abordados foram

enfocados como decorrentes das duas questbes basicas apontadas, o imperialismo e a reforma

agraria. Temas significativos como, por exemplo, a inflacao ou a distribuicao de renda foram

tratados apenas superficialmente.

Desse grupo, sobressaiu Caio Prado JUnior, com sua Histria econmica do Brasil (1945),

que tem sido posicionada, junto com os trabalhos de Celso Furtado e Roberto Simonsen, co-

mo um classico nessa area. Prado Jr. preocupou-se, particularmente, com a quest-ao agraria que,

segundo ele, levava o pais a uma condicao semicolonial e ao dominio do imperialismo.

0 desenvolvimentismo, ou, mais especificamente, sua vertente nacionalista, atingiu seu

apice durante o governo JK (1956-1960), declinando logo apOs, em razao da crise que se ins-

talou a partir do segundo semestre de 1961, com a renUncia de Janio Quadros.

0 pensamento independente de lgnácio Rangel

Ignacio Rangel, advogado por formacao e autodidata em economia, pode ser apontado como

um grande pensador independente e como autor de uma analise original do desenvolvimento

econOmico. Em Dualidade bdsica da economia brasileira (1957), ele colocou a "dualidade" co-

mo "a lei fundamental da economia brasileira". Para explicar a visao marxista da histbria uni-

versal e adapta-la ao caso brasileiro, ele subdividiu o conceito marxista de "relacbes de produ-

cao" em "relacbes internas" e "relacbes externas", ou seja, para Rangel, a histbria do pais se da

em uma seqbencia de pares de producao simultaneos, um interno e outro externo. Tracando

um paralelo com a tese centro-periferia da Cepal, ele concluiu que "ao se desenvolver como uma
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economia complementar ou periferica, o Brasil deve ajustar-se a uma economia externa dife-
rente da sua"20.

Rangel integrou a assessoria de Getulio Vargas em 1953, epoca em que escreveu Duali-
dade e, em 1954, foi para o Chile, onde realizou urn curso de pOs-graduacao na Cepal e man-
teve estreito contato corn Prebisch e sua teoria. Ao contrario de outros cepalinos, ele procurou
mesclar aquelas teses corn suas prOprias teorias, concluindo por uma nocao especifica do sub-

desenvolvimento brasileiro, em que apontava a questa() da industrializacao por substituicao de
importacoes, que viria a ser ampliada, mais tarde, por Maria da Conceicao Tavares 21 . Ern 1955,
de volta ao Brasil, trabalhou no BNDE e integrou o Instituto Brasileiro de Sociologia e Politi-
ca (Ibesp), que depois se transformou no Iseb.

Em A inflarao brasileira (1963), Rangel apresentou um modelo proprio em que procurou

elaborar sua teoria do desenvolvimento, sob uma adaptacao do materialismo historic° marxista
em combinacao corn as teorias de Adam Smith, Keynes e do prOprio Marx. 0 resultado nao
poderia ter sido outro: uma obra-prima de originalidade e criatividade, utilizando um metodo
essencialmente historic° para analisar a economia brasileira. Para Rangel, tanto a interpretacao
monetarista, como a estruturalista, da inflacao brasileira estavam equivocadas, sobretudo por nao
compreenderem que o problema residia na recessao que assolava o pals, nos "atravessadores" que
manipulavam os precos agricolas, nos oligopOlios que dominavam o setor industrial, na falta de

controle nos servicos de utilidade pblica e na instabilidade cambial. Segundo Rangel, os mone-
taristas confundiam causa corn efeito, sendo a oferta da moeda endOgena (passiva).

0 pensamento economico na decada de 1960

Num clima de instabilidade politica e crise econornica, a decada de 1960 iniciou-se conturba-

da e levou a euforia do desenvolvimentismo, que havia vigorado nas duas decadas anteriores, a
minguar e a dar lugar, num primeiro momento, a urn certo crescimento das teses defendidas
pelo socialismo.

Paralelamente, os postulados do Plano Trienal, que, apesar de ter sido elaborado as pres-

sas por Furtado, tinha urn cunho essencialmente estruturalista e levantava as questoes das refor-
mas fiscal e bancaria, acabaram gerando uma ampla discussao.

Ainda nesse period° , outros economistas sobressaem, abordando a questa° da substituicao
de importacoes. Maria da Conceicao Tavares, que tambem incursionou pela Cepal, acabou
ampliando a teorizacao sobre o tema e lancou, em 1964, Auge e declinio do process° de substitui-

o de importardes no Brasil, mais tarde complementado pot Da substituicao de importarcies ao
capitalism° financeiro. Para ela, esse processo leva, em urn primeiro momento, a uma expansao
do mercado interno, do emprego e da renda. Porem, a medio e a longo prazos, na medida em
que o processo evolui e atinge setores tecnologicamente mais exigentes, acaba havendo exceden-
te de mao-de-obra e o consumo nao se amplia na proporcao desejada. Luiz Carlos Bresser-Pereira
publicou, em 1968, Desenvolvimento e crise no Brasil, alegando que a consolidacao da classe me-
dia brasileira se deu paralelamente a do processo de industrializacao, e Paul Singer' assinalou que
a economia brasileira funcionava corn base em ciclos conjunturais.

20. Ver Dualidade bdsica da economia brasileira (1957).
21. Ver Auge e declinio do pro cesso de substituicdo de importacoes no Brasil (1964).
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Com os militares no poder, ,clestacam-se dois grupos de economistas. No Rio de Janeiro,

alem da dupla Campos-BulhOes, temos Mario Henrique Simonsen, Denio Nogueira, Alexandre

Kafka e Lucas Lopes e, em Sao Paulo, liderado por Antonio Delfim Netto, o grupo ligado à FEA-

USP, com Affonso Celso Pastore, Pedro Cippolari e Eduardo Pereira Carvalho, entre outros.

Com Delfim Netto como ministro da Fazenda de Costa e Silva, o Brasil ingressou na era

do milagre econOmico. Delfim iniciou sua produao academica na area da agricultura, apon-

tando que ela nao representava um entrave para o crescimento industrial, ao contrario do que

se defendia na epoca. Em sua tese de doutorado, 0 problema do cafe( no Brasil (1959), ele ava-

liou detalhadamente o comportamento da agricultura cafeeira e seu papel na acumulaao indus-

trial. Em Agricultura e desenvolvimento no Brasil (1966), Delfim defendeu a tese de que a agri-

cultura crescia e se diversificava, como era necessario para o desenvolvimento. Ele contribuiu

ainda para a divulgaao da macroeconomia keynesiana e militou pelo modelo brasileiro de

desenvolvimento".

No final da decada de 1970, discutiu-se com certa enfase a teoria da dependencia. Embora

nao tenha sido uma corrente exclusiva dos economistas, pode-se destacar Furtado como um de

seus principais defensores, com a tese de que uma economia e dependente quando e condicio-

nada pelo desenvolvimento e expansao de outra economia, à qual, de certa forma, se subordina.

0 social-desenvolvimentismo, o neoliberalismo e o social-liberalismo

A partir da metade da decada de 1980, com o advento da Nova Rephblica, tres correntes sobres-

saem. A social-desenvolvimentista, ligada à esquerda, pode ser apontada como um renascimen-

to do desenvolvimentismo nacionalista, com maior enfase para as questOes sociais. Entre os

diversos autores que podem ser englobados nessa corrente, citamos AntOnio Barros de Castro

que, em 1985, publicou, em parceria com Francisco Eduardo Pires de Souza, A economia bra-
sileira em marcha folTada. Nessa obra, os autores fazem uma critica à ortodoxia econOmica, que

dirigira a economia brasileira durante o periodo militar (1964-1985) e cujos mentores seriam

os culpados pelo excesso de intervenao do Estado na economia, crises, inflaao e deficit

co que assolavam o pais.

Nas decadas de 1980 e 1990, trilharam essa vertente social-desenvolvimentista, entre outros,

Celso Furtado, Francisco de Oliveira, Jose Luis Fiori, Joao Paulo Batista Nogueira Jr., Luciano

Coutinho, Luiz Gonzaga Belluzo, Maria da Concekao Tavares, qhe acabaram classificando como

neoliberal toda e qualquer interpretaao que nao se alinhasse ao social-desenvolvimentismo.

0 enfoque neoliberal, que ascende por volta de 1987, apOs o estrondoso fracasso do Plano

Cruzado e a moratOria, pode ser apontado como uma tentativa de retomada do liberalismo da

decada de 1930, tendo como seu principal representante o controvertido Roberto Campos.

A vertente social-liberal surge em razao da crise do Estado que recrudesce na decada de

1980, a decada perdida para muitos. De acordo com seus estudiosos, pode ser denominada so-
cial, porque propOe a retomada, pelo Estado, de seu papel social e o conseqente afastamento

das atividades prOprias da iniciativa privada. Foi uma corrente defendida, principalmente, por

sociOlogos e cientistas politicos, como Fernando Henrique Cardoso, Lourdes Sola, Bolivar

Lamounier, Maria Herminia Tavares, Helio Jaguaribe, entre outros, e economistas como Jose

23. Ver Planejamento para o desenvolvimento econmico. S ..o Paulo: Pioneira/Edusp, 1966.
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CELSO FURTADO E A FORMACAO ECONOMICA DO BRASIL

Celso Monteiro Furtado nasceu em Pombal, na
Paraiba, em 1920. Graduou-se em direito na Uni-
versidade do Brasil (hoje UFRJ), em 1944. Foi tec-
nico do Dasp e participou, como pracinha, na
campanha da Forca Expedicionaria Brasileira
(FEB), na Italia, no final da Segunda Guerra
Mundial. Em 1948, concluiu o doutorado na Uni-
versidade de Paris e, em 1949, foi para o Chile,
onde assumiu a chefia da Divisao de Desenvolvi-
mento Economic° da Cepal. Em 1953, assumiu a
presidencia do grupo misto BNDE-Cepal, quan-
do escreveu A economia brasileira, embriao do clas-
sic° Formacao economica do Brasil, em que analisa
as categorias basicas do crescimento economic°, a
economia baseada na escravatura, o colonialismo
agroexportador, a passagem para a economia
cafeeira e sua crise, que possibilitou a industrializa-
cao. Em 1958, lecionou em Cambridge, na
Inglaterra, e em 1959 assumiu a superintendencia
da Sudene. Em 1962, assumiu o Ministerio Extra-
ordinario do Planejamento e, em 1964, foi cassa-
do, exilando-se na Franca at 1979.

Escreveu 31 livros, muitos publicados em
rios idiomas, cujos textos tiveram enorme impacto
no debate economic° que se desenvolveu, princi-
palmente na America Latina, na segunda metade
do seculo XX.

Ha um certo consenso de que Formacao eco-
nomica do Brasil a e Desenvolvimento e subdesenvol-
virnento sao as obras mais significativas. Na primei-
ra obra, ele retoma a descricao da economia
brasileira, desde o periodo colonial, ou seja, desde
as atividades primario-exportadoras, ate a indus-
trializacao, procurando demonstrar as peculiarida-
des de uma economia subdesenvolvida, com uma

a. Existem informacoes de que Furtado, quando esta-
va em Cambridge, inspirou-se no livro Historia ece-
nomica do Brasil (1500-1820), de Simonsen, para
escrever pane dessa obra.

trajetOria diferente das economias do centro. Fur-
tado procurou apontar, por meio da evolucao his-
torica da economia brasileira, da epoca colonial a
meados do seculo XX, que o subdesenvolvimento

urn produto historic°, resultado da expansao do
capitalismo.

Na segunda obra, retomada e ampliada em
1967 (Teoria e politica do desenvolvimento economi-
co), Furtado analisou as economias subdesenvolvi-
das, comparando-as corn o capitalismo classic°, cu-
jo alicerce para a industrializacao foi o progresso
tecnolOgico, que possibilitou o aumento da produ-
tividade e levou a acumulacao. 0 que se destaca em
sua obra é a forma de abordar o desenvolvimento
que, como já foi apontado, feita corn base no
metodo histOrico-estruturalista. Pode-se afirmar
que sua analise é ampla, pois nao se atem somente
as questoes econOmicas, mas tambem as culturais e
politico-sociais.

Nessas primeiras obras de Furtado, o peso do
pensamento cepalino, que ele ajudou a construir, é
muito forte e o leva a conceitos de dependencia,
concentracao de renda, subdesenvolvimento sus-
tentado pela dependencia e a questa.° centro-peri-
feria. Era um pensamento bastante distinto daque-
le que vigorava ate entao, inspirado na teoria
neoclassica. Em sua visa° estruturalista, Furtado
alegou que o subdesenvolvimento era um proces-
so histOrico-social resultante de escolhas politicas,
inspiradas no exterior, ou seja, que a formacao de
capitais na economia colonial nao foi estimulada
por impulsos internos. Ern outras palavras, essa
economia colonial seria dependente de um sistema
desenvolvido.

Na realidade, foi muito ampla a tematica
abordada por Celso Furtado. Tanto no ambito da
economia brasileira, como no da latino-americana,
ele avaliou questhes como o planejamento econo-
mic°, o Estado e a economia e muitas outras.
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Serra, Mario Henrique Simonsen, Luiz Carlos Bresser-Pereira, Pedro Malan, Andre Lara Re-

sende, Gustavo Franco e outros.

Assim, a crise da decada de 1980, que, a rigor, comeca em 1979, epoca do segundo cho-

que do petreileo e de uma inflac-ao com ta ,..cas elevadissimas, leva varios dos economistas atuan-

tes a buscar uma nova explicac'ao, diferente das dos keynesianos, estruturalistas e monetaristas,

para a persistencia do fen6meno inflacionario. Surge, ent'ao, a teoria da inflack3 inercial.

Mario Henrique Simonsen" deixou uma consideravel obra dedicada à analise econOmica.

Combinando aspectos keynesianos com monetaristas, Simonsen pode ser incluido no grupo

dos adeptos do emprego da matematica" na economia e apontado como o pioneiro da teoria

da inflacao inercial. Em Gradualismo x tratamento de choque (1970), ele destacou o que mais

tarde chamaria de modelo de realimentak) inflacionaria (1972), levantando a quest'ao da rea-

limentacalo do processo inflacionario.

Cerca de uma decada depois, alguns economistas ligados à Pontificia Universidade CatOli-

ca do Rio de Janeiro (PUC-RJ) (entre eles, André Lara Resende, Edmar Bacha, Francisco Lopes,

Eduardo Modiano e Persio Arida), a FGV de S'ao Paulo (como Luiz Carlos Bresser-Pereira e

Yoshiaki Nakano) e à USP (como Aldroaldo Moura e Silva), apontavam a indexaao como res-

ponsa.vel pelas altas taxas de inflaca.o na economia brasileira e propunham um choque hetero-

doxo como base para a estabilizacao.

Francisco Lopes 26 alinhavou a tese que embasou o Plano Cruzado, em fevereiro de 1986,

e a dupla Arida-Resendev forneceu as bases que permitiram a implantacao do Plano Real, em

1994.
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