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1 Modelos de Equiĺıbrio Agregativo a Curto

Prazo

Resumo

Neste artigo, debruçamos sobre o Modelo Keynesiano Simples, abordando de
maneira completa suas premissas, ideias e limitações. Na introdução apresen-
tamos uma breve discussão sobre história do pensamento econômico, expondo
o contexto da época, de depressão e desemprego, que levou a macroecono-
mia neoclássica ao impasse naquele momento. Em seguida, desenvolvemos
uma discussão sobre o Modelo Keynesiano Simples, o multiplicador, e em
sequência, o caso de uma economia aberta com governo. Por fim, discutimos
sobre poĺıtica fiscal antićıclica e equiĺıbrio fiscal.

1.1 Introdução

O pensamento de John Maynard Keynes trouxe ao debate econômico a im-
portância dos componentes da demanda para a determinação do emprego
efetivo de uma economia. Com a publicação da Teoria Geral do emprego do
juro e da moeda (1936), o economista questionou os postulados da economia
clássica para transcorrer no estudo de que tais interpretações e hipóteses es-
tavam lastreadas a um modelo ideal de economia, segundo ele, “supor que na
realidade ela assim se comporta é presumir que todas as dificuldades estejam
removidas”.
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Para nos situarmos, os principais postulados clássicos contrastados por Keynes
foram: a Lei de Say, a netralidade da moeda e a completa flexibilidade
de preços e salários. Segundo a Lei de Jean-Baptiste Say, a oferta cria a
sua prória demanda, de modo que a atividade econômica esteja sempre em
equiĺıbrio, uma vez que os custos relacionados ao processo produtivo são
completamente ressarcidos pela compra do produto acabado; a moeda era
vista apenas como meio de troca, sendo irracional ao indiv́ıduo retê-la, não
interferindo portanto nas variáveis reais, como emprego, por exemplo; com
a completa flexibilidade de preços e salários, segundo a teoria dos leilões de
Léon Walras, as forças de mercado são capazes de permitir o emprego efetivo
da economia, ou seja, não há desemprego involuntário.
Os questionamentos de Keynes aos pressupostos expostos acima seguirão a
mesma ordem apresentada. Para o autor, a visão de Say pressupõe que a
parte da renda despendida no processo produtivo que não for consumida em
bens de consumo corrente o será via investimentos, para que assim possa ex-
istir a equivalência entre a renda obtida globalmente e o valor da produção.
Entretanto esta condição é um ponto ótimo, ocasional, não permanente, pelo
fato de que as decisões de investimento dependem das expectativas dos em-
presários sobre o futuro, da taxa de juros e dos ńıveis de preços, que então
determinam o ńıvel de atividade da economia. Assim, o equiĺıbrio entre oferta
e demanda pode ser obtido abaixo do ponto potencial do emprego efetivo,
gerado por uma demanda insuficiente que não absorve os custos referentes
ao aumento do emprego.
A hipótese da neutralidade da moeda foi refutada pela argumentação da im-
possibilidade de se estabelecer um equiĺıbrio, tanto a curto quanto a longo
prazo, sem considerar o comportamento da moeda e da poĺıtica monetária.
Na teoria da demanda por moeda keynesiana os indiv́ıduos demandam liq-
uidez frente as incertezas do futuro, retendo moeda e ativos ĺıquidos, sendo
recompensados então pela taxa de juros como um prêmio por abster-se da
liquidez. Desta forma, a demanda por moeda influencia no equiĺıbrio da
economia conforme a variação da taxa de juros.
Sobre a questão da completa flexibilidade dos preços e salários, Keynes ques-
tiona que, se assim fosse, a economia não tenderia à um equiĺıbrio. Além de
que, o argumento walrasiano supõe transações não monetárias, desenvolvi-
das por um sistemas de trocas reais intermediadas pela figura do “leiloeiro”
responsável por coordenar a conclusão das transações no preço ótimo de
equiĺıbrio entre oferta e demanda. Entretanto, ao adicionar a moeda, não
há como garantir que o equiĺıbrio ocorra devido ao fato de que os indiv́ıduos
tomam decisões entre reter moedas - poupar - e consumir. De modo que,
nas palvras de Keynes, “a demanda efetiva associada ao pleno emprego é um
caso especial que só se verifica quando propensão a consumir e o incentivo
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para investir se encontram associados entre si numa determinada forma.”
Ao contrário dos economistas clássicos que justificavam o desemprego da
década de 30 como fruto da rigidez dos salários reais, Keynes questiona que,
com excessão de peŕıodos com inflações galopantes, os trabalhadores não re-
alizam greves para buscar aumento dos salários por consequência da redução
do poder de compra. Segundo o autor, resistências às reduções salariais po-
dem ser explicadas pela inviabilidade da redução salarial de todas as classes
simultaneamente, principalmente em economias democráticas, o que provoca
o descontentamento das que foram prejudicadas. Ocorre então um processo
lento e gradual pautado por pressões de grupos que determinam o salário base
para a categoria, de modo que, a curto prazo, os salários nominais são ŕıgidos.
Em contrapartida, além de se relacionar com a produtividade marginal do
trabalho, os salários reais são flex́ıveis pois o aumento dos preços incide sobre
a renda de todos os agentes econômicos.
Isto posto, iremos apresentar a versão simplificada do modelo keynesiano
no qual a demanda efetiva será encontrada em uma economia fechada, sem
Governo e com o investimento exógeno. Neste primeiro momento, haverá
a separação entre a economia real e o mercado monetário, como supunha a
visão clássica. Assim, poderemos compreender os questionamentos de Keynes
à Lei de Say. Em seguida, buscaremos entender o multiplicador da demanda
e ampliaremos a análise para uma economia aberta e com Governo. Por fim,
discutiremos sobre a politica fiscal de estabilização.

1.2 O Modelo Keynesiano Simplificado

Modelos são alternativas para se enxergar a realidade de maneira simplifi-
cada. Adepto dessa sentença, o modelo Keynesiano Simples (MKS) a incor-
porou no nome do próprio modelo... Brincadeiras a parte, apresentaremos
uma abordagem completa a seguir. Primeiramente, o modelo considera que
qualquer ferramenta de poĺıtica monetária não tem qualquer efeito sobre a
determinação do produto ou emprego. Postulado isso, consideremos uma
economia fechada e sem governo, definindo a demanda planejada - ou dese-
jada ou ex-ante - da seguinte maneira:

Y d = C(Y ) + I (1)

em que o produto Y é determinado a partir do principio da demanda efetiva,
pela equação (2), onde C(Y ) e I representam, respectivamente, o consumo
privado e total, e o ńıvel desejado de investimento (agregado entre a formação
bruta de capital fixo e variação dos estoques).
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Y = Y d = C(Y ) + I (2)

O produto de equiĺıbrio que satisfaz a equação (8.2) é:

O eixo vertical diz respeito a demanda Y d, e o eixo horizontal ao produto Y .
Uma linha de 45 é desenhada a partir da origem, para possibilitar as leituras
de Y d verticalmente, como representado em Y ′. O equiĺıbrio é atingido no
intercepto entre as duas retas (Y = Y d). Ao plotarmos a equação (8.2)
no gráfico, notamos claramente que a demanda não cresce na mesma pro-
porção que o ńıvel de produto. Isso é justificado pela propensão marginal à
consumir c = C ′(Y ), que foi considerada constante no exemplo, e que nos
aprofundaremos mais a diante.
Como a propensão marginal à consumir (c) varia entre 0 e 1 - devido a lei
psicológica fundamental -, se o ńıvel de oferta (como em Y’) venha a ser
atingido, a formação de estoques involuntários é iminente, pois o aumento
do produto ∆Y levará a um incremento de menor magnitude na demanda
c∆Y devido ao ”c”, e a economia não absorverá toda a produção. O contrário
- subprodução - também é verdade, e o ajuste se dá de maneira inversa com a
elevação da produção até o equiĺıbrio. O processo de ajustamento dinâmico
descrito pode ser facilmente resumido por:

dY

dt
= k(Y d − Y ); k > 0 (3)

E no equiĺıbrio:
dY

dt
= 0 (4)
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Ainda que estejamos no ponto de equiĺıbrio, não podemos afirmar que a
economia está operando em ńıveis de pleno emprego. Ao analisarmos o ex-
emplo da figura 8.1, o produto de pleno emprego Ŷ está à direita do equiĺıbrio.
E ao analisarmos a figura 8.2, chegamos a mesma constatação, onde o desem-
prego involuntário é expresso pela subtração de N1 em N2. Isso tráz à luz
um ponto chave da análise keynesiana: o desemprego e a recessão/depressão
causadas pela demanda reprimida. Keynes considerava a função consumo
como estável no curto prazo, podendo variar apenas com o passar do tempo
a partir da acumulação de riqueza. Para Mr. Keynes, seria a instabilidade
dos investimentos privados, tão refém e senśıvel do estado das expectativas,
que levaria a economia a sofrer oscilações no ńıvel de demanda agregada e,
consequentemente, de produção e emprego.
Vale ressaltar que, tendo como base a equação 2, não podemos descartar a
hipótese de se atingir um ńıvel de I tão elevado que desloque o eqúılibrio
para além do pleno emprego. Entretanto, em uma economia aberta, tendo
o câmbio nominal fixado, a endogeneidade do câmbio real pode impedir essa
discrepância.
Com a presença de Governo e setor externo, o produto interno Y fica deter-
minado, de acordo com o prinćıpio da demanda efetiva, pela equação:

Y = C(Y −R) + I + G + H(ĒP ′/P, Y −R) (5)

Y−R representa a renda dispońıvel do setor privado; I o investimento privado
e governamental; G os gastos de consumo do Governo; E o câmbio nominal;
H a transferência ĺıquida de recursos para o exterior;

5



Se através da equação (5) obtivermos um produto menor ou igual ao produto
de pleno emprego Ŷ , aceitaremos a solução. Caso contrário, assumimos que
o produto é igual ao de pleno emprego (Y = Ŷ ) e atribuimos a ∆ variação
ao câmbio real (ĒP ′/P ), que passa a ser definido dentro do modelo. O
eqúıvoco cometido pelos economistas da década de 30, de atribuir a rigidez
dos salários reais a causa da depressão, e assim pressionar os salários nomi-
nais para baixo, e consequentemente os preços, sem levar em consideração o
impacto depreciativo nas expectativas dos investidores, pode ser visto pela
equação:

P =
W (1 + m)

b
(6)

o contrário, a elevação dos salários nominais, faz com que os preços se elevem.
Com E = Ē , o câmbio real se valoriza, diminuindo a demanda, pela queda
de H, até que se obtenha a igualdade:

Ŷ − C(Ŷ −R)− I −G = H(ĒP ′/P, Ŷ −R) (7)

Porém, considerando uma economia fechada, devemos descartar a possibil-
idade de igualdade do produto ao pleno emprego por meio da variação da
taxa de câmbio, apresentando uma limitação do modelo.
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1.3 O Multiplicador

Estamos trabalhando com o caso hipotético de uma economia composta por
consumo privado - função da renda dispońıvel - e do investimento exógeno
- variável independente da economia. Consideramos que no agregado os
indiv́ıduos não consomem toda a renda recebida, o que permite definirmos
que a propensão marginal a consumir, é uma constante definida no curto
prazo entre 0 e 1. Tal hipótese é fundamentada no fato de que os indiv́ıduos
mantêm hábitos de consumo invariáveis conforme os costumes sociais dentro
de um intervalo de tempo, que podem ser alterados em peŕıodos maiores, de
acordo com a renda e o patrimônio.
Ao considerar então a renda dispońıvel de uma economia obtida conforme
as variáveis do consumo e o investimento exógeno, para que possa existir
um aumento da renda que sustente o equiĺıbrio entre oferta e demanda, o
investimento deverá compensar o excedente da oferta. Como a propensão
marginal a consumir não é unitária, nem nula, a renda gerada por um au-
mento do investimento exógeno produz, neste caso, um ńıvel de renda supe-
rior ao dispêndio do investimento. Devido ao efeito multiplicador da demanda
agregada.

∆Y = lim
n→∞

(1 + c + c2 + ... + cn)∆I (8)

∆Y =
1

1− c
∆I (9)

Para compreendermos de forma detalhada vamos assumir que a economia
estava no equiĺıbrio em t=0. Por estarmos considerando o curto prazo, isso
influi que há capacidade ociosa na economia tanto de estrutura produtiva
quanto de trabalho. Por isso decisões referentes à ampliação da capacidade
estão descartadas, apenas variações do fator trabalho responderão pelo ńıvel
de renda. Agora vamos supor que no peŕıodo corrente, t=1 no caso, o in-
vestimento nesta economia seja ampliado devido à mudanças positivas nas
expectativas, e que será fixado a este novo patamar desde então. Em diante,
conduziremos a explicação matematicamente para que no fim encontremos
as equações inicialmente apresentadas.

Yt = a + cYt−1 + It (10)

Yt−1 = a + cYt−2 + It−1 (11)

Pensemos em a como uma constante relacionada ao consumo de sobrevivência,
independente da renda. Observamos que, a renda de um peŕıodo é deter-
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minada pela propensão marginal a consumir com base na renda obtida do
peŕıodo anterior. Logo:

Yt − Yt−1 = c(Yt−1 − Yt−2) + It − It−1 (12)

Y1 − Y0 = c(Y0 − Y−1) + I1 − I0 = ∆I (13)

Note que, como a economia estava em equiĺıbrio no t=0, a renda acrescida
em t=1 foi ocasionada pelo incremento do fluxo de investimento em tal ano.

Y2 − Y1 = c(Y1 − Y−0) + I2 − I1 = c∆I (14)

Como o consumo futuro depende da renda atual, que aumentou no montande
do investimento, isso indica que, as rendas futuras serão obtidas por c vezes
o valor anterior. Observe que: o investimento gerou o aumento da renda,
que gerou o aumento do consumo, que novamente se refletirá na renda, se
perpetuando até um novo equiĺıbrio.

Y3 − Y2 = c(Y2 − Y1) = c2∆I (15)

Yn − Yn−1 = c(Yn−1− Yn−2) = cn−1∆I (16)

De t=2 a t=n, a renda aumentará sucessivamente devido ao efeito da propensão
marginal do consumo prover um excesso de demanda por produtos causado
pelo aumento da mão de obra. Portanto, o que está ocorrendo é um cresci-
mento induzido pelo consumo. Em t=n, a atividade econômica entrará nova-
mente em equiĺıbrio, com a oferta se equiparando a demanda, em proporções
de renda superiores ao dipêndio do investimento e com o emprego acima do
observado em t=0. Realizando a soma das equações anteriores obtemos a
renda gerada no peŕıodo:

Yn − Y0 = ∆I(1 + c + c2 + ... + cn−1) (17)

Multiplicando a equação acima por c:

c(Yn − Y0) = ∆I(c + c2 + ... + cn) (18)

Subtraindo a última equação pela penúltima:

(Yn − Y0)(1− c) = ∆I(1− cn) (19)

Organizando os termos:

Yn − Y0 =
1− cn

1− c
∆I (20)
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Por fim:

∆Y = lim
n→∞

Yn − Y0 =
∆I

1− c
(21)

O comportamento observado pelo aumento da renda advinda de mudanças no
investimento autônomo é definido como o efeito multiplicador da demanda
agregada. Basicamente ele indica em que proporção o emprego terá que
aumentar para induzir o público a gerar uma poupança adicional. O com-
ponente c é de fundamental importância para que a condição de equiĺıbrio
demande um montante maior de investimentos, quando mais próximo de 0,
para alterar de forma significativa o emprego do que quando próximo a 1.
Por outro lado o emprego é menos senśıvel às variações de investimento nas
economias com c próximos a 0 do que de 1.
Tal condição de equiĺıbrio poderia ter sido obtida também via aumento do
consumo autônomo; em uma economia com governo, com a expansão dos
gastos; caso fosse aberta para o comércio internacional, via aumento das
exportações. Entretanto outros detalhes devem ser considerados nos quais
iremos negligenciar, no momento, devido a simplicidade do modelo. Um
detalhe importante é que para que haja efeito duradouro sobre o emprego, o
est́ımulo da demanda deve correr de forma prolongada pois, por exemplo, se
no peŕıdo t=2 o investimento retornasse ao ńıvel inicial, o mesmo ocorreria
com o emprego nos peŕıodos posteriores.

1.4 Economia Aberta com Governo

Ao introduzirmos o setor externo e o governo, adicionamos novos elementos a
equação (2). O governo (G ou Ig) e as exportações de bens e serviços (Xnf )
entram como um acréscimo a despesa interna. Já a importação (−Mnf ) é
interpretada como subtrativo da despesa, pois trabalhamos com o produto
interno, logo o porque do sinal negativo.

Y = C(Y −R) + I + G + Xnf (EP ′/P )−Mnf (EP ′/P, Y −R) (22)

O Modelo Keynesiano Simplificado considera como variável exógena o ńıvel
de investimento (seja ele Ip ou Ig) e os gastos do governo (G). E supõe como
constante o câmbio real (Θ = EP’/P) e as exportações (Xnf ).
A respeito da tributação, que tem sua análise desenvolvida com profundidade
no caṕıtulo 7 do livro Macroeconomia (2009), consideremos R uma função
linear do produto:

R = R̄ + tY (23)
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onde R̄ corresponde a renda ĺıquida enviada ao exterior e a tributação autônoma,
e tY capta as variações de renda ĺıquida do governo advindas do aumento do
produto.
Omitindo a taxa de câmbio como argumento das importações e exportações,
ao substituirmos a equação (23) na equação (22), obtemos:

Y = C(Y (1− t)− R̄) + I + G + Xnf −Mnf (Y (1− t)− R̄) (24)

Diferenciando-a:

dY = C ′(Y (1−t)−R̄)(dY (1−t)−dR̄)+dI+dG+dXnf−M ′
nf (Y (1−t)−R̄)(dY (1−t)−dR̄)

(25)
e fazendo:

c = C ′(Y (1− t)− R̄) (26)

m = M ′
nf (Y (1− t)− R̄) (27)

Chega-se a:

dY = (c−m)(1− t)dY − (c−m)dR̄ + dI + dG + dXnf (28)

e assim, aos multiplicadores de despesa:

∂Y

∂I
=

∂Y

∂G
=

∂Y

∂Xnf

=
1

1− (c−m)(1− t)
(29)

e arrecadação autônoma:

∂Y

∂R
=

−(c−m)

1− (c−m)(1− t)
(30)

A equação (29) esboça que qualquer aumento de despesa originará um au-
mento de produto, sendo este senśıvel à propensão marginal a consumir (26),
positivamente, e a propensão marginal a importar (27), negativamente. A
partir da equação (30), é posśıvel notar facilmente a correlação negativa entre
a taxação marginal sobre a renda e o multiplicador.
Notemos que o multiplicador de arrecadação autônoma (R̄) é negativo. E
considerando (23), percebemos que aumentos exógenos de R̄ ou de tY dimin-
uem a renda dispońıvel do setor privado, levando a uma queda previśıvel de C,
que acaba sendo maior que a queda de Mnf , pois, por definição, a propensão
marginal a consumir é maior que a propensão marginal a importar. Assim, a
queda do ńıvel de demanda leva a um menor ńıvel de produto Y. Além disso,
através da mesma equação é posśıvel notar o aumento de R, considerando os
ńıveis de R̄ e t constantes. Com isso, a renda dispońıvel será menor. Logo,
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esperamos que o multiplicador de renda dispońıvel seja ainda menor do que
a renda. Pois se:

Y −R = Y (1− t)R̄ (31)

logo:
∂(Y −R)

∂R̄
=

∂Y

∂R̄
(1− t)− 1 (32)

Substituindo (30) na expressão acima temos:

d(Y −R)

dR̄
=

−1

1− (c−m)(1− t)
(33)

que é inferior ao multiplicador de renda.
Verificaremos agora qual seria o aumento do produto decorrente de um au-
mento dos gastos do governo, via Ig ou G, mantendo equilibrado o orçamento
do governo. Posto de outra forma:

dG = dR = tdY + dR̄ (34)

elevando exógenamente a carga tributária como compensação (supondo que
dR = dRLG) através:

dR̄ = dG− tdY (35)

Considerando dI = dXnf = 0, e substituindo (35) em (28), atingiremos o
Teorema de Haavelmo, ou Teorema do Orçamento Equilibrado. Concluindo-
se que se o Governo eleve sua renda ĺıquida em X unidades monetárias e,
simultaneamente, eleve sua tributação também em X unidades monetárias,
o aumento do produto de equilibrio também será de X unidades.

∂Y

∂G
| dR = dG = 1 (36)

No modelo simplificado, o aumento do produto é devido aos gastos do gov-
erno acrescentarem a despesa diretamente, enquanto a RLG altera a despesa
de maneira indireta, via consumo e importações. Vale ressaltar que como
trabalhamos em uma economia com apenas um produto, o aumento de X
unidades monetárias na RLG é o mesmo, não importando a fonte - impostos
diretos, indiretos, receitas correntes, transferencia etc. O que não se aplica
ao mundo real.

1.5 Poĺıtica Fiscal Antićıclica

No Modelo Keynesiano Simples, a queda da demanda planejada leva à re-
tração do produto e emprego. Essa queda da demanda pode ter inúmeros
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fatores, um deles é o estado das expectativas, que Keynes tanto destacava.
Seja num contexto de depressão como o da década de 30, ou de lockdown
das megalópoles como o do ano de 2020, as perspectivas de lucros futuros
dos empresários se tornam deprimidas, o que acaba retraindo o investimento
privado e impactando o produto.
Vimos anteriomente que não é necessário alterar o equilibrio orçamentário
governamental para incentivar, ou desincentivar caso necessário, a atividade
econômica. Logo, o governo pode compensar esses movimentos de contração,
ou expansão, por meio de gastos com consumo e investimento, um sistema
tributário que influencie o ńıvel de renda dispońıvel, poĺıticas de concessão
de crédito, de redistribuição de renda, e poĺıticas cambiais. Tal compensação
foi comum nos anos que sucederam a grande depressão, como por exemplo
a corrida armamentista de Hitler, a queima de café por Vargas, ou ainda
Roosevelt e o New Deal.
Caso ocorra uma queda no ńıvel de investimentos ou exportações, o gov-
erno deve elevar suas despesas de maneira que mantenha o ńıvel de despesas
autônomas (I + G + Xnf ) constante, independendo do multiplicador. Ou
seja, ∆G = −∆(I + Xnf ). Porém, existe um espaço temporal entre a queda
de I ou Xnf , e a elevação de G visando o ajuste. Assim, quanto menor o
multiplicador, mais homogêneo será o comportamento da demanda, produto
e emprego. Esse argumento é comumente usado para defender impostos al-
tamente progressivos (elevada taxação marginal) sobre a renda, que reduz
o multiplicador (notamos isso em 29 e 30), uma ”estabilidade embutida”
do sistema. Porém, aqui desconsideramos o impacto dessa taxação sobre o
investimento, a poupança privada e o crescimento no longo prazo.
Vimos que uma elevação dos gastos do governo, ou uma queda da tributação,
pode restaurar o animo econômico. Por outro lado, podem implicar em um
orçamento desequilibrado no curto prazo, ainda que o aumento do déficit gov-
ernamental não seja pré requisito para o est́ımulo da economia via poĺıtica fis-
cal. Mantendo constantes os ńıveis de investimento e arrecadação autônoma,
notamos que o incremento da arrecadação induzida é inferior ao que foi de-
spendido inicialmente.

dDg = dG− dRLG = dG− tdY (37)

substituindo o multiplicador (29) temos:

dDg =
(1− t)(1− (c−m))

1− (c−m)(1− t)
dG > 0 (38)

E como a arrecadação ĺıquida (R̄+ tY ) é função crescente do ńıvel de renda,
é posśıvel deduzir que tudo o mais constante, o déficit (Dg) diminua em fases
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de prosperidade e piore durante as crises.

dDg = −tdY (39)

Antes do renomado Teoria Geral, economistas acreditavam que o desequilib-
rio orçamentário era a causa da recessão dos anos 30, o que os levava a apoiar
a ideia de orçamentos restringidos, onde as despesas deveriam se igualar as
receitas, como maneira de retornar ao equiĺıbrio.

dDg = d(Ig + G)− (dR̄ + tdY ) = 0 (40)

Introduzindo a regra fiscal:

d(G + Ig) = tdY (41)

e diferenciado a equação do produto:

dY = (c−m)(1− t)dY + tdY + dIp (42)

obtem-se o multiplicador do investimento privado:

∂Y

∂Ip
=

1

1− t− (c−m)(1− t)
(43)

onde t é positivo e superior aquele dado por (29).
Feito isso, nota-se que por esse preconceito, a economia se tornava refém
das variáveis exógenas, como o investimento e as exportações, com suas flu-
tuações ampliadas e seus ajustes compensatórios impedidos. Naquele con-
texto econômico, um orçamento restrito é também conhecido hoje como “tiro
no pé”.
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