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I.Introdução 

A moderna teoria do crescimento econômico tem sua origem no trabalho de Harrod 

(1939). É a partir dos problemas colocados pelo autor neste trabalho que as principais 

linhas de pesquisa na área da teoria do crescimento econômico foram desenvolvidas. De um 

lado, da tentativa de negação da possibilidade de divergência persistente entre as taxas 

garantida (supondo, a priori, esta ser igual a efetiva) e natural de crescimento surgiram os 

modelos neoclássicos de crescimento (Solow) . De outro lado, da preocupação com o outro 

problema de Harrod, o que diz respeito à  instabilidade fundamental da taxa garantida de 

crescimento de Harrod, surgiram as principais correntes pós-keynesianas na teoria do 

crescimento. No presente trabalho, vamos mostrar que uma solução verdadeiramente 

satisfatória para o problema da instabilidade fundamental da “taxa garantida” levantado por 

Harrod , que supera também as principais deficiências dos demais modelos pós-keynesianos 

de crescimento, requer um modelo do tipo supermultiplicador onde a distribuição é dada 

exogenamente (daí o termo “Sraffiano”) e são os gastos autônomos que não criam 

capacidade é que lideram o crescimento.
1
 

II. Harrod 

No artigo de 1939, Harrod apresenta um modelo de crescimento econômico baseado “num 

casamento do ‘princípio da aceleração’ e a ‘teoria do multiplicador’”. Isto permite ao autor 

captar o caráter dual do investimento. O multiplicador trata do investimento como um 

componente da demanda agregada da economia, enquanto o acelerador trata do 
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investimento como gerador de capacidade produtiva (oferta).
2
 Com base em seu modelo, 

Harrod procura, então, estudar qual a condição para que ocorra um crescimento equilibrado, 

isto é, em que circunstâncias os efeitos demanda e capacidade  do investimento podem ser 

conciliados, permitindo o equilíbrio entre demanda agregada e capacidade produtiva.  

A condição mencionada acima ganha expressão no modelo de Harrod em sua 

“equação fundamental” que pode ser derivada da seguinte maneira. A partir da identidade 

entre investimento e poupança agregados podemos obter, com algumas manipulações
3
, a 

seguinte expressão: 

I/K(S/Y) (Y
*
/K) (Y/Y

*
)  (1). 

Este truísmo nos diz que a taxa de crescimento do estoque de capital  (I/K) é 

idêntica à propensão média a poupar (S/Y) multiplicada pelo inverso da relação normal 

capital-produto (Y
*
/K1/v) e pelo grau efetivo de utilização da capacidade (Y/Y

*
u). 

No modelo de Harrod a propensão média a poupar é igual a (e totalmente 

determinada pela) propensão marginal a poupar, s, dada exogenamente ao modelo (S/Ys). 

Isto decorre do fato de que, na especificação de seu modelo, Harrod não considerou a 

existência de consumo agregado autônomo
4
. Devido a esta hipótese o nível do produto é 

determinado pela demanda efetiva através de: 

Y=I/s                                        (2) 

Onde I é o nível de investimento e s é a propensão marginal (e média) a poupar. 

Neste modelo, para um dado valor da propensão marginal a poupar, a taxa efetiva de 

crescimento da economia (g) é igual à taxa de crescimento do investimento (pois o 

consumo cresce sempre na mesma proporção que o investimento). Além disso, a taxa de 

crescimento do estoque de capital (gk) também sempre segue, com alguma defasagem, a 

taxa de crescimento do investimento líquido. A relação entre a taxa de crescimento do 

                                                           
2
 Neste trabalho, somente entenderemos por investimento aqueles gastos capazes de gerar capacidade 

produtiva para o setor privado da economia, ou seja, suas compras de novos meios de meios de produção 

produzidos. Vamos ignorar portanto o investimento privado residencial (e o das empresas estatais e da 

administração  pública) 
3
 Basta dividir ambos os membros da identidade pelo estoque de capital e depois desdobrar, tautologicamente, 

o segundo membro (S/K) nas três parcelas apresentadas em (1). Para simplificar todas as magnitudes estão 

expressas em termos líquidos e não brutos. 
4
 Na verdade, Harrod (1939 e 1948) chega a considerar a existência de gastos autônomos, como as 

exportações. Todavia, Harrod não considerou a hipótese destes gastos poderem crescer, no longo prazo, a uma 
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investimento e do estoque de capital é dada por gk = gk(-1)  (1+ g)/(1+ gk(-1) ) , que esta sempre 

tendendo  para gk= g pois   Assim, podemos obter a seguinte equação : 

g(s/v) u    (3). 

Da equação acima podemos deduzir a “equação fundamental” de Harrod (1939, p. 17) 

fazendo u1 (grau normal de utilização da capacidade) e ficando com:  

gws/v     (4). 

Esta equação expressa a condição para que ocorra um crescimento equilibrado entre 

demanda e capacidade no modelo de Harrod. O autor denominou taxa garantida, gw, a taxa 

particular que permite este tipo de crescimento. A taxa garantida é uma função positiva da 

propensão marginal a poupar e negativa da relação normal capital-produto, determinadas 

exogenamente. Como se pode notar ela reflete apenas as condições de oferta, apesar de que 

uma das pretensões de Harrod era estender para o longo prazo (quando capacidade 

produtiva varia) algumas das conclusões keynesianas desenvolvidas, originalmente, num 

contexto de curto prazo. Na verdade, como sugere Serrano (1996, pp. 68 - 71), a taxa 

garantida pode ser entendida como uma condição para a validade da lei de Say no longo 

prazo. Para constatarmos isto basta ver que de (4) podemos obter a seguinte equação: 

v g  c1    (5), 

onde c1-s é a propensão média e marginal a consumir e vg pode ser interpretada como a 

propensão marginal a investir, se pensarmos que o investimento é induzido via acelerador. 

A equação (4) acima nos diz que quando ggw a propensão marginal a gastar é igual a 1, o 

que nada mais é do que a representação algébrica da Lei de Say. Como Harrod rejeita a Lei 

Say , conclui que não motivo nenhum para a economia crescer à taxa garantida. Se por 

algum motivo o investimento a economia e  ( posteriormente) o estoque de capital crescer a 

uma taxa g exógena diferente de gw o grau de utilização será diferente do normal (u1). 

Note que a taxa garantida de Harrod é a única taxa na qual investimento, demanda e 

capacidade produtiva (oferta) crescem de forma equilibrada (u1).  

Harrod demonstrou que, se o investimento for induzido, qualquer outra taxa de crescimento 

(u1) provoca desequilíbrios cumulativos. Com efeito, se ggw então teríamos uma 
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sobreutilização da capacidade produtiva (u1), enquanto que se ocorresse que ggw 

teríamos uma subutilização da capacidade produtiva (u1). Harrod supunha que o 

investimento agregado fosse totalmente induzido e sensível ao grau de utilização da 

capacidade. Decorre disto que frente a uma sobreutilização da capacidade (u1) as 

empresas em conjunto reagiriam aumentando seus investimentos, enquanto que diante de 

uma situação de subutilização da capacidade (u1) elas tenderiam a reduzir os 

investimentos. Nos dois casos a reação das empresas faria com que a taxa efetiva de 

crescimento se afastasse cada vez mais da taxa garantida (teríamos, respectivamente, ggw 

e ggw). 

Note que embora uma dada taxa de crescimento dos investimentos g leve a um grau 

de utilização da capacidade estável , pois o estoque de capital tenderá a crescer à mesma 

taxa que cresce a demanda agregada e o investimento, cada vez que muda a taxa de 

crescimento o grau de utilização correspondente vai mudar de valor porque o efeito inicial 

de um aumento de g é aumentar a demanda mais do que a capacidade pois o investimento é 

primeiro um aumento da demanda e só depois implica em um aumento da capacidade 

produtiva (e de forma correspondente uma queda de g faz inicialmente o crescimento da  

demanda cair antes da redução do crescimento da capacidade )  Assim , cada rodada de 

redução (ou aumento) da taxa de crescimento do investimento devido a uma queda 

(aumento) do grau de utilização da capacidade levaria a um novo grau de utilização da 

capacidade menor (maior).  

 Chegamos, assim, ao “problema da instabilidade fundamental” de Harrod: 

qualquer divergência entre g e gw, por menor que seja, tende a se ampliar pelo mecanismo 

descrito acima. A taxa garantida de crescimento de Harrod é instável, o que implica que o 

desajuste entre demanda agregada e capacidade seria a regra no longo prazo. Note que o 

motivo pelo qual Harrod considerava sua demonstração da instabilidade como fundamental 

era por que o ajustamento vai na direção errada, independentemente do valor específico do 

coeficiente de reação do investimento ou grau de utilização ou de defasagens etc. Por 

exemplo,  quando a taxa efetiva de crescimento esta abaixo da garantida e o grau de 

utilização está baixo a restauração do crescimento à taxa garantida requeriria um aumento 
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do crescimento do investimento mas  os sinais de mercado (o grau de utilização baixo) 

implicam que haverá um incentivo a redução do crescimento do investimento privado.  

III. Oxbridge 

As teorias pós-keynesianas de crescimento surgiram como resposta a algumas das 

questões colocadas por Harrod a partir de seu modelo discutido parcialmente acima. A 

principal delas se refere ao problema da instabilidade fundamental. O modelo de Harrod era 

violentamente instável, o que o tornava inadequado para a explicação e a análise dos 

processos reais de crescimento econômico. Além disso, mesmo que se ignorasse ou se 

contornasse de alguma forma a questão da instabilidade, permaneceria o fato de que no 

modelo de Harrod a taxa garantida depende da propensão marginal a poupar e o 

crescimento a esta taxa implicaria a validade da Lei de Say, o que era evidentemente 

contrário a qualquer tentativa de estender o princípio da demanda efetiva para um contexto 

de crescimento.  

Diante destes problemas, as principais vertentes pós-keynesianas da teoria do 

crescimento adotaram como hipótese comum de trabalho: a idéia de o investimento 

agregado ser um gasto autônomo.
5
 Com a hipótese de investimento autônomo  as teorias 

pós-keynesianas conseguem contornar do problema da instabilidade fundamental de 

Harrod, pois, como vimos, o mecanismo que provoca a instabilidade do modelo de Harrod 

tem como uma de suas premissas o investimento ser totalmente induzido e sensível ao grau 

de utilização da capacidade.  

Por outro, lado o consumo continua a ser considerado um gasto totalmente induzido 

pela renda tal qual no modelo de Harrod.  Os autores pós-keynesianos especificam de 

maneira diferente a equação (3) de modo a explicitar a relação entre propensão a poupar e 

distribuição de renda. Com efeito, podemos supor, para simplificar, que os salários são 

totalmente consumidos e que os capitalistas poupam uma parcela exogenamente fixada e 

constante dos lucros, P (spS/P0). Sabendo isso podemos reorganizar o segundo membro 

da equação geral (2) para obter: 

gsp (1-) R u    (6) 

                                                           
5
 Para os autores pós-keynesianos o nível e a taxa de crescimento do investimento são determinados 

exogenamente por fatores financeiros (margens de lucro, taxa de juros, disponibilidade de crédito) , 
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onde (1-)P/Y é a participação dos lucros no produto e R1/v é a taxa máxima de lucro.
6
 

Por outro lado, a taxa normal de lucro é r(1-).R, com o que chegamos a equação 

“Oxbridge” : 

gsp.r.u    (7) 

Esta equação pode ser usada para estudarmos e compararmos as duas principais vertentes 

da teoria pós-keynesiana, as teorias de Cambridge e a que chamaremos (seguindo 

Serrano(19960, cap. 3) de teoria de Oxford.
7
 Como as duas vertentes, na mesma linha de  

Harrod, não admitem a existência de consumo agregado autônomo, então a parcela da 

poupança nos lucros, sp, é um dado exógeno. Além disso, como foi discutido acima, em 

contraste com Harrod, ambas as teorias partem da hipótese da existência de investimento 

autônomo cuja taxa de crescimento, g, é determinada exogenamente e é também a taxa que  

determina o crescimento do estoque de capital e da capacidade produtiva. Dadas estas 

hipóteses o problema que se coloca é: qual das duas variáveis, r ou u, no segundo membro 

da equação (7) é determinada pela teoria? É nesta resposta que as teorias pós-keynesianas 

de Cambridge e de Oxford se diferenciam uma da outra. 

Vejamos primeiro a teoria de Cambridge. Os autores ligados a esta teoria
8
 

acreditavam que a longo prazo existiria uma tendência das economias a uma utilização 

normal da capacidade produtiva (u1). Para que isto ocorra é necessário que haja um ajuste 

entre demanda agregada e capacidade produtiva. Como a taxa g de crescimento do 

investimento  exógena determina, autonomamente, o crescimento da capacidade produtiva, 

a única forma de ocorrer tal ajuste, dentro das hipóteses da teoria, é por meio de uma 

adequação da demanda agregada à capacidade produtiva. Na teoria de Cambridge a 

demanda se ajusta à capacidade através de mudanças na distribuição de renda (r, na 

equação acima), que faz o consumo agregado se adaptar ao tamanho da capacidade 

                                                                                                                                                                                 

psicológicos (incerteza forte, “animal spirits”, etc...), por fatores relacionados ao processo de concorrência 

capitalista (mudança tecnológica, etc...) e/ou por fatores históricos e políticos.  
6
 Comparando com a equação (2) do modelo de Harrod podemos constatar que ssp(1-), onde W/Y. 

7
 Esta classificação procura isolar dois mecanismos teóricos “puros”. Na realidade, um grande número de 

modelos pós-keynesianos faz uso, em graus variados, de ambos os mecanismos simultaneamente.  
8
 Os principais trabalhos nesta vertente pós-keynesiana são Kaldor ([1956] 1970), Robinson (1962) e Kahn 

(1959).  
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produtiva que sobra uma vez atendidos  os gastos em investimento .
9
 Assim, quando, por 

acaso, o crescimento da demanda fosse maior que o crescimento da capacidade (g), haveria 

uma tendência ao aumento da taxa normal de lucro através de uma inflação de demanda que 

reduziria , através do conhecido mecanismo da “poupança forçada” a parcela dos salários na 

renda e que provocaria, através do multiplicador, uma redução do consumo agregado e, 

portanto, da demanda agregada. Quando ocorresse a situação inversa, deveria haver uma 

redução da taxa normal de lucro que levaria a uma elevação da demanda agregada 

suficiente para fazer com que a capacidade fosse normalmente utilizada. Portanto, na teoria 

de Cambridge, a variável dependente na equação “Oxbridge” acima é a taxa normal de 

lucro (rg/sp e u1). Neste caso, qualquer aumento ou diminuição da taxa g provocaria, 

ceteris paribus, uma elevação ou redução da taxa normal de lucro respectivamente.  

Já os principais autores associados à teoria de Oxford 
10

 não acreditavam que, pelo 

menos nos países desenvolvidos, a distribuição possa ser uma variável de ajuste a longo 

prazo. Isto acontece porque na visão destes autores as estruturas de mercado são 

predominantemente não competitivas (oligopólicas), o que faz com que o grau de 

monopólio e, portanto, a parcela dos lucros na  renda seja um dado exógeno. Decorre disto 

que o mecanismo de ajuste entre demanda agregada e capacidade produtiva  proposto pela 

teoria de Cambridge não poderia funcionar, dadas as hipóteses compartilhadas pelas duas 

vertentes. Em particular, no caso em que o crescimento da demanda for menor do que o da 

capacidade determinado independentemente,  haveria uma tendência para a subutilização 

crônica da capacidade produtiva (u1) e não para uma mudança da distribuição. Segue-se 

que, nos termos da equação “Oxbridge”, a variável dependente seria o grau efetivo de 

utilização da capacidade. Aumentos ou diminuições na taxa g levariam, respectivamente, a 

aumentos ou diminuições do grau de utilização (ug/sp.r). 

Podemos agora avaliar criticamente as duas teorias pós-keynesianas. Com relação à 

teoria de Cambridge é extremamente duvidoso - dos pontos  de vista teórico e empírico - a 

capacidade do mecanismo proposto funcionar sem problemas, notadamente no caso de um 

excesso de capacidade. Nestas circunstâncias teríamos que esperar uma flexibilidade para 

                                                           
9
 É importante salientar que, como em Harrod, R1/v é dada, então as mudanças na distribuição advêm 

totalmente de alterações da parcela do lucro no produto (1-). 
10

 Dentre estes autores, destacam-se,  Steindl (1952 e 1979), Kalecki, Hicks e o próprio Harrod. 
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baixo dos preços e margens de lucro mesmo no longo prazo. É bem mais razoável supor 

que as empresas, mesmo em condições competitivas, preservam uma margem de lucro 

mínima e diminuam sua produção diante de uma queda da demanda, principalmente a longo 

prazo. 

O caso de excesso de demanda agregada, por sua vez, é igualmente pouco plausível. 

Isto porque, nesse caso, o investimento autônomo e a demanda agregada sempre crescem 

tão rápido que o tamanho da capacidade produtiva nunca alcança o nível da demanda 

efetiva e há sempre um excesso de demanda agregado crônico a longo prazo. A teoria de 

Cambridge também implica que haja  uma relação inversa entre os níveis de investimento e 

consumo a longo prazo , coisa que não se observa empiricamente nas economias 

capitalistas. 

Com relação à teoria de Oxford, o principal problema
11

 é que é muito implausível 

que o investimento se mantenha autônomo a longo  prazo e que as decisões de investimento 

não sejam afetadas por um desequilíbrio permanente entre demanda agregada e capacidade 

produtiva, que é o que se postula se tomamos o grau de utilização como variável de ajuste 

no longo prazo. 

Sendo assim, a teoria pós-keynesiana do crescimento chega a um impasse. Para que 

haja algum ajuste entre capacidade e demanda parece ser necessário aceitar o implausível  

mecanismo de ajuste de Cambridge. Por outro lado, se não se aceita este último mecanismo 

supondo a distribuição de renda dada - como na teoria de Oxford - então a economia não 

tem como ajustar a capacidade produtiva e a demanda efetiva e  portanto o grau de 

utilização nunca tende ao normal. 

IV. O Supermultiplicador Sraffiano 

Todavia, este impasse só é real se as hipóteses compartilhadas pelas teorias pós-keynesianas 

não forem questionadas. Destas hipóteses duas são cruciais: o investimento autônomo e a 

ausência de consumo agregado autônomo (ou, de modo mais geral, de gastos autônomos 

que não geram capacidade para o setor privado).
12

 Na realidade é a hipótese de 

                                                           
11

 Não vamos discutir aqui as deficiências da teoria da distribuição baseada no “grau de monopólio” 
12

 Note que no modelo de  supermultiplicador original de Hicks(1950) apesar de ter investimento induzido, de 

maneira não muito coerente, o componente autônomo da demanda também consistia de  investimentos que 

criavam capacidade e ainda por cima  arbitrariamente se supunha que este crescia à taxa natural 

(produtividade mais crescimento da força de trabalho). O único motivo para isso era  a (infundada) fé de 
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investimento autônomo   a verdadeira responsável pelo impasse em questão. Decorre dela a 

necessidade da demanda agregada se ajustar à capacidade produtiva para manter um grau 

normal de utilização. Por outro lado, esta hipótese parece ser indispensável para se livrar do 

problema da instabilidade fundamental de Harrod. No entanto, isto não é verdade. O 

problema da instabilidade fundamental das teorias baseadas num “casamento” do 

acelerador e do multiplicador desaparecem tão logo se admita a existência de gastos em 

consumo (gastos finais) autônomos.  

IV.1 O consumo autônomo e a fração 

Com efeito, admitamos a existência de consumo agregado autônomo, Z, crescendo a 

uma taxa independente, z. Segue-se desta nova hipótese que, ao contrário do que ocorre no 

modelo de Harrod e nas teorias pós-keynesianas, as propensões marginal e média a poupar 

não são, em geral, iguais. A propensão média a poupar (S/Y) é dada por: 

S/Ys-(Z/Y)    (8). 

Em (8) fica claro que as duas propensões só são iguais (S/Ys) na ausência do consumo 

autônomo (Z0). A propensão marginal apenas impõe um teto para a propensão média que, 

em geral (Z0), será estritamente menor do que ela.  

Note também que, embora a propensão marginal a poupar seja exógena a propensão média 

a poupar depende positivamente do nível do produto. Um aumento do produto causao por 

um aumento do investimento diminui o peso relativo da “despoupança” representada pelos 

gastos em consumo autônomo, aumentando a razão entre propensão média e a (dada) 

propensão marginal a poupar. 

Isto fica mais claro se escrevermos a expressão para a propensão média a poupar em termos 

das variáveis independentes (s, I e Z). Como S/YI/Y e Y(IZ)/s, então: 

  S/Y[I/(IZ)] s 

S/Yf.s   (9). 

Onde f é o que em Serrano(1996) é chamado de “a fração” que corresponde a razão entre a 

propensão média e marginal a poupar. Pela equação (9) podemos ver que a propensão 

média não é mais determinada unicamente pela propensão marginal a poupar. Ela depende 

                                                                                                                                                                                 

Hicks que um modelo de demanda efetiva só poderia servir para explicar as flutuações cíclicas de curto prazo 

mas não a tendência de crescimento da economia.  
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também dos níveis relativos de investimento e de consumo autônomo. Assim, um aumento 

do investimento em relação ao aumento do gasto autônomo Z provoca uma elevação do 

nível e da taxa de poupança. Resulta disto que a propensão média a poupar é uma variável 

endogenamente determinada, para qualquer valor abaixo do seu limite superior s. Assim, se 

existem gastos improdutivos autônomos a propensão marginal a poupar define apenas o 

limite superior e não o valor efetivo da propensão média a poupar. Abaixo deste limite é o 

nível (relativo) de investimento que determina (através de mudanças na fração f) a taxa de 

poupança da economia. 

IV.2 A Propensão Marginal a Investir e o Supermultiplicador 

Vejamos agora o que ocorre, numa economia onde existe consumo autônomo , quando 

supomos adiconalmente que o investimento a longo prazo é  induzido. Neste caso, podemos 

definir como h uma dada  propensão marginal a investir, ou taxa de investimento:  

I/Y=h                                     (10) 

O nível do produto, no caso em que existem gastos autônomos e o investimento produtivo é 

induzido,  é dado através de um supermultiplicador, que leva em conta tanto o consumo 

induzido quando o investimento induzido: 

Y= Z/ ( s  -  h  )                  (11) 

Neste modelo dada a propensão marginal a poupar e a propensão a investir, a demanda 

efetiva e a economia vão crescer à taxa de crescimento do gasto em consumo autônomo, z. 

Além disso, na presença de  gastos em consumo autônomos e investimento induzido, temos 

que a propensão média a poupar é inteiramente determinada pela propensão marginal a 

investir (para qualquer valor da propensão a investir menor que s). 

Isto é facilmente demonstrável. Basta usar a equação do supermultiplicador acima para 

determinar a parcela do consumo autônomo no produto
13

: 

Z/Y=  (s-h)         (11)   

Substituindo esta equação na equação da taxa de poupança temos: 

S/Y=  s – (s- h )  

S/Y= h              (12) 

                                                           
13

 Por que a parcela do gasto autônomo é igual a s- h ? a resposta é simples. A parcela do consumo autônomo 

é por definição igual a um menos a parcela do consumo induzido e menos a parcela do investimento induzido, 

isto é, Z/Y= 1- c-h . Como s=1-c temos que Z/Y=s-h. 
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E vemos que neste modelo a propensão média a poupar é inteiramente determinada pela 

propensão a investir h , mesmo com a propensão marginal a poupar sendo exógena.
14

 

Juntando estes resultados , neste modelo de supermultiplicador, podemos reescrever a 

equação (2) como : 

z[ h/v] u   (13) 

IV.3 A Estabilidade fundamental do ajustamento da capacidade à demanda 

Nestas circunstâncias, devido à presença de gastos autônomos que não geram capacidade e 

crescem a uma taxa independente z, o fato do  investimento ser induzido não leva a 

instabilidade fundamental como no modelo de Harrod. Pelo contrário , este modelo de 

supermultiplicador com consumo autônomo é fundamentalmente estável, pois , ao contrário 

do modelo de Harrod o ajuste se dá na direção “correta”. 

Suponha que , partindo de uma situação em que o  grau de utilização da capacidade é igual 

ao normal, a taxa z de crescimento do consumo autônomo ser reduz  permanentemente. Esta 

redução reduzirá na mesma extensão a taxa de crescimento do produto g para propensão 

marginais a consumir  e a investir dadas. 

O grau de efetivo de utilização da capacidade se  reduzirá (u<1). pois inicialmente a 

demanda agregada vai começar a crescer menos e só posteriormente a taxa de crescimento 

da capacidade produtiva e do estoque de capital se reduzirá a esta taxa menor. O 

crescimento mais lento da capacidade ocorrerá  quando se materializar o efeito capacidade 

da taxa de crescimento mais lenta do nível de investimento que, para uma dada taxa de 

investimento induzido h, vai crescer a mesma taxa mais reduzida de crescimento dos gastos 

autônomos, reduzindo igualmente a taxa de crescimento do estoque de capital. Quando a 

                                                           
14

 Uma outra maneira de chegar ao mesmo resultado é através da equação (9) que expressa a propensão média 

a poupar como dependente da propensão marginal multiplicada pela fração entre a propensão média e  a 

marginal a poupar (I/(I+Z)). Este termo  pode ser reescrito como: 

I/Y/ ( I/Y + Z/Y) ou   h/(h + Z/Y) 

no entanto sabemos pela fórmula do supermultiplicador que a parcela dos gastos autônomos no produto é 

igual a (s-h) , logo:  

I/(I+Z)=  h/(h + (s-h))= h/s 

E vemos que , quando o investimento é induzido a razão entre a propensão média e marginal a poupar é dada 

pela razão entre a propensão a investir e a propensão marginal a poupar. Mas isto é a mesma coisa que dizer 

que a taxa de investimento é que determina a propensão média a poupar, pois: S/Y=(I/(I+Z)). s 

S/Y=f. s 

S/Y= (h/s) s 

S/Y=h 
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taxa de crescimento do estoque de capital se adaptar a esta taxa de crescimento menor do 

produto o grau de utilização vai se estabilizar a um nível inferior ao normal, de acordo com 

a equação [13] acima. 

No entanto é razoável supor que , ao longo do  tempo, a própria taxa de  investimento 

induzido h se reduzirá elevará em resposta à sub utilização da capacidade produtiva. Esta 

redução da propensão marginal a investir terá dois efeitos. Inicialmente reduzirá 

adicionalmente a demanda agregada e o produto reduzindo ainda mais o grau de utilização 

da capacidade. Posteriormente, a redução da taxa de investimento reduzirá  a taxa de 

crescimento do estoque de capital e da capacidade produtiva. 

No entanto, a presença dos gastos autônomos crescendo a uma taxa exógena implica em 

que a taxa de crescimento da demanda agregada e do produto seja reduzida menos que 

proporcionalmente à queda da taxa de crescimento do investimento (senão a taxa de 

investimento não teria sido reduzida), enquanto a queda posterior do crescimento do 

estoque de capital será igual à redução do crescimento do investimento. E isto significa que 

o grau de utilização começará a se elevar novamente pois embora a demanda agregada 

esteja crescendo ainda menos a redução final do crescimento do estoque de capital é ainda 

maior (o que seria impossível se não houvesse o componente de consumo autônomo). 

 O  processo descrito acima continuará ocorrendo enquanto o grau de utilização estiver 

abaixo do seu nível normal e só termina quando a taxa de investimento induzido tiver sido 

reduzida o suficiente para o nível que permita que, ao grau de utilização normal,a taxa de 

crescimento do estoque de capital se adapte a taxa de crescimento mais baixa dos gastos 

autônomos. 

O mesmo processo ocorrerá simetricamente na direção contrária no caso de uma elevação 

da taxa de crescimento dos gastos autônomos z. Teríamos então uma sobre utilização inicial 

da capacidade e , aumentos graduais na taxa de investimento h que inicialmente ampliariam 

ainda mais a sobre utilização mas posteriormente , pela aceleração do crescimento da 

capacidade em relação ao da demanda agregada, gradativamente reduziriam o grau de 

utilização de volta ao seu nível normal com o nível e a taxa de crescimento da capacidade 

produtiva da economia adaptados a maior taxa de crescimento dos gastos autônomos z.  
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O crescimento liderado pela expansão dos gastos autônomos Z e´ fundamentalmente estável 

porque a reação do investimento induzido ao desequilíbrio entre demanda agregada e 

capacidade produtiva gera uma redução maior do crescimento da capacidade em relação ao 

da demanda no caso de sub utilização e um aumento maior da expansão da capacidade do 

que da demanda no caso de sobre utilização e portanto a economia vai na “direção correta”. 

No modelo de Harrod esta reação causava instabilidade porque, não existindo consumo 

autônomo (Z0), o crescimento da demanda aumentava ou diminuía sempre na mesma 

proporção que o crescimento  (necessariamente posterior) da  capacidade. A ausência de 

consumo autônomo tornava impossível uma variação na taxa de investimento que era 

univocamente determinada pela propensão marginal a poupar. Já no modelo do 

supermultiplicador Sraffiano a  propensão média a poupar depende inteiramente da 

propensão a investir. Como esta aumenta em resposta a sobreutilização da capacidade, o 

mesmo ocorre com a propensão média a poupar, que acaba se ajustando à taxa de 

investimento induzido requerida para  ajustar a  capacidade à demanda agregada. Na 

equação (9), dadas s e v, as variações  da taxa de investimento h alteram  a “fração” f= 

[I/(IZ)] , no montante necessário para que a economia endogenamente gere a taxa de 

poupança requerida pela expansão da demanda agregada e do investimento .fazendo com 

que o grau de utilização tenda a 1. Neste modelo, na linguagem de Harrod, a taxa efetiva de  

crescimento é dada  pela expansão dos gastos autônomos em consumo e , de certa forma é a 

“taxa garantida” que se ajusta à taxa efetiva via variações da propensão média (mas não a 

marginal) a poupar, causadas pelas variações induzidas da taxa de investimento. A 

conclusão é que o “casamento” entre o “acelerador” (investimento induzido) e o 

multiplicador (consumo induzido) proposto por Harrod afinal dá certo mas somente  na 

presença de  um terceiro elemento (como em tantos outros casos), o gasto autônomo que 

não cria capacidade. 

IV.4 Estabilidade dinâmica e limites do crescimento liderado pela demanda  

Na discussão acima foi feita alusão ao ajustamento gradual da propensão marginal a 

investir em relação a discrepâncias entre o grau efetivo de utilização da capacidade u  e seu 

nível normal ou planejado (u=1). A questão é que a  estabilidade fundamental do 

ajustamento da capacidade à demanda descrita acima é certamente uma condição 
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necessária mas não suficiente para o regime de crescimento liderado pela demanda descrito 

pelo modelo do supermultiplicador Sraffiano. É o ajustamento parcial ou gradual da taxa de 

investimento que provê uma condição suficiente. 

Se , por exemplo, se diante de um aumento da taxa de crescimento dos gastos autônomos z  

e o conseqüente aumento do grau de utilização efetivo da capacidade a taxa de investimento 

induzido reage muito  e aumenta rapidamente é possível que o processo de ajustamento da 

capacidade à demanda se torne dinâmica instável porque embora o ajuste esteja indo na 

direção correta sua intensidade pode ser  excessiva. Se a expansão da taxa de investimento 

induzida for muito elevada num período curto é bem possível que o crescimento da 

demanda agregada fique tão elevado que seja impossível que a oferta (produção) o 

acompanhe no mesmo ritmo. 

Assim , é necessário supor que a taxa de investimento induzido h varia de acordo com: 

Δh/h=b(u-1-1)     (14) 

e que b é um coeficiente suficientemente pequeno.  

Formalmente, uma condição suficiente para a estabilidade dinâmica do processo seria que a 

propensão marginal agregada a gastar tanto em consumo quanto em investimento induzido 

na vizinhança da posição ajustada tem que ser menor que um. Para que isso ocorra, e a 

oferta possa se ajustar à demanda  a propensão marginal a  investir  tanto aquela requerida 

pela tendência de expansão da economia vz quanto aquela que surge  em resposta aos 

desvio do grau de utilização da capacidade v.b tem que ser menor do que a propensão 

marginal a poupar s :  

vz+v.b< s     (15) 

A hipótese de ajustamento gradual da taxa de investimento é bastante realista dado o 

sucesso empírico de modelos de acelerador flexível que implicam ajustamento parcial em 

relação aos modelos de acelerador rígido onde o ajustamento é rápido. Mas de qualquer 

forma a necessidade de garantir a estabilidade dinâmica do processo mostra que existe um 

limite bem definido do que pode caracterizado como um processo de crescimento liderado 

pela demanda. Este limite mostra que a economia esta sempre num regime de crescimento 

liderado pela demanda se a taxa de crescimento dos gastos autônomos z não for “alta 

demais” ou seja :  
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z < s/v –b       

Desta maneira, vemos que uma alta propensão marginal a poupar ou uma baixa relação 

capital produto de fato permite, mas de forma alguma garante, uma alta taxa de crescimento 

da economia que só ocorrerá se os gastos autônomos se expandirem o suficiente. 

IV.5 Nem Oxford nem Cambridge 

Podemos estender esta argumentação para a análise crítica das teorias pós-

keynesianas de crescimento discutidas acima. Para tanto, basta lembrar que nas duas 

vertentes pós-keynesianas a parcela da poupança nos lucros, spS/P, era dada justamente 

porque não existia consumo autônomo. Segue-se que se admitirmos a existência de 

consumo capitalista autônomo e supormos que a propensão marginal a poupar a partir dos 

lucros é igual a um
15

, então 

S/PI/PI/(IZ), 

logo: 

spI/(IZ)    (15). 

Dessa maneira, a parcela da poupança nos lucros é endógena, função dos níveis de 

investimento e de consumo autônomo, e  portanto da taxa de investimento
16

. Podemos 

então usar a equação “Oxbridge” para determinar o valor de sp supondo: (i) que gz; (ii) 

que a distribuição de renda (r) seja determinada exogenamente
17

; e (iii) que tenda , como 

descrito acima, a ocorrer tendencialmente , uma utilização normal da capacidade (u1). 

Neste caso, de (7)  obtemos: 

spz/r     (16). 

Com efeito, uma redução de z, por exemplo, levaria, inicialmente  a uma situação de 

subutilização da capacidade produtiva (u1). Todavia, ao contrário do que ocorre na teoria 

de Oxford, esta situação não tenderia a perdurar. Eventualmente, as empresas reagiriam a 

referida situação diminuindo a taxa de investimento da economia o que ao final  permitiria, 

                                                           
15

 Trata-se de uma hipótese simplificadora que, se relaxada, não afetaria as conclusões do argumento, basta 

que exista algum componente autônomo Z no consumo capitalista (cf. Serrano, 1995, p. 112, n. 23).   
16

 Ver nota 14 acima. Note que para uma dada propensão marginal a investir h podemos determinar a 

proporção média poupada dos lucros alternativamente como S/PI/P (I/Y)/(P/Y)=h/(1-w)  
17

 Convém salientar que os motivos, empíricos e teóricos, para supor uma dada distribuição de renda não 

devem  ser aqueles  arrolados pela teoria de Oxford e sim os propostos por Sraffa e seus seguidores (por isso o 

nome supermuliplicador Sraffiano). 
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o ajuste da capacidade produtiva à demanda agregada e  não o contrário como no ajuste via 

distribuição defendido pela teoria de Cambridge e reduziria proporcionalmente  sp,.
18

  

No modelo do supermultiplicador a  taxa de acumulação de capital segue a expansão 

da demanda efetiva e dos gastos autônomos e a taxa normal de lucro é determinada 

independentemente pelas forças discutidas pelos economistas Sraffianos.  Assim não existe 

nenhum vínculo necessário entre crescimento econômico e distribuição de renda como na 

teoria de Cambridge, mesmo quando o grau de utilização se ajustou ao normal, uma vez 

que a proporção poupada dos lucros sp, é a única  variável endógena na chamada “equação 

de Cambridge”. 
19

. 

Portanto, com base nas hipóteses adotadas acima
20

, utilizando o supermultiplicador 

Sraffiano, torna-se possível derivar uma tendência endógena à utilização normal da 

capacidade, sem fazer uso do mecanismo de ajuste proposto pela teoria de Cambridge. O 

crescimento , no modelo do supermultiplicador é liderado pela demanda e a capacidade 

produtiva que se ajusta à expansão dos gastos autônomos e da demanda efetiva, ao 

contrário da visão de Cambridge. 

                                                           
18

 O mesmo raciocínio poderia ser desenvolvido para o caso em que g aumentasse e tivéssemos, inicialmente, 

u1. 
19

 Além disso, é possível mostrar   que não existe nenhuma relação inversa entre os níveis de consumo e de 

investimento , também ao contrário do que é suposto na  teoria de Cambridge. Ver Serrano(1996, cap. 3). 
20

 Vale a pena lembrá-las: taxa de investimento induzido reagindo gradualmente ao grau de utilização da 

capacidade, existência de gasto final autônomo crescendo exogenamente ao longo do tempo e distribuição de 

renda dada. 


