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I.Introdução 

Na abordagem neoclássica ou marginalista, a explicação para a operação normal do 

mecanismo de mercado competitivo parte sempre de hipóteses específicas sobre as 

preferências, tecnologia e dotações dos fatores de produção e pretende chegar, a partir 

da flexibilidade de preços e da predominância de efeitos de substituição de fatores, a 

uma configuração de equilíbrio geral da economia onde todos os preços e quantidades 

produzidas de todos os bens assim como os preços e as quantidades utilizadas de todos 

os fatores sejam determinados simultaneamente e simetricamente pelas forças da oferta 

e da demanda representadas por funções de oferta e demanda de bens e fatores, elásticas 

em relação a seus preços relativos. Este equilíbrio geral competitivo da economia, que 

se espera que seja único e estável, no caso que lida com a uma economia com produção, 

teria como característica central o pleno emprego de todos os fatores de produção que 

tenham preços de equilíbrio positivos. Além disso, sendo os preços relativos de 

equilibro de cada mercadoria produzida iguais a soma de seus custos de produção 

(incluindo o custo de capital e, portanto, lucros normais), os preços relativos das 

mercadorias podem ser vistos como um índice da escassez relativa destas mercadorias. 

Isto ocorre porque cada mercadoria demanda para produzir em equilíbrio  certa 

combinação de fatores de produção escassos (plenamente empregados) cujos próprios 

preços de escassez entram nos custos de produção destas. Assim, embora um bem 

produzido não seja em si escasso, um bem produzido por fatores de produção escassos é 

escasso, pois, dada a dotação de fatores da economia, não seria possível produzir mais 

deste bem sem produzir menos de algum outro. Devido a esta centralidade da ideia de 

pleno emprego de todos os fatores na visão neoclássica do mecanismo de mercado 

vamos neste texto apresentar a versão mais simples possível de um esquema analítico 

onde as hipóteses necessárias para a obtenção desta tendência pode ser analisada.  

Todo esquema neoclássico requer um conjunto de hipóteses sobre preferências, 

tecnologia e dotação de fatores que gere os resultados desejados. No caso de modelos de 
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troca pura bastam hipóteses sobre preferências e a dotação de bens já disponíveis pois 

como não há produção, a tecnologia, que nestas teorias cumpre o papel de transformar 

fatores de produção em produtos desejados pelos agentes, através do processo de 

produção, se torna desnecessária. 

Como estamos interessados na questão do pleno emprego dos fatores de produção não 

nos interessa aqui fazer um modelo de troca pura. Precisamos construir um modelo de 

equilíbrio geral bem simples, mas que contemple a produção. Um modelo de tal tipo vai 

requerer o equilíbrio simultâneo nos mercados de produto e de fatores de produção. 

II. Economia de escambo no estado estacionário 

Para simplificar vamos supor a economia só produz um único produto, usando apenas 

um tipo de trabalho e um tipo de bem de capital que consiste no mesmo único produto 

produzido (capital homogêneo). Isso já nos permite diminuir consideravelmente o 

tamanho do modelo porque temos em principio apenas três mercados no nosso 

equilíbrio geral: o mercado de trabalho, o mercado do estoque de capital já existente e o 

mercado de produto, que em geral é também o mercado de capital novo, como fluxo, 

pois no mercado de produto a demanda consiste em consumo e investimento, como 

veremos abaixo.  

A hipótese de que a economia só produz um bem nos permite não ter que discutir a 

preferência dos consumidores pelo consumo presente dos diferentes tipos de bens. Isto 

facilita muito as coisas mas tem um custo. O custo é que não existindo mais a 

possibilidade de substituição direta no consumo, deixamos de ter a possibilidade de 

substituição indireta de fatores. Esta substituição indireta de fatores ocorre quando a 

queda do preço relativo de um fator de produção leva ao barateamento dos bens 

produzidos que utilizam mais intensivamente este fator e um aumento do consumo 

destes em relação aos outros bens nos métodos de produção já em uso. Esta mudança na 

composição da demanda da economia aumenta indiretamente a demanda pelo fator que 

ficou mais barato e seu emprego. 

Uma vez que estamos assim abrindo mão da substituição indireta de fatores, precisamos 

supor que haja bastante substituição direta. Por isso, vamos supor que a tecnologia da 

economia consiste de uma grande variedade de métodos alternativos eficientes para 

produzir o nosso único bem usando proporções bem diferentes de trabalho e capital. 

Cada um destes inúmeros métodos se supõe serem caracterizados por retornos 
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constantes de escala. Se cada método tivesse retornos crescentes de escala, não haveria 

necessidade de substituição de fatores, pois sempre seria possível usar um fator menos 

intensivamente por unidade de produto simplesmente aumentando a escala de produção 

deste produto. Por outro lado com retornos constantes de escala, se houvesse apenas um 

método de produção disponível, também não haveria a possibilidade de substituição 

direta de fatores na produção  já que, dada a quantidade utilizada de um dos fatores, o 

produto adicional (marginal) de aumentar o uso do outro fator seria zero. Com apenas 

um método os fatores são complementares. Para haver a possibilidade de substituição 

precisamos de muitos métodos alternativos eficientes, cada um deles com retornos 

constantes de escala. Isto vai implicar, no caso em que a quantidade utilizada de um 

fator esta dada, que o produto marginal do outro fator será em geral positivo, embora 

decrescente.  

Para simplificar ainda mais nossa história, vamos fazer suposições adicionais sobre as 

preferências dos proprietários dos fatores. Vamos supor que a oferta de trabalho é 

inelástica e coincide com nossa medida da dotação de trabalho, ignorando que a escolha 

renda lazer dos trabalhadores em geral depende do nível do salário real. 

E vamos supor inicialmente que a preferência entre consumo presente e consumo futuro 

dos possíveis poupadores (e futuros proprietários do capital) é tal que estes 

coletivamente já estão contentes com a quantidade de capital que dispõem atualmente e 

que, portanto, sua preferência por consumo presente é absoluta e independente da taxa 

de juros. Isto implica que, inicialmente, a demanda consiste apenas do consumo 

presente e não há nem poupança nem investimento líquidos.  

Vamos fazer mais uma hipótese simplificadora sobre a distribuição de propriedade dos 

fatores de produção. A hipótese é que os empresários que organizam a produção são 

eles mesmos donos de todo o estoque de capital já disponível. Como eles são donos do 

estoque e querem maximizar os lucros, naturalmente vão querer utilizar este estoque 

plenamente. Com isto eliminamos o mercado de capital como estoque.  

Finalmente vamos supor temporariamente que estamos tratando de uma economia de 

escambo e não monetária. Numa economia monetária, há a separação entre o ato de 

comprar e o ato de vender, pois tanto a compra quanto a venda se dá em troca de 

dinheiro e não em troca de bens. Isto cria a possibilidade de um desequilíbrio no 

agregado entre oferta agregada (o total que se quer vender) e demanda agregada (o total 
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que se quer comprar) num dado período. Supondo que a economia é de escambo, tal 

problema desaparece, pois todo mundo que quer vender um bem na economia de 

escambo aceita em troca outro bem do mesmo valor, por definição.  

Este conjunto de hipóteses simplificadoras diminui drasticamente a complexidade do 

esquema que estamos montando. Da hipótese de escambo temos que tudo o que for 

produzido do nosso único produto será “vendido” (e aceito como pagamento) sem 

problemas. Da hipótese de que os poupadores não querem acumular mais capital temos 

que a demanda agregada consiste apenas de bens de consumo e não há investimento 

líquido. Isto implica que a economia é estacionária (pois o estoque de capital não se 

expande). E também implica que o equilíbrio no mercado de produto é descrito por: 

(1) C=Y 

Onde C é o consumo agregado e Y é o que foi produzido. Assim nos “livramos” 

também do mercado de produto.  

Pela hipótese de que os empresários são donos do capital nos livramos do mercado de 

capital já existente ou mercado do estoque de capital, pois todo o capital será utilizado 

pelos seus próprios donos. E pela hipótese de preferência absoluta por consumo 

presente nos livramos também do mercado de capital novo, o mercado de capital 

enquanto fluxo, onde se estuda a relação entre a oferta de poupança de pleno emprego 

(o produto de pleno emprego menos o consumo) e a demanda por investimento. No 

nosso caso ambas são, por enquanto, iguais a zero. 

Através destas simplificações drásticas, nos livramos do mercado de produto e de 

capital e conseguimos reduzir o problema do equilíbrio geral nos mercados de fatores e 

de produtos a um único mercado: o de trabalho.  

Como as firmas vão vender para os consumidores sem problemas tudo o que 

produzirem utilizando todo o capital que possuem, a única decisão que elas tem que 

tomar neste modelo é a de quanto trabalho querem empregar. Por outro lado, como os 

trabalhadores desta economia querem trabalhar (inicialmente a qualquer preço, pois a 

oferta de trabalho é suposta inelástica), temos que ver como a demanda e oferta de 

trabalho interagem no mercado de trabalho. 

Dadas as hipóteses sobre a tecnologia, a oferta agregada da economia vai ser função da 

função de produção: 

(2) Y=F(K, L) 
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Onde L é a quantidade de fato empregada de trabalho. Mas a dotação de trabalho 

(ofertada inelasticamente) é de N trabalhadores.  

Mas a forma exata da função de produção F vai depender do número de métodos de 

produção eficientes alternativos.  

Vamos supor inicialmente (e logo relaxaremos esta hipótese) que só há um método de 

produção disponível. Este método é descrito pelos dois coeficientes K/Y e L/Y 

respectivamente de capital e trabalho por unidade do produto líquido Y. Note que um 

método implica assim uma  proporção entre K/L necessária para fazer o produto líquido 

Y. Vamos imaginar que neste método a proporção seja de 0,5  unidade de K e 0,25 

unidade de L para produzir uma unidade de Y (K/Y=0,5, L/Y=0,25). Adicionalmente, 

vamos supor que a dotação de K é de vinte unidades de capital e a de trabalho é de 50 

trabalhadores (K=20, N=50). 

O gráfico I abaixo ilustra a situação. Os empresários não vão querer empregar nenhum 

trabalhador a um salário real b maior que o produto por trabalhador Y/L (igual a 4 neste 

exemplo) pois não teriam lucro algum. Para salários abaixo deste limite, o quanto eles 

vão querer empregar em principio dependerá do quanto capital eles tem disponível e dos 

métodos de produção disponíveis na economia, quanto dos salários reais aceitos pelos 

trabalhadores. Como neste primeiro exemplo só existe um método de produção. 

Portanto vale a pena empregar sua dotação de 20 unidades de capital e produzir 40 

unidades do produto (Y=K.(Y/K)). Mas para isso vão ter que contratar 10 trabalhadores 

(L=(L/Y).Y).  
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GRÁFICO I: Apenas um método de produção 

 

Mesmo sabendo que temos 50 trabalhadores querendo trabalhar, como só existem 20 

unidades de capital estas, mesmo plenamente utilizadas (pois estamos supondo que todo 

o produto será vendido sem dificuldade), só empregam 10 trabalhadores. Em outras 

palavras a proporção de fatores na dotação da economia é K/N=20/50, mas na única 

técnica disponível por hipótese é K/L =(K/Y)/(L/Y)=20/10. Nesta economia, mesmo 

sob a hipótese de que todo o produto será vendido sem problemas o desemprego 

estrutural de 40 trabalhadores é inevitável. Com um único método de produção não há 

substituição direta de fatores (e com apenas um produto não há também substituição 

indireta de fatores) e a “demanda por trabalho” é totalmente inelástica. Portanto a 

flexibilidade de salários reais, isto é, a regra de que os salários reais caem quando há 

excesso de oferta de trabalho e sobem quando há excesso de demanda, simplesmente 

levará o salário real a zero. Mas ninguém iria trabalhar se o salário fosse realmente zero, 

e a economia precisa tanto de trabalho quanto de capital para produzir e alguma outra 

regra teria que ser encontrada pela sociedade, nesta economia com excesso crônico de 

mão de obra, para determinar o nível do salário real que não fosse a “oferta e demanda” 

de trabalho. 

A solução neoclássica para este problema está em supor que existem vários outros 

métodos de produção eficientes que usam proporções diferentes de capital e trabalho, de 
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tal forma que não seja impossível eventualmente que se adotem métodos mais 

intensivos em trabalho. De fato se supusermos que existe um segundo método que usa 

mais trabalho com o mesmo capital e tem um produto por trabalhador mais baixo (pois 

se o Y/L fosse mais alto para o mesmo K este método já teria sido adotado) talvez possa 

haver a possibilidade de substituição direta de fatores.  

No entanto, imagine que o segundo método disponível é dado por K/Y=0,5 e L/Y=0,5 . 

Neste caso, se este método viesse a ser adotado o produto total ficaria igual (Y=40), 

pois só temos 20 unidades de capital e a relação capital-produto é a mesma (Y/K=2). A 

única diferença é que poderíamos empregar o dobro dos trabalhadores com o mesmo 

capital pois L=(L/Y)Y ou seja 20=0,5.(40). 

Note, no entanto, que infelizmente esta segunda técnica não configura realmente um 

método alternativo eficiente. Este método usa proporções diferentes de capital e 

trabalho em relação ao anterior, mas por outro lado isso ocorre porque este método 

utiliza para produzir o mesmo volume de produto, a mesma quantidade de capital e 

muito mais trabalho do que o método anterior. Por isso configura um método de 

produção que é considerado obsoleto ou dominado pelo anterior e jamais será escolhido 

por empresários que querem obter o máximo de lucro possível.  

Uma maneira simples de mostrar isso é escrevendo a curva salários reais-taxa de lucro 

correspondente a este método de produção. Chamando de b o nível do salário real e r a 

taxa de lucro sobre o capital temos que o produto da economia é igual a: 

(3) Y=r.K+b.L 

Que pode ser reescrito como a relação entre salário real e taxa de lucro correspondente 

ao método de produção em questão, como: 

b=Y/L – r.K/L ou  

b= (Y/L) – r.(K/Y)/(L/Y)  

 ou ainda como: 

 r=Y/K(1- b/(Y/L)) 

estas são três maneiras alternativas de ver a curva que relaciona a taxa de lucros e o 

salário real para um método de produção dado. 

No gráfico II vemos que, se a taxa de lucro for zero, o salário será igual a seu máximo 

possível, que é igual a todo o produto liquido por trabalhador da economia. Por outro 

lado se o salário caísse a zero, a taxa de lucro atingiria o seu máximo igual ao produto 
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líquido por unidade de capital da economia. Para níveis intermediários do salário real 

teremos níveis também intermediários da taxa de lucro e existe uma relação inversa 

entre salário real e taxa de lucro, sendo que a inclinação da relação inversa entre salário 

e taxa de lucro é dada por K/L.  

Desta forma sempre podemos representar um método de produção como uma curva 

salário real-taxa de lucro com uma dada inclinação que vai depender de seus 

coeficientes de trabalho e capital pois K/L= (K/Y)/(L/Y). Da mesma forma, podemos 

representar outros métodos de produção alternativos por suas curvas salário real taxa de 

lucro  correspondentes.  

GRÁFICO II: A curva salário-lucro para um método de produção 

 

No gráfico 3 mostramos os dois métodos que vamos chamar de método alpha e método 

gama estamos supondo disponíveis para a produção do nosso único produto. 
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GRÁFICO III : Dois métodos disponíveis mas apenas um (Alpha) é eficiente 

 

Só de olhar as duas curvas, notamos que elas não se cruzam, pois seja qual for o salário 

real da economia o primeiro método alpha sempre vai usar mais trabalho e não menos 

capital que o método gama, logo  a taxa de lucro é sempre maior usando o método 

alpha. Existem dois métodos, mas o segundo é dominado pelo primeiro para qualquer 

combinação de salário real ou taxa de lucro e, portanto nenhuma empresa vai querer 

usá-lo para produzir qualquer unidade do produto (lembre-se que ambos os métodos 

tem retornos constantes de escala). 

Para que haja a possibilidade de substituição de fatores não adianta, portanto, supor que 

existem outras maneiras de produzir o bem. Temos também que supor que estas outras 

maneiras de produzir o bem se usam mais trabalho que o primeiro método 

necessariamente tem que usar menos capital que ele, para terem chance de ser o método 

que maximiza a taxa de lucro para algum nível dos salários reais. No gráfico IV vemos 

uma situação deste tipo. O método beta usa mais trabalho, mas ao mesmo tempo usa 

menos capital que o método alpha. Vamos supor que no método beta L/Y=0,5 e 

K/Y=1,5. Da pra ver no gráfico IV que, se o salário real pago for abaixo do nível b1 

onde as curvas se cruzam (o que é chamado ponto de mudança e onde as duas técnicas 

são igualmente lucrativas) as empresas terão mais lucro mudando para o segundo 
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método beta. Se o salário estiver acima daquele nível critico faz mais sentido as 

empresas usarem o método alpha.  

GRÁFICO IV:  Escolha das técnicas entre Alpha e Beta 

 

As consequências desta escolha da técnica em termos de emprego são representadas no 

gráfico V. Se usarmos o método beta, sabemos que a produção será maior (pois com as 

mesmas 20 unidades de capital agora podemos produzir 60 unidades do produto) e 

vemos que o emprego seria bem maior também (L=L/Y.Y=0,5.60=30). Mas o gráfico 

IV deixa claro que este método tem um produto por trabalhador bem menor e não será 

escolhido para salários mais altos que o nível b1 do gráfico III (note que a diferença 

entre o salário b1 e o produto por trabalhador do método beta no gráfico IV mede o 

lucro por trabalhador (rK/L) ao se usar esta técnica).  
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GRÁFICO V : Demanda por trabalho com dois métodos eficientes 

 

 

Mas mesmo com estes dois métodos eficientes disponíveis ainda não é possível 

empregar toda a força de trabalho que esta disposta a trabalhar (L=30 mas N=50) e o 

nosso problema de evitar que o salário real caia a zero continua inalterado.  

Vamos supor então que exista um terceiro método alternativo, muito diferente dos 

outros dois, o método lambda que usa muito mais trabalho e ao mesmo muito menos 

capital do que os outros dois métodos. Se os coeficientes de lambda forem L/Y=1 e 

K/Y=0,2 podemos ver que a curva salario lucro indica que este será o método mais 

eficiente para salários suficientemente baixos, abaixo do nível b2, como vemos no 

gráfico VI.  
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GRÁFICO VI : escolha das técnicas com três métodos eficientes  

 

No entanto, ao ver o quanto de emprego a nossa economia com sua disponibilidade de 

capital vai gerar se os salários caírem ao ponto que este método seja adotado, teremos 

agora o problema oposto. Agora as empresas vão querer empregar gente demais, e não 

de menos, como ilustra o gráfico VII. 
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GRÁFICO VII : Poucos métodos e pouca substituição  

 

De fato com o terceiro método lambda, para qualquer salário real abaixo de b2 vale a 

pena empregar com 20 unidades de capital para produzir 100 unidades do produto, 100 

trabalhadores. Mas a economia tem apenas 50 trabalhadores disponíveis. O que vai 

ocorrer no mercado de trabalho? Na realidade se os salários forem flexíveis esta 

economia será bastante instável. Começando de qualquer ponto acima do ponto b1 os 

salários vão cair e o emprego vai se manter inalterado (10 trabalhadores) e bem abaixo 

da dotação de mão de obra (50 trabalhadores). Mas, quando o salário se tornar um 

pouco menor que b1, a demanda por trabalho cresce drasticamente, pois o método beta 

se torna o mais lucrativo (salta de 10 para 30). Só que este método ainda não absorve 

toda a força de trabalho disponível. Então, o salário real vai continuar caindo e o 

emprego se manterá constante. Quando o salário real ficar um pouco menor que b2, a 

demanda por trabalho vai dar um salto (de 30 para 100 trabalhadores). No entanto a 

tentativa dos empresários de adotar este método lambda em larga escala não é viável. 

Pois quando este método começa a ser utilizado há uma tendência a faltar gente e os 

salários reais começam a subir rapidamente. Mas mesmo com o salário real subindo, 

inicialmente a demanda de mão de obra não cai (fica em 100 trabalhadores mas o 
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emprego não poderá ser maior que 50) . Só quando o salario real volta a ficar acima do 

nível b2 a demanda de mão de obra cai drasticamente de volta ao nível anterior (L=30) 

pois a técnica beta volta a ser a preferida pelas empresas. E então reaparece o 

desemprego e o salário real volta a cair. Mas quando o salário cai abaixo de b2 de novo 

a demanda por trabalho salta para 100 novamente e o salário real vai voltar a aumentar. 

A economia fica presa num ciclo de salários reais que oscilam continuamente entre b1 e 

b2 enquanto a demanda pelo trabalho oscila violentamente (entre 30 e 100) sem parar.  

Evidentemente esta instabilidade drástica no mercado de trabalho é totalmente irrealista. 

Mas este exemplo extremo serve para mostrar que a ideia de uma tendência ao pleno 

emprego de um fator, dada a quantidade utilizada dos outros só faz sentido e teria um 

mínimo de plausibilidade se houverem muitos métodos de produção eficientes 

alternativos e não apenas dois ou três como em nosso exemplo. De fato, em muitas 

versões da teoria se supõe que existem uma infinidade de métodos de produção, cada 

um com uma pequena diferença em seus coeficientes de capital e trabalho por unidade 

de produto e, portanto, em sua relação capital trabalho. Neste caso como há muita 

substituição direta, pequenas mudanças no salário real são compatíveis com pequenas 

mudanças nos métodos de produção e emprego. E assim e só assim a ideia de que a 

flexibilidade de salários reais leva a economia a gravitar em torno de um equilíbrio de 

pleno emprego ganha alguma plausibilidade, por mais implausível que também possa 

ser empiricamente a suposição de que existem tantos métodos alternativos eficientes 

disponíveis. 

Esta situação de muitos métodos alternativos eficientes é ilustrada nos gráficos VIII e 

IX que mostram, respectivamente, a envoltória das curvas salários reais-taxa de lucro do 

conjunto dos métodos de produção disponíveis (chamada de isoquanta em livros de 

microeconomia) e a correspondente curva de demanda por trabalho continuamente 

elástica. 
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GRÁFICO VIII : Uma infinidade de métodos alternativos 

 

GRÁFICO IX: Demanda por trabalho função inversa e contínua do salário real 
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Vemos então que a teoria só é plausível se se supõe a priori que há muita substituição, o 

que significa dizer (sem nenhuma base em qualquer pesquisa empírica) que existem 

muitos métodos de produção alternativos e eficientes para produzir o produto com 

retornos constantes de escala. Neste caso podemos chamar a curva de demanda de 

trabalho de curva de produtividade marginal do trabalho e ver que ela será reta ao nível 

do método de maior produto por trabalhador até o ponto em que se atinge a plena 

utilização do capital neste método. A partir dai a curva será decrescente refletindo a 

produtividade marginal decrescente do trabalho para esta dada quantidade de capital e 

será  tão menos decrescente (mais elástica) quanto mais métodos eficientes alternativos 

de produção forem supostos disponíveis. 

Note que em cada ponto da curva de demanda por trabalho os empresários vão igualar o 

salário real vigente no mercado ao produto marginal do trabalho, pois expandirão o 

emprego até o ponto em que um trabalhador adicional não adicionar ao produto mais do 

que o equivalente a seu salário. Portanto a maneira usual comum em que muitas pessoas 

dizem que na teoria neoclássica os salários são determinados pela produtividade 

marginal do trabalho a rigor não está correta. A produtividade marginal do trabalho é 

uma curva e não um ponto. E a maximização do lucro das empresas fará com que estas 

sempre igualem o salário real ao produto marginal e não o oposto. Na realidade, a 
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expressão correta é dizer que, com oferta de trabalho inelástica, o salario real de 

equilíbrio será igual (ou determinado) pela produtividade marginal de pleno emprego.  

Neste caso podemos escrever  

(4) L=N e b = ΔY/ΔN 

E ai colocar N no lugar de L na função de produção, tendo assim finalmente nosso 

modelo simples completo: 

(5) C=Y=F(K,N) 

O que ocorreria neste modelo se a economia tudo o mais constante, tivesse menos 

capital? Imagine que em vez de 20 temos apenas 15 unidades de capital. Agora o 

segmento reto da curva de demanda se deslocaria para trás e o produto ia diminuir. O 

nível de emprego se manteria o mesmo, mas o salário real de equilíbrio de pleno 

emprego seria bem mais baixo, como vemos no gráfico X. 

 

 

 

 

GRÁFICO X: Efeito da redução do estoque de Capital de K para K´ 
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O oposto ocorreria se a economia tivesse herdado mais capital. O nível de emprego 

seria o mesmo mas o produto e o salário real de equilíbrio seriam maiores pois o ponto a 

partir do qual o trabalho tem produto marginal decrescente seria deslocado para a 

direita. 

Suponhamos alternativamente que, partindo da situação original do modelo, haja 

progresso técnico, não da forma mais realista em que diminui o coeficiente de trabalho, 

de capital ou os dois em apenas um método de produção, mas da forma completamente 

irrealista como os neoclássicos gostam de supor, que é um progresso técnico que afete 

toda a função de produção. Vamos imaginar que todos os métodos de produção 

eficientes disponíveis agora usam menos trabalho por unidade de produto do que antes. 

Neste caso teríamos um deslocamento de toda a curva de demanda por trabalho para 

cima. Agora a demanda por trabalhadores a qualquer salario real dado aumentou e dada 

a oferta inelástica de trabalho o efeito disso vai causar (além do aumento da produção, 

pois F é maior na função de produção para qualquer método em uso) um aumento no 

salário de equilíbrio, pois aumenta o produto marginal de pleno emprego, como está 

mostrado no gráfico XI. 

 

GRÁFICO XI : Efeito do progresso técnico  
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O ponto central desta analise da escolha das técnicas e substituição direta de fatores é 

mostrar que dada a suposição de multiplicidade de métodos de produção alternativos, 

sempre é possível derivar uma relação inversa entre o preço relativo de um fator e seu 

emprego dada a quantidade efetivamente utilizada dos outros fatores de produção. Na 

realidade, se em vez de apenas capital e trabalho homogêneo fizermos a hipótese de que 

existem dois tipos de trabalhadores diferentes digamos, qualificados (tipo 1) e não 

qualificados (tipo 2), por exemplo. O que teríamos que fazer é determinar primeiro o 

emprego e salario de equilíbrio dos trabalhadores qualificados dado a quantidade 

empregada de não qualificados e capital e depois com esta informação ir ao mercado de 

trabalho não qualificado e desenhar a curva de demanda de trabalho não qualificado 

dada a quantidade empregada dos outros dois fatores. Se os salários reais dos dois tipos 

de trabalhadores forem flexíveis, mesmo que aos salários reais iniciais um ou os dois 

mercados de trabalho estivessem em desequilíbrio e existisse desemprego estas duas 

curvas de demanda de trabalho iam se deslocando conforme mais trabalhadores do outro 

tipo fossem sendo absorvidos e a economia tenderia para a uma situação de pleno 

emprego de todos os fatores na qual: Y= f(K, N1, N2)  

Por outro lado, se em um dos mercados, digamos o de trabalho qualificado 1, o salário 

real fosse rígido e isso levasse a um nível de emprego menor de trabalhadores 

qualificados L1 < N1, o efeito disso na economia seria um produto menor  

Y=f(K,L1,N2) e uma produtividade marginal de pleno emprego ΔY/ΔN2 e salario real de 

equilíbrio menores para os trabalhadores não qualificados. A implicação importante 

disso é que, devido a existência funções de demanda por fatores elásticas em relação a 

seus preços relativos, o desemprego de um fator sempre será consequência da falta de 

flexibilidade de preço real em seu próprio mercado. Já a remuneração de equilíbrio de 

cada fator será afetada pelo que ocorre nos outros mercados de fatores, especialmente 

pela quantidade dos outros fatores que está efetivamente empregada. Além disso, se em 

cada mercado de fatores há uma tendência ao pleno emprego deste fator dada a 

quantidade efetivamente utilizada de todos os outros, é possível então postular uma 

tendência simultânea ao pleno emprego de todos os fatores que tiverem mercados onde 

seus preços reais sejam flexíveis. 
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III.Poupança, Investimento e Neutralidade da Moeda 

Mas voltemos agora a um modelo com apenas um tipo de trabalho e de capital. Vamos 

mudar nossa hipótese sobre a preferência por consumo presente. Em vez de ela ser 

absoluta e igual a todo o produto, vamos supor agora que os agentes desejam consumir 

no presente certa quantidade do produto fixa  C . O  resto do produto será poupado, 

 S=Y - C. A oferta de poupança líquida agora não é mais zero, embora continue 

inelástica. Isto nos obriga a tratar de mais um mercado que é o mercado onde esta 

poupança é oferecida para os que querem ampliar o estoque de capital através do 

investimento. Pelas hipóteses que fizemos sobre a tecnologia que permite muita 

substituição entre capital e trabalho, podemos usar um raciocínio análogo ao que 

fizemos para a curva de demanda de trabalho e ver que a quantidade de capital que os 

empresários gostariam de usar, dada a quantidade de trabalho já utilizada, será uma 

função inversa da taxa real de juros que tiver que ser paga para o uso deste capital. A 

diferença entre o estoque de capital desejado a cada taxa de juros e o estoque de capital 

já existente nos dá então a função investimento líquido. Ora, como o estoque de capital 

desejado será uma função inversa da taxa de juros a função investimento será 

igualmente negativamente relacionado a esta taxa, isto é I(r)=K
d

t+1-Kt . Portanto, a 

poupança de pleno emprego da economia só tenderá a ser totalmente absorvida como 

investimento se a taxa real de juros for flexível, aumentando quando o investimento 

desejado for maior que a poupança de pleno emprego e caindo no caso oposto. Temos 

assim que I(r) = S=Y-C e o gráfico XII ilustra este mercado de capital novo.  
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GRÁFICO XII  : Demanda por investimento e oferta de poupança de pleno emprego 

 

Se por acaso houver um aumento da preferência por consumo futuro e com ela uma 

queda do consumo presente C, a curva de poupança de pleno emprego S=Y-C se 

desloca para a direita e taxa de juros de equilíbrio cai e o investimento aumenta. Por 

outro lado, um aumento no tamanho da força de trabalho empregada N desloca para a 

direita tanto a curva de oferta de poupança (pois Y aumenta) quanto a  curva de 

demanda por investimento, já que mais trabalho sendo utilizado aumenta a demanda por 

capital para uma dada taxa de juros. Neste caso tanto a poupança de pleno emprego 

quanto o investimento aumentam. Dada a nossa hipótese extrema de que o consumo C 

fica constante a taxa de poupança da economia S/Y (pois a poupança aumentou 

proporcionalmente mais que o produto)  e a taxa de juros de equilíbrio cai. Na hipótese 

alternativa de que o consumo aumente e se mantenha numa proporção constante do 

produto, a taxa de poupança não muda e a taxa de juros de equilíbrio se mantém 

constante. 

Podemos ver então que com bastante substituição e preços dos fatores flexíveis há uma 

tendência ao pleno emprego tanto do trabalho quanto de qualquer oferta de novo capital 

(poupança). O mercado de poupança e investimento não muda, nesta economia de 

escambo, o montante total que é produzido. Este mercado apenas determina a 
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composição do produto entre consumo e investimento já que I(r)=S é a mesma coisa 

que Y=C+I e Y está dado ao nível de pleno emprego Y=F(K,N). 

Note que se o nível de investimento líquido de equilíbrio for positivo vai haver uma 

tendência secular de aumento do estoque de capital para o mesmo nível exógeno do 

tamanho da força de trabalho que naturalmente levará, a não ser que a força de trabalho 

ou sua eficiência cresçam continuamente como no modelo de crescimento de Solow, a 

uma tendência à queda da taxa real de juros, por conta dos retornos decrescentes para a 

acumulação de capital. 

Por outro lado, podemos agora relaxar a hipótese de que se trata de uma economia de 

escambo e mostrar como a economia tenderia ao equilíbrio com pleno emprego idêntico 

ao descrito acima mesmo numa economia monetária. Ao contrário da economia de 

escambo, numa economia monetária podemos distinguir a oferta agregada de bens da 

demanda agregada por eles a cada período e estas podem ser diferentes,   pois o desejo 

de comprar algo (com dinheiro) numa economia monetária é independente do desejo de  

vender algo (por dinheiro). O problema que surge neste caso é a dúvida de como se 

pode garantir que todo o produto de pleno emprego será vendido por dinheiro. Na visão 

neoclássica a ideia é que este  possível desequilíbrio entre a demanda agregada da 

economia e a oferta agregada de pleno emprego  quando ocorre, é  um desequilíbrio de 

curto prazo e que tende a se autocorrigir. Supõe-se que há uma tendência de longo prazo 

da demanda agregada se ajustar a oferta agregada de pleno emprego. Esta tendência 

estaria baseada em dois elementos. O primeiro é a constatação de que o mercado de 

poupança de pleno emprego e investimento numa economia monetária corresponde 

exatamente ao mercado onde se ajustam o dado produto potencial de pleno emprego e a 

demanda agregada da economia. Isto vem do fato de que se somarmos o consumo 

agregado tanto a poupança de pleno emprego quanto ao investimento teremos de um 

lado o produto potencial de pleno emprego e do outro a demanda agregada da 

economia. Logo um desequilíbrio entre produto de pleno emprego e demanda agregada 

é a mesma coisa que um desequilíbrio entre poupança de pleno emprego e investimento. 

Se por exemplo, a taxa real de juros estiver acima do seu nível dito natural, que 

igualaria investimento e poupança de pleno emprego isto implicaria, numa economia 

monetária, que o nível da demanda agregada estaria abaixo do nível de pleno emprego. 

O argumento neoclássico é que (havendo muita substituição de fatores), mesmo na 
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economia monetária, se a taxa real de juros for suficientemente flexível, caindo quando 

a demanda agregada for menor que o produto de pleno emprego (ou o investimento for 

menor que a poupança de pleno emprego) e subindo no caso oposto, a economia vai 

tender para o mesma  posição de equilíbrio geral que tenderia se a economia se não 

existisse moeda (descritos nos gráficos do mercado de trabalho e fluxo de capital novo 

acima) e portanto a moeda seria neutra. 

IV. Observações Finais 

Tanto a hipótese de neutralidade da moeda através deste mecanismo, quanto a lógica do 

próprio funcionamento do mecanismo de substituição de fatores em geral, apesar de sua 

grande popularidade até os dias de hoje, foram sujeitas críticas teóricas radicais e até 

hoje não respondidas, formuladas de um lado por autores como Keynes e Kalecki nos 

anos 1930 (neutralidade de moeda) e por outro lado  por Sraffa, Garegnani (entre 

outros) nos anos 1960 (substituição entre capital e outros fatores). Mas isto é assunto 

para outros trabalhos. 

 

 

 


