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Finalmente digitalizei minha velha dissertação de mestrado, defendida em setembro de 

1988. Ela representa o passo inicial do projeto de pesquisa no qual trabalho pelo menos 

desde 1986. 

Anoto aqui os problemas mais sérios  com este trabalho  “de juventude”antes que eu me 

esqueça. Dois aparecem logo no inicio. Primeiro, esta na confusão da definição de 

capital fixo contábil com a econômica. A definição contábil tem a ver com durar mais 

de um ano. A definição econômica que interessa é durar (pode ser usado) em mais de 

um período de produção. Nada tem a ver com o ano ou outro período de calendário. 

Segundo,  esta na questão da justificativa da exclusão dos insumos intermediários,  com 

a hipótese errada de “reposição automática”, que é muito comum na literatura. Isso é 

corrigido nos rodapés do capítulo 1 da minha tese de doutorado de 1995/1996 

 No capitulo sobre “métodos de análise” é problemática a ênfase na questão dos preços 

de produção representarem efetivamente a média dos preços de mercado. Nisso fui 

muito influenciado por Garegnani que usava o termo média com freqüência. A  meu 

favor só posso dizer que a critica disso por Vianello só apareceu um anos depois em seu 

artigo sobre preços de mercado e preços normais na revista Political Economy (1989) e 

novamente isto é corrigido num rodapé no capitulo 1 da minha tese de doutorado. 

No capitulo sobre teorias da parcela dos lucros há uma confusão dizendo que se num 

modelo clássico com salários pagos em ouro conversível o ouro é não básico. Não, pelo 

contrário, ele vira o básico que detrmina a taxa de lucro em ouro fisicamente no setor 

que produz ouro. Isso aparece corrigido na minha resenha do livro do pivetti (1991) que 

saiu na contributions (1993). 

Neste capitulo também  há um problema pois afirmo que a teoria de steindl é 

compatível com a de sraffa/ pivetti no caso que existam rendas diferenciais por conta de 

barreiras a entrada etc, Digo isso porque achei que steindl supunha que as pequenas 

empresas sem vantagens competitivas especiais tinham uma taxa de lucro igual a taxa 

de juros. Em seu livro posterior pivetti (1991) diz que steindl supunha que tais firmas 

tem taxa de lucro igual a zero. Tenho que reler steindl para ver de onde eu tirei isso. 

Devo ter lido errado. 

No capitulo sobre a teorias da taxa de lucro, o principal problema, que me fez restringir 

a analise a um estado estacionário onde a taxa de crescimento de longo prazo era zero, 

foi minha incapacidade de lidar direito (isto é fazer um modelo mega simples mas 

exato) com o fato de que numa economia que cresce o investimento induzido liquido é 

sempre positivo. A meu favor posso dizer que  como tanto Eatwell 83 (CJE)  quanto 

vianello 79 (Poltical Economy)  diziam que a demanda efetiva de longo prazo não 



incluía os investimentos induzidos “temporários” que ajustavam a capacidade à 

demanda, foi o que deu pra fazer. 

Somente na minha tese de 1995/1996 cheguei a formulação correta no caso em que a 

economia está crescendo, que logo vi que era uma equação muito parecida com o 

supermultiplicador de Hicks. Daí o nome divertido de supermultiplicador sraffiano. 

Outra coisa é que a demanda autônoma consiste nesta dissertação em investimentos em 

inovação a la kalecki. Tanto vianello quanto garegnani defendiam esta visão. Na minha 

tese não critico isso e incluo estes investimentos dentro dos gastos autônomos 

“improdutivos”. A releitura posterior de Caminati (1987, na Poltical Economy) e muitas 

simulações de modelos com inovação no Excel me levaram em  cesaratto, serrano & 

stirati(2003) a rejeitar a distinção entre investimento de reposição ampliação e 

modernização largamente utilizada na literatura e perceber que a idéia de kalecki de que 

estes investimentos poderiam puxar exogenamente uma tendência de crescimento não se 

sustenta. Todo investimento bruto das empresas é induzido, independente dele 

incorporar ou não inovações (e quase todo novo investimento incorpora alguma 

melhoria). 

Fora isso tem uma coisa que não esta formalmente errada mas realmente é muito 

estranha. Eu desenhei todos os gráficos fazendo a fronteira entre taxa de lucros e a 

parcela salarial colocando a taxa de lucro no eixo vertical e a parcela salarial no eixo 

horizontal.  Isso é, evidentemente , o contrário do que todo mundo faz (incluindo o 

Sraffa). Não tenho a menor idéia porque eu fiz isso, deve ser porque sou canhoto e/ou 

confuso. O pior é que nunca nem reparei nisso. Foi o Fabio Freitas do IE-UFR, muitos 

anos depois que me chamou atenção para este ponto.  A meu favor posso dizer que o 

Keynes faz assim no único gráfico na Teoria Geral (cap. XIV) e que antigamente os 

economistas faziam assim , com a variável dependente no eixo vertical (já ouvi falar 

que assim que deve ser feito na matemática mas garanto que no meu caso foi só 

confusão mesmo). 

Deve ter muito mais erros e omissões na dissertação mas  são dessas que me lembro 

melhor. 

 

  

 

 


