
INCERTEZA, MOEDA, PREFERÊNCIA PELA LIQUIDEZ E 
DESEMPREGO : 

OS MERCADOS SÃO FALHOS

A PERSPECTIVAS DE KEYNES 



Readings











“Certamente , apenas na Inglaterra (e nos EUA) e 
possível ser tão inconsciente.  Na Europa 

continental a terra treme ...E o problema não é de 
extravagâncias ou ‘turbulências’ dos 

trabalhadores......Trata-se das pavorosas
convulsões de uma civilização agonizante"       

(Keynes, 1919 p. 8). 



Transformações Estruturais:

• O mundo que agonizava era, para Keynes, o do 
Laissez-faire, do capitalismo heróico
empreendedor e disperso do século XIX, escorado 
na fragmentação política tanto de trabalhadores 
quanto capitalistas.

• A virada para o Século XX trazia consigo 
mudanças estruturais no capitalismo 

• O diagnostico de Keynes é informado pela 
percepção de três grandes mudanças: 



Transformações Estruturais:

• 1) Processos de concentração-racionalização-
organização envolvendo empresas, classes e 
frações de classes, e as turbulências dali 
decorrentes.

• 2) A sujeição da agricultura europeia à lei dos
rendimentos decrescentes do solo e o incremento
da dependência deste continente em relação a
fontes externas de alimentos e matérias-primas.

• 3) A erosão da ética religosa predominante, devida
a razões tanto econômicas quanto sócio-políticas.



Implicações:

• Esses processos de racionalização implicavam 
numa socialização das corporações privadas que as 
transformava mais e mais em entidades publicas do 
que como empresas privadas do tipo individualista.

• O “retorno das leis de rendimento decrescentes”, na 
agricultura, implicava que a Europa não poderia suportar 
qualquer desorganização de suas principais fontes de 
abastecimento.

• A erosão da ética protestante, e do comportamento
frugal e de sacralização do trabalho e do 
investimento dela derivados, tem várias implicações.



Implicações:

• O poderio não contestado da classe capitalista 
cede lugar a uma atitude muito mais reivindicativa 
e muito menos tolerante com o status-quo, por 
parte dos trabalhadores.

• Uma eventual explosão de demandas reprimidas 
dos trabalhadores unida a uma opção pelo 
consumo por parte da classe capitalista poderia
romper de vez um tecido social já fraco.



“As classes trabalhadoras podem não querer
renunciar tão amplamente por mais tempo (ao
seu consumo) e as classes capitalistas, perdida
a confiança no porvir, podem pretender gozar
mais plenamente as suas facilidades enquanto
durem..."

(Keynes, 1919, p.  23)



O Impacto da guerra e de “1917”:

• “Versalhes”, ao aprofundar a desorganização de 
uma Europa carregada por uma perigosa taxa de 
radicalização politica, e...

• ...Ao implantar novas assimetrias entre este 
continente e os demais, e, sobretudo, ao estrangular 
completamente as possibilidades de recuperação do 
mais dinâmico dos capitalismos europeus....

• ... Vesalhes estava não apenas sabotando a  
recuperação econômica , mas, também, virando as 
costas para a estabilidade politica, e para a 
democracia.



“...Se o que desejamos é que, ano após ano, Alemanha
seja empobrecida ... e esteja rodeada de inimigos,
então…. não haverá nada que possa deter, por muito
tempo, esta ultima guerra civil entre as forças de reação e
as convulsões desesperada da revolução, frente a cujos
horrores, serão insignificantes os da ultima guerra, o que
destruiria qualquer que seja o vencedor, a civilização e o
progresso da nossa geração."

(Keynes, 1919.  pp.  233-4)



”… uma vitória da reação na Alemanha seria vista, em
todo o mundo, como uma ameaça à segurança da Europa
que poderia por em xeque os frutos da vitória e as bases
da paz. Ademais, o estabelecimento de um novo poder
militar em Bradenburgo ... poderia fundar bem...uma nova
dominação napoleônica que surgisse, como a fênix, das
cinzas do militarismo cosmopolita.

(Keynes, 1919.  pp.  252-53)



” The transition from economic anarchy to a regime
which deliberately aims at controlling and economic
forces in the interests of social justice and social
stability, will present enormous difficulties both
technical and political. I suggest, nevertheless, that the
destiny of new liberalism is to seek their solution"

(Keynes, 1925, p.  335)



II- Rumo à  Sociedade da Abundância:

A Necessidade de uma
Reestruturação Institucional 

do Capitalismo 

(ou, sua Estagnação Secular)



Rumo à Sociedade da Abundância?

• Em paralelo ao seu diagnóstico da situação política da 
Europa nos anos 20, Keynes arriscava uma outra linha de 
argumentação econômica: 

• A hipótese de que o capitalismo do seu tempo estava, a 
despeito de toda a desorganização a que era submetido, 
caminhando a passos rápidos para uma etapa de 
maturidade econômica.

• Um estágio onde o estoque de riqueza acumulada já 
seria suficiente para permitir uma resposta generosa às 
demandas da sociedade: uma “sociedade da abundância”.



Rumo à Sociedade da Abundância?

• Em seguida à eclosão da Grande depressão, Keynes 
publica um texto surpreendente – “As possibilidades 
Econômicas para Nossos Netos”(1930).

• Alí ele  observava que a depressão refletia as "...Dores 
crescentes de mudanças excessivamente rápidas, a dor 
do reajustamento entre um período econômico e outro".

• “O aumento da eficácia técnica ocorreu com  mais rapidez 
do que conseguimos lidar com o problema da absorção de 
trabalhadores; o progresso no padrão de vida foi um 
pouco rápido demais” (1930, p.150) 



Rumo à Sociedade da Abundância?

• Ou seja, a crise era, de fato um índice da intensidade do 
progresso anterior, e um alerta para as mudanças 
requeridas para a sua absorção.

• Aqui vemos a fonte de inspiração para a revolução teórica 
proposta pela “Teoria Geral” de 1936.

"Estamos sendo atingidos por uma nova doença, a 
respeito da qual alguns leitores ainda podem não ter 
ouvido falar, mas sobre a qual ouvirão muito   nos 
próximos anos - ou seja, o desemprego tecnológico”

(1930, 154).



"Trata-se, porém, apenas de uma fase
temporária de desajustamento. Afinal,tudo isto
significa que a humanidade está resolvendo seu
problema econômico".

(Keynes, 1930, 154 )

Rumo à Sociedade da Abundância?



"Assim, pela primeira vez desde sua criação, o homem
enfrentará seu problema real e permanente - como
empregar a liberdade de preocupações econômicas
prementes, como ocupar o lazer que a ciência e o juro
composto lhe terão conquistado, para viver bem, sadia e
agradavelmente"

(Keynes, 1930,  155-156)

q Esse é o tema central da “revolução teórica” de 1936:
o da consideração juntamente com o advento a
"sociedade da abundância”, dos problemas que ela, se
não devidamente administrada, tenderia a acarretar.

Rumo à Sociedade da Abundância?



A Teoria Geral e a Sociedade da Abundância

• Desde 1925 Keynes , ciente das transformações em 
curso, afirmava: “We have to invent new wisdom for a new 
age” 

• É disso que trata a Teoria Geral.

• A “visão” que irá orientar a Teoria proposta em 1936 já 
está presente em “ The End of Laissez-Faire”, publicado 
em 1926.

• Alí Keynes revela seu núcleo: 



"Muitos dos maiores males econômicos de nosso tempo
- diz Keynes - são frutos do risco, da incerteza e da
ignorância... Creio que a cura desses males deve ser
procurada no controle deliberado da moeda e do crédito
por uma instituição central..

(Keynes, 1926, p. 124) 

Rumo à Sociedade da Abundância?



“Meu segundo exemplo diz respeito à poupança e ao
investimento.

" Creio que e preciso haver algum ato coordenado de
apreciação inteligente sobre a escala desejável em que a
comunidade como um todo deva poupar, a escala em que
esta poupança deva ir para o exterior sob a forma de
investimento externos; e sobre se a atual organização do
mercado de capitais distribui a poupança através dos
canais produtivos mais racionais” (Keynes, 1926, p. 124)

Rumo à Sociedade da Abundância?



III- A TEORIA GERAL (1936)

A INSTABILIDADE DO SISTEMA ECONÔMICO,  
O ESPAÇO PARA POLÍTICAS PUBLICAS 

E A NECESSIDADE DO ESTADO:

OS MERCADOS SÃO FALHOS 



Melhor livro sobre a origem e evolução do 
“conceito” de mão invisível.



“Quando a expansão do capital em um país se converte em
subproduto das  atividades de um cassino, o resultado tende
a decepcionar”. (Keynes , 1936, p.116) 

“Os defeitos flagrantes da sociedade econômica em que 
vivemos são a sua incapacidade para proporcionar o pleno
emprego e a sua arbitrária e  não equitativa repartição da
riqueza e dos rendimentos. ” (Keynes , 1936, p.766) 



“Entendo que uma socialização ampla dos investimentos
será o único meio de asseguar uma situação aproximada do 
pleno emprego…..” (Keynes, 1936, p 256) 



“ O  aspecto essencial da Teoria Geral  ... É uma profunda 
análise de como as forças financeiras ...  interagem com a 
produção e o consumo para determinar o produto, o 
emprego, e os preços “  ( Minsky, 1986) 



HIPÓTESES FUNDAMENTAIS  DA
PERSPECTIVA DE KEYNES

1 – RACIONALIDADE LIMITADA : 

Ø INDIVÍDUOS SÃO RACIONAIS MAS NÃO MAXIMIZADORES 

DOS SEUS PRÓPRIOS INTERESSES. 

Ø NÃO PODEM SÊ-LO: 

Ø COMPLEXIDADE COGNITIVA E INCERTEZA IMPEDEM A 

MAXIMIZAÇÃO.



2- MERCADOS: SÃO TENDENCIALMENTE INSTÁVEIS E 
NÃO SE AUTO-REGULAM:

Ø De produtos: incerteza é endêmica e deficências de 
demanda são frequentes; e não tendem a se auto-corrigir. 

Tendência ao desemprego involuntário .

Ø Financeiros: mecanismos cumulativos são reforçados por
comportamentos de manada,  volumes transacionados

(estoques) e grau de alavancagem (endividamento). 

Tendência à auto-desestabilização.

HIPÓTESES FUNDAMENTAIS  DA
PERSPECTIVA DE KEYNES



3- Acumulação de capital sem restrições – regimes de 
Laissez-faire , deficientes em regulação dos mercados – é 

social e economicamente desestabilizadora:

Tendências à concentração de renda e riqueza

4- Incerteza e preferência pela liquidez implicam flutuações
no estado de confiança empresarial E nos

preços,produção, consumo, emprego e lucros. 

Tendências à flutuações na atividade econômica 
(alternância entre “booms” e recessões” )

HIPÓTESES FUNDAMENTAIS  DA
PERSPECTIVA DE KEYNES



6- BUROCRACIAS, DESDE QUE BEM RECRUTADAS, 

TREINADAS, E REMUNERADAS ,  SÃO POTENCIALMENTE 

EFICIENTES: TECNOCRACIAS DOTADAS DE ESPÍRITO PUBLICO.

5- ESTADO: É PARTE DA SOLUÇÃO. É O ESTABILIZADOR 

POSSÍVEL DE UMA  ECONOMIA INTRÍNSECAMENTE 

INSTÁVEL.

7- SERVIDORES PUBLICOS: COM OS DEVIDOS INCENTIVOS E 

FORMAÇÃO, INTERESSAM-SE POR SERVIR AO  BEM COMUM.

HIPÓTESES FUNDAMENTAIS  DA
PERSPECTIVA DE KEYNES
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SETOR

PRIVADO

MERCADO PURO:
VÍCIOS PRIVADOS,

DESEMPREGO
INSTABILIDADE MACRO

E DISTORÇÕES
DISTRIBUTIVAS

Busca de lucros, 
endividamento e 

decisões sob
incerteza

Restrições orçamentárias,

assimetria de  informações e 

decisões sob incerteza.

MERCADOS NA PERSPECTIVA DE KEYNES

O SISTEMA ECONÔMICO 



IV- A TEORIA GERAL (1936):

A TEORIA PARA FUNDAMENTAR 
AS HIPÓTESESANTERIORES



Empresas como
organizadoras
da produção

no sistema ec.

Moeda como
denominador de 

contratos e reserva
de valor

Agentes econômicos
dotados de

poder de escolha

Criatividade,
Acêrtos e Erros

Racionalidades múltiplas,

Poder discricionário/ Controle.
Autonomia 

das decisões de gasto: G ®Y

Fundamento institucional de 
todas as transacões econômicas
e transporte de poder aquisitivo

no tempo: Liquidez

Decisões cruciais
e 

Interdependencia
estratégica

MOEDA, INCERTEZA, EXPECTATIVAS E INSTABILIDADE:
CONDICIONANTES MACROECONÔMICOS  DAS DECISÕES EMPRESARIAIS

PRINCÍPIO DA
DEMANDA EFETIVA

MOEDA COMO 
ATIVO FIN.

INCERTEZA

Tempo histórico

Irreversibilidades . Sunk costs
Decisões passadas

condicionam as opções presentes 



CLASSES DE ATIVOS E GRAUS DE LIQUIDEZ



Decisões
de gasto

condicionadas
por

expectativas
incertas

Racionalidade
de estratégias

defensivas

ESPAÇO  PARA  A  POLÍTICA  ECONÔMICA
PAPEL CRUCIAL DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES

INCERTEZA, DECISÕES EMPRESARIAIS  E DINÂMICA CAPITALISTA

Papel chave dos
animal spirits  

e do estado
de confiança
empresarial

Imprevisibilidade
do futuro

IN
CE

R
TE

Z
A

Tempo
Expectacional



ESPAÇO  PARA  A  POLÍTICA  ECONÔMICA
PAPEL CRUCIAL DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES

DEMANDA EFETIVA  E DINÂMICA CAPITALISTA :
INSTABILIDADE E FLUTUAÇÃO NOS NÍVEIS DE I, N E Y

Comport manada 1:
Expectativas

Positivas,
animal spirits e  

confiança empresarial

Investimento
em K fixo, 

tecnologia e
f.trab

Preferência
pela

liquidez

Criação de 

demanda

Efetiva

Criação de
desemprego
involuntário

EXPANSÃO

RECESSÃO 
ou

ESTAGNAÇÃO

Comport manada 2:

Expectativas deprimidas

e estratégias defensivas

Expectativas
Incertas: 

Divergência de 
expectativas

Flutuações

D PIB

Tempo



A DETERMINAÇÃO DO INVESTIMENTO , VOLUME DE EMPREGO, CONSUMO E RENDA,  
NA ECONOMIA

Decisões de
produção,

invest ,e pref
p/ liquidez

Decisões de
consumo e prop 

à consumir

Instituições
Financeiras

Publico
(consumidores)

Bco Central + Tesouro:
criacão de crédito e
controle da liquidez

Sist Fin Privado: 
criação de crédito e 
fin do invest, cons e 

especulação.

i

Empresas :
Demanda por Finance

e funding 

I 

DC

DY
Sistema
produtivo

N Ñ

Disp de
liquidez
e crédito

DY= D I 
(1-c) 

C= f ( Y, i )=  c ( Y)

I = f (i, Exp Lp )

i = f (Pol Ec, SL , DL ,)

Ñ

D = C+ I + G + (X-M)

Demanda
condicionada por

expectativas
de cp e lp

ESTADO

EN
D
IV
ID
AM

EN
TO



OPERAÇÕES DO BANCO CENTRAL (FED) E RELAÇÕES COM MERCADOS FIN.:

MAIS COMPLEXAS DO QUE VOCÊS IMAGINAVAM….



ESTADO E BUROCRACIA  NA PERSPECTIVA DE KEYNES 
(EXTENDENDO WEBER) :

A ESPECIFICIDADE DO ESTADO 

ESTADO &
BUROCRACIA

MONOPÓLIO DA 
EMISSÃO DE 

MOEDA E DÍVIDA
SOBERANAS

MONOPÓLIO DA
CAPACIDADE DE 

CRIAÇÃO E 
RECOLHIMENTO DE 

IMPOSTOS

PODER ASSIMÉTRICO DE
GERAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

DE RECURSOS, E DE
COORDENAÇÃO DE
AÇÕES COLETIVAS

PODER DE ALTERAR 
A DISTRIBUIÇÃO 

DE RENDA/RIQUEZA
E CAPACIDADE

DE RETALIAÇÃO

PODER DE 
GASTO E 

FINANCIAMENTO
AUTÔNOMOS



ESTADO, MERCADO E REGULAÇÃO NA

PERSPECTIVA DE KEYNES : 
ESTADO , POLÍTICA ECONÔMICA & JUSTIÇA SOCIAL

ESTADO

ESTABILIZAÇÃOCRESCIMENTO REDISTRIBUIÇÃO

POL MACRO
FISCAL E MONET
CONTRA CÍCLICA.

POL CAMBIAL &
REG. FINANCEIRA

POL SOCIAL
IMPOSTOS PROG

E  
CRIAÇÃO DE

EMPREGO

ESTÍMULO 
ÀS EXPECTATIVAS

EMPRESARIAIS
& COORDENAÇÃO

POL INDUSTRIAL
FIN DO INVEST.



Para aprofundar: 


