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O MODUS OPERANDI DAS POLÍTICAS
ECONÔMICAS KEYNESIANAS
Fernando Ferrari Filho
Fábio Henrique Bittes Terra

1 Introdução
As análises e proposições de política econômica – monetária, fiscal, cambial e de renda – de Keynes enquanto policy adviser do Tesouro Inglês e as concepções teóricas e prescrições
econômicas contidas em seus ensaios e livros, dentre os quais o
de maior repercussão, The general theory of employment, interest and money (KEYNES, 1964), doravante GT, influenciaram o
rumo do capitalismo e revolucionaram o estudo da Economia
moderna.1
Nos anos 1970, com a ruptura do sistema monetário internacional de Bretton Woods e a crise de estagflação dos países
desenvolvidos, a teoria e as políticas keynesianas foram consideradas “mortas” (LUCAS, 1980) e, como contrapartida, surgiram nos meios acadêmicos e entre os policy makers estratégias
neoliberais de políticas econômicas, alicerçadas tanto na ideia
de Estado-mínimo como na fé inabalável dos (livres) mercados
eficientes. Indo nessa direção, os anos 1980 e 1990 configuraram a hegemonia dos princípios neoliberais, que encontra no
processo de globalização econômica sua expressão mais acentuada e que, ademais, patrocinam o downsizing do setor público
e limitam as políticas macroeconômicas. Com a crise financeira
internacional de 2007-20082 e seus desdobramentos sobre o
lado real da economia, o debate sobre uma maior intervenção
do Estado na economia voltou à “ordem do dia” e todos se tornaram “keynesianos”.3
1

2
3

Entre os anos imediatamente posteriores à publicação da GT até o início dos
anos 1970, as políticas macroeconômicas keynesianas – caracterizadas por políticas fiscais e monetárias contracíclicas, de câmbio administrado e de renda –
não somente reestruturaram a dinâmica das economias capitalistas, mas também foram fundamentais para conduzi-las para uma situação de welfare state.
Uma análise detalhada sobre a crise financeira internacional pode ser encontrada em Associação Keynesiana Brasileira (AKB) (2008) e (2010).
Como se pode ver em Mankiw (2008) e Krugman (2009).
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Como se sabe, ao longo de sua obra Keynes objetivou entender a natureza dos problemas econômicos das economias
empresariais modernas, economias monetárias, tais como a instabilidade do nível de preços, as flutuações cíclicas dos níveis de
produto e emprego, a concentração da renda e da riqueza e as
crises financeiras. Após apreender a natureza das economias
monetárias, Keynes apresentou possíveis soluções para os referidos problemas que vão, via de regra, na direção do capitalismo
regulado pelo Estado e na busca de uma nova ordem econômica mundial.
Conforme se verá a seguir, as tomadas de decisões de gastos em economias monetárias, sejam de consumo sejam de investimento, ocorrem em contextos de expectativas condicionadas pela incerteza acerca dos resultados futuros. Logo, a geração de emprego e renda depende das expectativas dos empresários sobre uma futura demanda social daquilo a que ele se arriscou a produzir. Assim, em situações de desconfiadas expectativas sobre o futuro, a preferência pela liquidez dos agentes se
manifesta e a demanda efetiva não se realiza, resultando na elevação do desemprego involuntário. Para Keynes, essa dinâmica
instável de economias monetárias pode – e deve – ser estabilizada. Para tanto, o autor deixou claro que a atuação estatal através
de políticas econômicas contracíclicas, visando a “socialização
do investimento”, era o caminho pelo qual deveriam ser estabilizados os ciclos econômicos.
Pois bem, nesse cenário o objetivo do artigo é apresentar o
modus operandi da política econômica em Keynes. Para isso,
além desta parte introdutória, o artigo está dividido em três outras seções: a seção seguinte apresenta a dinâmica de economias monetárias; na terceira seção são apresentadas as políticas
monetária, cambial e fiscal em Keynes. Por fim, na seção 4 são
apresentadas considerações finais.
2 A dinâmica das economias monetárias
A instabilidade cíclica nos níveis de produto e emprego sempre foi uma das preocupações fundamentais de Keynes (FERRARI
FILHO, 2006a). Em última instância, afirmava Keynes (1964, p. vii,
grifo nosso), o problema das flutuações decorre do fato de que
“uma economia monetária [...] é essencialmente uma economia
em que mudanças de pontos de vista sobre o futuro são capazes
de influenciar o volume de emprego”. Em outras palavras, em
economias monetárias moeda nunca são neutras.
Para Keynes (1979), as economias capitalistas são economias monetárias de produção. A característica essencial de uma
economia monetária é que a moeda é um ativo desejado por ser
capaz de resguardar as mudanças de expectativas dos agentes,
pois reserva poder de comando sobre a riqueza social ao longo
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do tempo, possuindo liquidez máxima para saldar as transações econômicas. Aliás, a ampliação do estoque particular de
moeda é também o objeto de desejo dos empresários ao investirem. Assim, não é por menos que Keynes aponta que “o empresário não está interessado no montante de produto, mas no
montante de moeda que lhe será partilhado. Ele expandirá sua
produção, pois espera, ao fazê-lo, aumentar seu lucro monetário” (1979, p. 82).
Para Keynes, o empresário, em sua iniciativa de ampliar sua
riqueza, arrisca recursos monetários no presente crendo na realização de sua produção no futuro. Tal aposta, embora racional,
“depende mais do otimismo espontâneo [...] do nosso entusiasmo – como um intuito autônomo para agir, em vez de não fazer
nada” (KEYNES, 1964, p. 152). Conforme argumenta Keynes, o
investimento ocorre porque, em seu animal spirits, “o empreendedor procura convencer a si próprio de que a principal força
motriz de sua atividade reside nas afirmações de seu propósito”
(idem, ibidem, p. 161-162).
Contudo, há um dilema inexorável: o empresário, agente
que detém a capacidade de empregar recursos monetários em
bens de capital, máquinas, e equipamentos, sendo portanto responsável pelo emprego dos demais indivíduos e pela criação de
renda e riqueza social, é constantemente confrontado em suas
decisões de investimento por um futuro implacavelmente desconhecido. Logo, em uma economia monetária, é a expectativa do
empresário que o faz abrir mão da liquidez da moeda que possui
e aposte que o futuro lhe trará mais desta moeda. Por conseguinte, a riqueza social somente será aumentada e, de alguma
forma distribuída, se o ânimo dos empresários validar suas
decisões de mobilizar moeda em novos empreendimentos.
Nesse sentido, a depender da forma pela qual a preferência
pela liquidez (ou seja, a demanda por moeda) dos empresários
for condicionada pelas expectativas deles sobre o futuro, induzir-se-ão “movimentos de substituição das formas de riqueza,
aumentando ou diminuindo a demanda por ativos reprodutíveis
e, assim, aumentando ou diminuindo a renda gerada na produção de novos itens” (CARVALHO, 1994, p. 47).
O empresário, ao investir, espera que exista demanda efetiva futura pela sua produção. Todavia, se o animal spirits do empresário não o anima a despender sua moeda em um processo
produtivo, ou seja, se reina sobre o empresário a preferência
pela liquidez da moeda, o objeto dos desejos do empresário
passa a ser sua riqueza presente e não sua ampliação. A consequência direta do arrefecimento das expectativas empresariais
é, assim, o prevalecimento do desemprego involuntário, além do
constrangimento da produção de renda e riqueza.
Em síntese, a dinâmica do sistema econômico depende de
elementos pouco materiais como expectativas e preferência
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pela liquidez. Logo, é necessária alguma instituição que busque
subsidiar as expectativas empresariais, a bem de se ter uma trajetória estável dos níveis de produto e emprego. Por excelência,
para Keynes, essa instituição é o Estado, e o objetivo de sua política econômica é impedir que a demanda efetiva seja correntemente aquém da esperada pelos empresários, para que suas
decisões sobre como alocar seus recursos monetários não deixem de ser voltadas para o investimento produtivo. Assim, como
se descreverá na seção seguinte, a política econômica para Keynes evita, fundamentalmente, que o desemprego involuntário se
alastre e que se tenham momentos de menor produção de
riqueza social.
3 Políticas econômicas keynesianas de coordenação da
dinâmica de economias monetárias
Para suavizar o ritmo das mudanças de pontos de vista sobre o futuro por parte dos empresários, Keynes propôs, em sua
GT, uma nova filosofia social para resolver “os principais problemas da sociedade econômica em que nós vivemos [que] são o
desemprego e a arbitrária e desigual distribuição da renda e da
riqueza” (KEYNES, 1964, p. 372). O foco de tal proposição consistiu na orientação econômica que o Estado deveria deter sobre
o sistema econômico, uma vez que, deixado ao livre julgo das
forças de mercado, o sistema econômico e as próprias políticas
econômicas – empreendidas de modo descoordenado entre si
– levariam não à solução, mas à amplificação dos principais
problemas das economias monetárias. Nesse particular, a política econômica keynesiana estrutura-se de forma a permitir a
administração das endogenias entre as políticas monetária, fiscal e cambial.
Como? Em linhas gerais, deve-se coibir, por exemplo, que
a taxa de juros básica da economia seja elevada para funcionar
como instrumento de absorção de “poupança externa” através
da atração de capital externo de curto prazo, inibindo, assim, investimentos produtivos. Ademais, em um contexto de taxa de juros básica baixa, as finanças públicas do país não seriam engessadas por um elevado custo de rolagem da dívida pública, viabilizando, então, uma maior autonomia da política fiscal para realizar políticas contracíclicas sem a necessidade de incursão em
déficits públicos.
As relações de causalidade entre as políticas monetária, fiscal e cambial ficam explicitadas também no fato de que uma das
consequências da elevação da taxa de juros é, inexoravelmente,
o surgimento de déficits gêmeos. O excesso de ingresso de capital estrangeiro de portfólio tende a apreciar a moeda nacional,
cujos reflexos são a perda de competitividade dos produtos domésticos no exterior e, assim, a deterioração da balança comer-
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cial. Uma vez que parte substancial do ingresso do referido capital direciona-se para a compra de títulos públicos, tanto a dívida
pública federal como o custo dela elevam-se e, então, a política
fiscal fica comprometida em compensar os desequilíbrios fiscais, desviando-se, desse modo, de seu objetivo principal, qual
seja, engendrar esforços para estimular o crescimento do produto e da riqueza do país.
Pois bem, ciente (i) das relações de causalidade entre as
políticas monetária, fiscal e cambial, (ii) de que instabilidades cíclicas das economias monetárias afetam de forma imprevisível o
estado de confiança dos empresários e podem levar à estagnação da criação de emprego e renda e (iii) de que políticas econômicas desarticuladas entre si intensificam os ciclos econômicos
ao não incitarem nos agentes confiança em demanda efetiva por
seus produtos, Keynes prescreveu modos de condução para as
políticas econômicas, a fim de elas assegurarem a coordenação
das economias monetárias.
A referida coordenação não é a planificação da economia,
pois isso eliminaria a ação empresarial e a transferiria aos entes
no comando do planejamento central; ao empresário, em tal circunstância, caberia apenas executar as determinações do planejador. Nesse sentido, a ideia de Keynes sobre a “socialização
dos investimentos” deve ser compreendida como políticas econômicas em sintonia-fina com aquilo que for necessário para
“cooperar com a ação de iniciativa privada” (KEYNES, 1964, p.
378). Ademais, pode se entender a coordenação, como apontam Ferrari Filho e Conceição (2001), como a construção, guiada
pelo Estado, de um conjunto de instituições – como o zelo no
cumprimento de contratos, a confiança na qualidade da moeda
de curso legal, regras que assegurem a estabilidade política etc.
– que mantenha estável o ânimo empresarial e os investimentos
produtivos.
Por que se ter o Estado como coordenador do sistema econômico? Pois ele é o ente capaz de reunir o maior número de informações disponíveis na sociedade e, sem embargo, é o legislador hábil a zelar pela continuidade das instituições e por alterá-las legalmente, ao passo em que a evolução histórica dos diferentes sistemas sociais assim o requerer. Cabe-lhe, portanto,
em prol do coletivo e não a fim de privilégios privados, coordenar
a atividade econômica.
Pois bem, a preocupação de Keynes com o Estado coordenador foi inicialmente manifestada em The economic consequences of the peace, de 1919.4 Argumenta o autor que a reestruturação mundial das ordens econômica e social passava pela
regulação do capitalismo, necessariamente conduzida pelo
agente público. Nos anos 1920, as críticas ao capitalismo liberal
4

Para mais, ver: Keynes, 1988.
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e, consequemente, a necessidade de intervenção do Estado na
economia passam a ser mais recorrentes nos escritos de Keynes. Nesse período, um ensaio de Keynes chama atenção: The
end of laissez-faire (1972).
No ensaio, Keynes, ao mostrar que o laissez-faire não conciliava os interesses individuais com os sociais,5 afirma que a regulação do capitalismo é capaz de assegurar a estabilidade econômica e a harmonia social. As citações que se seguem vão nessa direção: “[minhas] reflexões têm sido direcionadas para uma
possível melhora das relações técnicas e institucionais do capitalismo moderno através de uma ação coletiva (KEYNES, 1972, p.
292-293). E, acrescenta Keynes: “acho que o capitalismo, relativamente administrado, pode [...] ser eficiente. Nosso problema é
construirmos uma organização social que seja mais eficiente
sem dirimir nossos pontos de vista em busca de uma vida mais
satisfatória (idem, ibidem, p. 294, grifo nosso).
Em suma, no escrito The end of laissez-faire Keynes tem
ciência de que a sobrevivência do capitalismo deveria passar
pela “mão visível” do Estado, de maneira a regular as disfunções
socioeconômicas protagonizadas pelo mercado.6 Para isso, políticas econômicas deveriam ser responsáveis pela coordenação
econômica estatal. Nesse particular, Keynes destaca a execução das políticas monetária, cambial e fiscal, sobretudo a última,
como as mais importantes para que o Estado detenha uma intervenção econômica devidamente orientadora.7
3.1 As políticas monetária e cambial
Para Keynes, a condução da política monetária deveria promover, por meio da administração da taxa de juros básica da
economia, o alinhamento dos preços relativos dos ativos passíveis de investimento no sistema econômico. Conforme Keynes
(1964, p. capítulo 17), todos os ativos possuem intrinsecamente
uma taxa de juros e pela comparação entre as diversas remune-

5

6

7

Nas palavras de Keynes (1972, p. 287-288), “o mundo não é governado de forma que os interesses privados e sociais sejam sempre coincidentes [...] Não é
correto afirmar que os princípios da economia são conduzidos de forma que o
autointeresse seja sempre operacionalizado em prol do interesse público”.
A ideia de ação reguladora do Estado é resgatada, nos anos 1980, por Minsky
(1986). Segundo ele, o “Big Government é a mais importante razão pela qual o
capitalismo de hoje [dos 1980] é melhor que o capitalismo que nos deu a Grande Depressão” (MINSKY, 1986, p. 296).
Terra et alii (2009) apontam que políticas em nível microeconômico poderiam
gerar distorções, privilégios e ineficiências. Atuando-se, portanto, em âmbito
mais geral, como o macroeconômico, poderia permitir-se a atuação da iniciativa privada da forma mais abrangente possível, evitando-se concentrações de
oportunidade e de renda. É importante ressaltar que, no capítulo 24 da GT,
Keynes destaca a importância das políticas de renda e comercial. Para maiores
detalhes, ver: Carvalho (2006), que explora a política de renda, e Ferrari Filho,
(2006b), que destaca a política comercial em Keynes.
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rações factíveis de escolha, os agentes podem destinar seus
recursos – caso lhes seja mais vantajoso em termos de liquidez, custo de carregamento e quase-renda – a ativos não suscetíveis de reprodução fabril. A propósito, essa destinação
ocorrerá principalmente quando os investimentos realizados
tornaram-se estoques involuntários e, consequentemente, expectativas frustradas.
Em vista do exposto, a taxa de juros básica da Autoridade
Monetária (AM) deveria manter-se em pleno conhecimento público e em um patamar considerado por este público normal,
dentro de suas convenções, porque, como aponta Carvalho
(1999, p. 275, grifo nosso), “as pessoas formam uma expectativa
da taxa de juros normal e esperam que as taxas atuais gravitem
ao seu redor”. Assim sendo, como há um desconhecimento incalculável do futuro, a taxa de juros é sempre alvo de tentativas
de antecipação por parte dos agentes, que a ela se atentam para
não incorrerem em custos de oportunidade de investimento. A
qualquer desconfiança de oscilação na taxa de juros em torno
daquilo que se considera normal, haverá modificações nas decisões de gastos dos investidores em suas apostas pelo maior lucro monetário. É por isso que não deve existir sigilo por parte da
AM sobre qual será o nível vigente de juros ao longo do tempo.
Ademais, não devem ocorrer alterações surpreendentes e significativas nos juros básicos para que a ação da AM seja crível.
Carvalho (1994) chama a atenção para uma ilustração válida para a representação de como a política monetária atua na
determinação da composição de portfólio de ativos dos agentes.
Segundo o autor,
[é] neste sentido que se constrói a pirâmide invertida que
caracteriza a visão keynesiana da relação entre a moeda e
os demais ativos financeiros [...] No vértice está a moeda
legal, e sobre esse vértice se apoiam os outros ativos, em
camadas sucessivas, definida cada uma pelos arranjos
institucionais que estabelecem as regras de conversibilidade entre os grupos [...] e pela relação entre as taxas de
retorno obtidas em cada coleção de ativos (CARVALHO,
1994, p. 43-44).

É por essa relação entre os diversos ativos e a própria moeda que se concede à política monetária alguma capacidade de
gerenciar a demanda efetiva e à gestão da taxa de juros, como
instrumento de política monetária, a habilidade em influenciar as
variáveis reais das economias monetárias. Ou seja, a política
monetária atua indiretamente sobre a atividade econômica, impactando inicialmente sobre os níveis de liquidez dos mercados
monetário e financeiro. Ao atingir a liquidez dos diferentes ativos
monetários e financeiros, a política monetária repercute sobre as
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demais taxas de juros do sistema econômico e, assim, afeta o
lado real da economia (MINSKY, 1986).8
Por conta disso, Keynes (1980a, p. 350) argumenta que
[não] é muito correto que eu confira importância primaz à
taxa de juros. Confiro importância primaz à escala de investimento e me interesso na taxa de juros como um dos elementos para se alcançar isto. Mas, devo considerar a intervenção estatal como encorajadora de investimento um fator mais importante.

No que diz respeito à política cambial, as reflexões e proposições teóricas de Keynes vão ao encontro da articulação de um
regime de taxa de câmbio administrada para assegurar o equilíbrio externo e, principalmente, a estabilidade dos preços
(FERRARI FILHO, 2006a). Em sua International clearing union
(KEYNES, 1980b), Keynes deixa clara essa ideia ao sinalizar que
um dos objetivos de um arranjo cambial fixo, mas alterável em
conformidade com as circunstâncias, deveria ser o de reduzir as
incertezas sobre os preços futuros dos ativos e bens tradeables
quando os agentes econômicos fossem tomar decisões de fechamento de contratos de câmbio.
Ademais, Keynes preocupou-se em sinalizar que a dinâmica externa de economias monetárias não poderia prescindir de
um instrumento que viabilizasse simetrias de equilíbrio entre as
relações comerciais dos países. Nesse sentido, Keynes propôs
a criação de um organismo coordenador multilateral que deveria
zelar para que os desequilíbrios comerciais fossem automaticamente compensados, de forma que os países deficitários não ficassem reféns da necessidade de atração de capitais para
financiar seus balanços de pagamento.
A compensação multilateral deveria ser feita por intermédio
de uma moeda de aceitação universal e de emissão supranacional, usada apenas para promover as compensações multilaterais e sem qualquer vantagem em ser utilizada enquanto reserva
de valor. Nas palavras de Keynes (apud SZMRECSÁNYI, 1984, p.
198), a utilidade dessa moeda e do equilíbrio comercial que ela
objetiva está em “permitir que o dinheiro ganho na venda de
bens a um país possa ser gasto na compra dos produtos de
qualquer outro”, pois “não podemos esperar que se equilibre
nossa balança comercial, se os excedentes ganhos em um país
não podem ser aplicados para satisfazer nossas necessidades
em outro”. A compensação automática dos desequilíbrios comerciais permitiria que se suavizasse a necessidade de os países atraírem capitais estrangeiros para equilibrar seus balanços
de pagamento com transações correntes deficitárias.
8

Por exemplo, quando há desconfiança generalizada dos agentes, a política
monetária pode não contribuir para equilibrar o ciclo econômico, haja vista a fenômeno conhecido por armadilha da liquidez.
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Para Keynes, a compensação automática seria uma restrição à liberdade de atuação econômica dos países. Contudo, ela
possibilitaria que eles detivessem uma maior autonomia sobre
as decisões interessantes à política econômica doméstica. Caso
“poupança” externa seja necessária ao equilíbrio do balanço de
pagamentos, controles sobre o fluxo de capitais poderiam ser
impostos em prol de uma condução mais autônoma da taxa de
juros da política monetária. Em suas palavras,
[estamos] ganhando uma liberdade à custa de outra? [...]
Não se trata apenas de uma questão de impedir as especulações cambiais e os movimentos de dinheiro vivo, ou até
mesmo de evitar fugas de capitais, devido a motivos políticos [...]. A meu ver, a necessidade é mais fundamental [...]
[caso contrário] estamos sujeitos a perder o controle sobre
a taxa interna de juros (KEYNES apud SZMRECSÁNYI, 1984,
p. 198-199).

O câmbio administrado, a compensação automática dos
desequilíbrios comerciais e o controle de capitais cumprem dois
papéis fundamentais para Keynes. De um lado, tornam menos
incertas as expectativas empresariais; de outro lado, dão maior
liberdade à condução da política monetária tanto por dificultarem efeitos pass-through do câmbio para os preços domésticos
como por possibilitarem que a taxa de juros não fique refém da
necessidade de atrair capitais externos,9 o que pode vir a inibir
os investimentos produtivos. Em suma, a política cambial em
Keynes pretende garantir, de forma intertemporal, o equilíbrio
externo e a autonomia da política monetária.
Mesmo diante dos relevantes papéis das políticas monetária e cambial, a política fiscal é aquela que Keynes considera a
mais importante política estabilizadora automática dos ciclos
econômicos. A seguinte passagem da GT ilustra tal afirmação:
Encontrando-se o Estado em situação de exercer influência sobre a eficiência marginal dos bens de capital a longo
prazo [...] espero vê-lo assumir a responsabilidade cada
vez maior na organização direta dos investimentos (KEYNES,
1964, p. 164, grifo nosso).

3.2 A política fiscal
A política fiscal keynesiana constitui-se no principal instrumento de intervenção estatal para Keynes por impactar diretamente sobre a demanda agregada – mais especificamente, sobre consumo e investimento. Ela se ancora na política de tributação e na administração de gastos públicos – ressalte-se, categoria completamente diferente de déficit público.
9

Keynes (apud SZMRECSÁNYI, 1984, p. 203) afirma que “[não] podemos ter esperança de controlar as taxas internas de juros, se os movimentos de recursos
de capital para fora do país forem ilimitados”.

12

Fernando Ferrari Filho & Fábio Henrique Bittes Terra

A política de tributação objetiva, de um lado, permitir que a
renda desigualmente distribuída possa ser realocada, seja por
tributação da renda seja por impostos sobre a herança; de outro
lado, ela viabiliza, por conceder capacidade de gasto do Estado,
que ele atue para a expansão da demanda agregada do sistema
econômico. Por fim, a política de tributação, como denota Keynes (1972), pode também servir para ampliar a renda disponível,
fomentando a ampliação da demanda efetiva.
Por sua vez, a administração dos gastos públicos, na perspectiva original de Keynes, centra-se na constituição de dois orçamentos: o corrente e o de capital. O orçamento corrente diz
respeito ao fundo de recursos necessários à manutenção dos
serviços básicos fornecidos pelo Estado à população.10 Embora, como aponta Kregel (1985), Keynes acreditasse na importância desses gastos correntes, mormente as transferências da
previdência social, como estabilizadores automáticos dos ciclos econômicos, o orçamento corrente deveria ser sempre
superavitário.
Dessa forma, como serão feitas as políticas fiscais contracíclicas? Keynes (1980a, p. 278) afirma que
[é] provável que o montante de superávit [do orçamento
corrente] flutue de ano a ano para os casos usuais. Mas, eu
não devo objetivar alcançar a compensação das flutuações cíclicas do sistema econômico por meio do orçamento corrente. Eu devo deixar esta tarefa ao orçamento de
capital.

Para Keynes (1980a), a outra parte do orçamento público é
o orçamento de capital. Nele se discriminam as despesas públicas referentes a investimentos produtivos levados a cabo pelo
Estado para a manutenção da estabilidade no sistema econômico. Tais investimentos devem ser realizados por órgãos públicos
ou semipúblicos,11 desde que com objetivos claros de regulação
do ciclo econômico, por meio da ancoragem da expectativa dos
empresários na demanda efetiva futura daquilo que eles, no presente, decidam empreender.
O orçamento de capital keynesiano poderia ser deficitário,
mas os superávits necessariamente obtidos no orçamento corrente o financiariam. Dessa forma, a dívida por ventura construída pelo déficit no orçamento de capital seria relacionada não a
atividades estatais de tomada de empréstimos nos mercados financeiros, as quais poderiam suscitar nos indivíduos desconfi-

10 Tais como em saúde pública, educação, infraestrutura urbana, defesa, previdência social, entre outros.
11 Para Keynes, o órgão semipúblico “[busca] o bem público [...] [e] aproxima-se
mais do status de uma corporação pública do que de uma empresa privada.
[Como exemplo, tem-se] as universidades, o Banco da Inglaterra e a Autoridade Portuária Londrina” (KEYNES apud KREGEL, 1985, p. 37).
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ança quanto à solvência do Estado e, consequentemente, sobre
a capacidade de ele manter-se como fomentador das expectativas empresariais, mas, sim, a “atividades produtivas ou semiprodutivas que substituirão gradualmente a dívida de peso morto”
(KEYNES, 1980a, p. 277).12
Outro importante fundamento da operacionalização do orçamento de capital refere-se ao fato de que os investimentos públicos nele arrolados não podem ser rivais, mas devem ser complementares aos investimentos da iniciativa privada (CARVALHO,
1999). Ademais, esses investimentos normalmente estão relacionados às inversões tecnicamente sociais, que são aquelas
“decisões que não são feitas por ninguém se o Estado não as fizer” (KREGEL, 1985, p. 37).
Ademais, consoante Davidson (1991, p. 32) “as decisões
econômicas são feitas por homens que enfrentam um incerto e
imprevisível futuro econômico e que se movem de um fixo e irreversível passado”. Logo, o tempo importa, e, porquanto ele for
uma variável central para os indivíduos e para aquilo que eles relevam para decidir se agir ou não, a política fiscal keynesiana
não pode ter caráter de instrumento de última instância.
Assim, segundo Keynes, a principal tarefa do estabilizador
automático seria o de prevenir largas flutuações por intermédio
de um programa estável e contínuo de investimentos oriundos
do orçamento de capital. Segundo Keynes, ser o Estado um estabilizador automático implica em ele manter “um programa de
longo prazo [de investimentos] que seja capaz de reduzir a amplitude potencial de flutuação para limites muito mais estreitos”
(KEYNES, 1980a, p. 322). Não seria função do Estado intervir em
picos ou vales de uma trajetória do sistema econômico, mas, evitar que picos ou vales existam.13

12 Entenda-se dívida de peso morto como aquela que não constrói suas fontes futuras de pagamento, tais quais os títulos públicos emitidos obterem-se os recursos para o pagamento de dívidas antigas.
13 Os efeitos da crise do subprime sobre as economias emergentes, em especial
a brasileira, corroboram essa visão. Como mostra Ferrari Filho (2009), entre fins
de 2008 e início de 2009, a tese de “descolamento” da economia brasileira em
relação à crise econômica mundial foi refutada, uma vez que o Brasil passou a
sofrer os impactos que eram sentidos pelos países desenvolvidos. Nesse período, os principais indicadores que dinamizam a demanda agregada da economia brasileira, quais sejam, investimento, consumo e exportações, caíram
significativamente. Em resposta à crise, por mais que as Autoridades Econômicas Brasileiras (AEB) tenham sido, em um primeiro momento, morosas em agir,
as políticas fiscal e monetária de estímulo à demanda agregada implementadas pelas referidas Autoridades no primeiro trimestre 2009 acabaram surtindo
efeito, a ponto, inclusive, de reverter a recessão econômica do país já em 2010.
Se as AEB adotassem perenes estabilizadores automáticos de demanda efetiva,
tais quais aqueles propostos por Keynes, crises de demanda efetiva, como a
que foi vivenciada pela economia brasileira entre 2008 e 2009, não seriam tão
impactantes e teriam uma rápida duração.
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Conduzida de forma contínua, a estabilização automática
não se concentrará a conter momentos de crise econômica,
mas; quando forem percebidos quaisquer sinais de excesso de
demanda agregada, deverão ser postergados projetos de investimento do orçamento de capital para que a expansão da renda
nacional não seja corroída pela inflação causada pela escassez
de oferta. Portanto, as ações de contenção de flutuações no curto prazo não devem ser restritas a promover fases de expansão,
mas devem ser requisitadas, inclusive, para evitarem-se episódios de excesso de demanda agregada.14
A proposição de um orçamento de capital tem como princípio que, por ser um indutor de instituições produtivas, ele é o responsável pela geração de seu próprio superávit, ao longo prazo.
Para o equilíbrio das finanças públicas basta que, no curto prazo, não se incorra em déficit corrente, uma vez que os superávits
do orçamento corrente financiam eventuais déficits no orçamento de capital. Não obstante, os retornos dos investimentos públicos realizados tendem a equilibrar, no longo prazo, o próprio orçamento de capital. Nas palavras de Keynes (1980a, p. 320) os
“dispêndios de capital devem, no mínimo parcialmente, se não
completamente, pagar a si mesmo”.
Essa possibilidade de equilíbrio do saldo do orçamento de
capital no longo prazo torna muito mais racional e viável o orçamento público em sua totalidade,15 fomentando ao longo do
tempo a construção de superávits e, por conseguinte, poupança
pública em ambas as partes do orçamento keynesiano, o que sinaliza maior capacidade de intervenção para o Estado atuar de
forma contracíclica. Torna-se, assim, ainda mais distante a incursão em déficits orçamentários que, conforme ratifica Keynes
(1980a, p. 352) advirá se “o volume de investimentos planejados
falhar na produção do equilíbrio”. Nessas condições, e somente
nelas,
[o] equilíbrio [orçamentário] poderá ser encontrado por
meio do desequilíbrio [...] do orçamento corrente. Admitidamente isto deverá ser um último recurso, que deverá entrar em jogo apenas se a maquinaria do orçamento de capital se quebrar (KEYNES, 1980a, p. 352).

Não obstante, Keynes ainda argumenta que, para não restarem dúvidas quanto a sua verdadeira intenção ao prescrever
regras de funcionamento à política fiscal, “então, decididamente

14 Para exemplos de situações em que o Estado deve agir para arrefecer a atividade econômica, ver: Keynes, 1972, em especial How to pay for the war.
15 Em 1933, na obra The means to prosperity, Keynes (1972) aponta que políticas
de ampliação do gasto público em momentos de estagnação ou recessão são
meios de os tesouros nacionais conseguirem ampliar sua arrecadação e de facilitarem a conquista de orçamentos equilibrados, guardado o tempo necessário entre o gasto tornar-se remuneração e esta efetivar-se em consumo.
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[...] [não se deve permitir] que se confunda a ideia fundamental
do orçamento de capital com o particular – e um tanto quanto desesperado – expediente do déficit” (KEYNES, 1980a, p. 353-354).
Esse papel fundamental dado ao gasto com o investimento
vis-à-vis o gasto em consumo, em termos da dinâmica da demanda agregada em uma perspectiva keynesiana, concentra-se, em especial, sobre três aspectos. Primeiramente, o estoque acumulado de riqueza na sociedade depende essencialmente das decisões de investimento dos empresários. Em segundo lugar, consoante Keynes (1972), o aumento inicial da riqueza, em decorrência da passagem de recursos de um indivíduo para outros no ato de investir, é capaz de gerar um circuito
de gastos e, então, novos aumentos de renda por meio do efeito
multiplicador dos investimentos. Por fim,
[a] questão então surge em porque eu preferiria uma forte
escala de investimento em relação a um crescimento no
consumo. Minha principal razão sobre este ponto é que eu
não acredito que tenhamos alcançado o ponto de saturação do capital. Será do interesse do padrão de vida no longo prazo se crescermos largamente nosso capital (KEYNES,
1980a, p. 350).

Em um mundo incerto, no qual agentes arriscam sua possibilidade de comando sobre a riqueza social a fim de conseguirem mais desse poder no futuro, a política econômica deve ser
aquilo de mais sólido que a iniciativa privada tem contato, garantindo uma dinâmica de crescimento da riqueza e, por conseguinte, mantenedora e ampliadora da propensão ao consumo da sociedade, fomentando as prospecções dos investidores. Sobre
isso, Minsky (1986, p. 6) denota que
[se] o mecanismo de mercado tiver que funcionar bem,
nós devemos nos arranjar para constranger a incerteza devida aos ciclos de negócios, para que as expectativas que
guiam os investimentos possam refletir a visão de um progresso tranquilo.

Como aponta Marcuzzo (2005, p. 2, grifo nosso), a teoria de
Keynes é um anúncio daquilo que precisa ser realizado para que
“sustente-se o nível de investimento, mas isso deve ser interpretado mais no sentido de estabilizar a confiança dos negócios do
que um plano para obras públicas financiadas por lançamento
de dívida”. Evidencia-se, enfim, que a política econômica keynesiana, tanto em sua concepção como em sua operacionalização, pretende a manutenção dos níveis de demanda efetiva, tendo como fim abrandar o desemprego involuntário, por meio da
estabilização do estado de confiança dos empresários. O resultado a que se anseia chegar via políticas econômicas keynesianas é a construção de uma sociedade com uma trajetória que
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conte perenemente com eficiência econômica, justiça social e liberdade individual.
4 Considerações finais
Essencialmente, a preocupação de Keynes dizia respeito à
forma como promover a maior riqueza social possível que fosse
passível de usufruto pela maior quantidade possível de indivíduos. O problema central nesta produção de riqueza é que os empresários e seus animal spirits são a todo tempo confrontados
pela incerteza inerente ao futuro. Nesse dilema e coerentemente
com sua preocupação, Keynes propôs a intervenção estatal
como forma de basear as expectativas empresariais.
Em um contexto de mundo incerto, em que os agentes arriscam suas possibilidades de comando sobre a riqueza social
para conseguirem mais desse poder no futuro desconhecido e
incalculável, a política econômica deve ser aquilo de mais sólido
com que a iniciativa privada tem contato. Assim, como visto em
Keynes, as políticas monetária e fiscal devem ser regradas não
somente para que seus efeitos não sejam adversos em relação
aos objetivos da intervenção estatal, mas principalmente porque
a política econômica é uma regra, uma convenção, sobre a qual
se apoia o empresário para decidir se investe ou não. A regra de
condução da política econômica é o que a viabiliza enquanto coordenadora da atividade econômica. Se a atuação da política
econômica fosse casuísta, ela simplesmente não funcionaria
como fornecedora de bases às prospecções dos agentes; antes, pelo contrário, deixá-los-ia com bases ainda mais precárias
sobre as quais decidirem como agir, pois, afinal, seria uma
política econômica que mudaria constantemente, ao sabor das
situações que surgissem.
Keynes, como se sabe, não queria que o capitalismo sucumbisse; muito pelo contrário, queria reformá-lo e salvá-lo.
Para tanto, rejeitando o capitalismo à moda laissez-faire, ele propõe um capitalismo regulado em que as disfunções do mercado
fossem supridas pela intervenção do Estado para, por um lado,
garantir e sustentar o pleno emprego e, por outro, atacar o excessivo grau de concentração de renda e de riqueza. É a partir da
intervenção do Estado na economia, seja por políticas públicas,
seja através de ações normativas imprescindíveis para a construção de um ambiente institucional favorável à socialização dos investimentos entre os agentes público e privado, que Keynes e
seus seguidores sinalizam a reforma do sistema capitalista.
Nesse sentido, a partir de sua análise sobre a lógica operacional de economias monetárias, Keynes, ao longo de sua vida,
apresentou inúmeras propostas de reformas institucionais do
capitalismo, inclusive aquelas relacionadas à reestruturação do
sistema monetário internacional (KEYNES, 1980b). Em comum a
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todas as proposições, a ideia de que o crescimento econômico
sustentável e o desenvolvimento social devem consistir no esforço daqueles que não cometem os erros dos pessimistas, conforme escreveu Keynes em Economic possibilities for our grandchildren (1972, p. 322):
[de um lado] existem os pessimistas revolucionários que
pensam que a situação é muitíssimo ruim e que nada pode
solucioná-la a não ser os atos de violência, e [de outro] há
os pessimistas reacionários que consideram que a nossa
situação econômica e social é tão precária que não vale a
pena arriscarmos mudanças.

Nesse particular, para finalizar, não é demais salientar que
nem os erros dos pessimistas, tampouco o conformismo reacionário, constituíram-se em uma alternativa válida para Keynes.
Notadamente, a alternativa válida para o autor foi formular soluções para um problema de economia política (e política econômica) que envolvem “uma mistura de teoria econômica com a
arte das habilidades, qualificações e práticas dos dirigentes do
Estado” (1972, p. 336).
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