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• Utilizamos aqui o termo “Clássico” na sentido utilizado por 

Keynes, ou seja, para designar aquelas correntes de 

pensamento que admitem como dados os recursos 

econômicos e procuram demonstrar que, em uma 

economia de perfeita concorrência, eles são plenamente 

empregados. 
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• Nesse sentido, além dos clássicos propriamente ditos 

(Smith, Say, Ricardo) estão incluídos nesse conceito 

também os marginalistas e neoclássicos (Stuart Mill, 

Edgeworth, Walras, Pigou, Marshall), os monetaristas 

(Hayek e Milton Friedman) e mais recentemente os 

chamados “novos clássicos”, adeptos das expectativas 

racionais e defensores da existência de uma trajetória real 

da economia inexorável, pois independe da política 

econômica (Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro). 
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• Em oposição aos “clássicos” está a corrente que se formou 

na história do pensamento econômico, cujos adeptos 

podem ser chamados de “teóricos da demanda efetiva”, ou 

“da crise”, entre os quais podemos incluir desde os 

Mercantilistas, passando por Malthus, Marx, Rosa 

Luxemburgo, até Kalecki e Keynes, desembocando nos 

chamados “Pós-Keynesianos” (Sraffa, Joan Robinson, 

Minsky). 
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Hipóteses do modelo clássico 

Flexibilidade de preços e salários 

Pleno Emprego 

 

Neutralidade da moeda 

Moeda afeta apenas o nível geral de preços 

 

Validade da Lei de Say 

A oferta cria sua própria demanda 
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Oferta Agregada Clássica 

A oferta agregada  clássica corresponde ao total de produto 

que as empresas e famílias estão dispostas a oferecer em 

um determinado período de tempo, a um determinado 

padrão de preços. 

Y = F (K, N, T)   Y = produto 

       K = estoque de capital utilizado 

      N = quantidade de trabalho  

      T = nível tecnológico 
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A produção responde positivamente a qualquer das variáveis 

que a determina. 

A função de produção apresenta retornos constantes a 

escala 

zY = F (zK, zN) 

Se tomarmos um fator como fixo (K), esta função 

apresentara rendimentos marginais decrescentes em 

relação ao fator variável (N). 
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• A produtividade marginal de um fator (Pmg) é definida 

como o incremento da produção decorrente do aumento 

de uma unidade do fator tomados os demais como fixos. 

 

• Curto prazo é um período de tempo no qual o estoque de 

todos os fatores de produção (K), menos um (N), estão 

dados, assim como o nível tecnológico.  

 



Escola Clássica 

O modelo clássico de oferta agregada faz os seguintes 

pressupostos: 

• Mercado de trabalho está sempre em equilíbrio 

• Preços e salários são flexíveis 

• A função de produção agregada exibe retornos 

decrescentes para os insumos capital e trabalho  

• No curto prazo o modelo considera como fixo os níveis de 

capital 
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• O modelo clássico é utilizado para descrever o 

comportamento da economia no longo prazo, como 

podemos perceber pela função de produção , o produto 

não depende de variações nos níveis dos preços.  

• Assim a curva de oferta agregada é vertical. 

• Produto potencial: é o nível de produto obtido se todos os 

trabalhadores que quisessem trabalhar conseguissem 

emprego; por isto também é chamado de produto de pleno 

emprego. 
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• Os trabalhadores aumentam a oferta de trabalho se ocorre 

aumento no salário real. 
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Produção cresce a taxas 

decrescentes se um fator é 

variável ( no exemplo , o N ) 

e demais constantes. 

Porque isso acontece? 

Porque a produtividade 

marginal de qualquer fator 

de produção é decrescente  
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OA é inelástica com relação aos preços.  

Alteração na oferta de bens e serviços só podem ser obtidas por mudanças nas variáveis reais da economia ( terra, 

capital, nível de emprego, salário real , produtividade marginal do trabalho, aumento da população ), ou seja tudo o 

que interfere na função de produção.  


