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Teoria Keynesiana 

• Introdução 

• Princípio da demanda efetiva 

• Modelo keynesiano simples (o lado real) 

• Modelo keynesiano com consumo e investimento 

• Modelo de determinação da renda com o governo 

• Introduzindo o setor externo 

• Considerações Finais 
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Relembrando a Teoria Clássica 

 

• Lei de Say:  “A Oferta cria a sua própria demanda” 

• A economia sempre opera em PLENO EMPREGO de mão de 

obra pois os salários são flexíveis para baixo 

• Não pode haver superprodução generalizada (não pode haver 

recessão) 

• Mais importante: OFERTA 



Teoria Keynesiana 

• O governo não deve aumentar os seus gastos, apenas usar a 

receita tributária para ofertar bens públicos. 
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• A  crise de 1930 e a Grande Depressão coloca em xeque os 

axiomas da teoria clássica, segundo a qual o desemprego seria 

um fenômeno voluntário. 

• Ganham vulto as idéias que viam o problema da Depressão 

como insuficiência de demanda agregada. 

• A principal contribuição foi a obra de John Maynard Keynes, A 

Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (1936), em que o 

autor desenvolve o chamado Princípio da Demanda Efetiva 
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• O empresário toma sua decisão de quantos trabalhadores 

contratar e de quanto produzir com base em quanto ele espera 

vender. 

• O volume de emprego é uma atribuição dos empresários, com 

base em quanto eles esperam vender, e não no mercado de 

trabalho, como no modelo clássico. 
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• Em uma situação de desemprego, de nada adianta a redução 

salarial para induzir maiores contratações se os empresários 

acharem que não terão para quem vender a produção 

adicional. 

Para definir o nível de produção o empresário confronta duas 

curvas virtuais: 

Oferta agregada: a renda necessária para o empresário 

oferecer determinado volume de emprego (reflete os custos). 
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Demanda agregada: a renda que o empresário espera receber 

por oferecer determinado volume de emprego (reflete as 

expectativas). 

• A maximização do lucro faz com que o emprego aumente 

enquanto a renda esperada (demanda agregada) superar a 

renda necessária (oferta agregada). 

• A intersecção dessas duas curvas determina o nível de 

produção e, assim, a demanda efetiva por emprego. 
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• Dado o nível de emprego, determinado pela demanda efetiva, o 

salário real se ajustará para igualá-lo à produtividade marginal 

do trabalho (PmgN). 

• Como a produtividade marginal do trabalho é decrescente, 

expansões do emprego são acompanhadas por quedas no 

salário real, sendo, portanto, anticíclico o comportamento dos 

salários reais. 
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• Mas não é sua queda que induz o crescimento do emprego e do 

produto, como supõem os clássicos, pois a causação é 

justamente inversa. 

• Dada a massa de salários reais, a disputa dos trabalhadores por 

salários nominais é uma luta pela repartição dessa massa 

salarial entre as diferentes categorias.  
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• Com isso, explica-se a inflexibilidade para baixo dos salários 

nominais. 

• Portanto, para analisarmos a determinação do nível de 

emprego e, por conseguinte, a causa do desemprego, deve-se 

olhar o comportamento da demanda efetiva. 

 

 

 

 

 


