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Teoria Keynesiana 

• Os principais componentes da demanda são o consumo e o 

investimento. 

• O consumo é uma função estável da renda (propensão 

marginal da consumir > 0 e < 1). 

• A estabilidade da propensão marginal a consumir faz com que a 

instabilidade da demanda, que provoca flutuações econômicas, 

não decorra do consumo, mas das flutuações do investimento. 
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• No modelo keynesiano, o investimento é tanto um elemento da 

demanda agregada a curto prazo, como também um elemento 

da oferta agregada a longo prazo, ao ampliar a capacidade 

produtiva. 

• Ao tomar a decisão de investimento, o empresário está 

interessado no retorno que um dado bem de capital lhe 

conferirá ao longo de sua existência. 
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• Esse retorno está relacionado tanto ao custo do investimento 

(oferta agregada) quanto às condições do mercado de bens 

(demanda agregada). 

• A decisão de investir é tomada a partir do confronto entre o 

valor presente do fluxo de receita esperada do investimento 

(preço de demanda do bem de capital), frente ao custo de 

realizá-lo (preço de oferta do bem capital). 
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• A eficiência marginal do capital é a taxa de desconto que iguala 

o fluxo de receitas esperado ao custo do investimento. 

• Se esta taxa for superior à taxa de juros, que corresponde ao 

custo de se obter empréstimos para realizar o investimento ou 

o custo de oportunidade de se imobilizar os recursos, o 

empresário investe; se for o contrário, não investe. 
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Princípio da demanda efetiva 

Exemplo 

Custo do investimento (preço de oferta do bem de capital) = R$ 5 

milhões 

Fluxo de receita esperada = R$ 1,2 milhão/ano  

Período (n)  = 6 anos 

Eficiência Marginal do Capital (EMK) 



Teoria Keynesiana 

Preço de Oferta (PV)  
= Fluxo de renda (PMT) x 1 – (1 + EMK)-n 

                                     EMK 
                                  

EMK  = 5 = 1,2 x 1– (1 + EMK)-n 

       EMK 
EMK = 11,5305%  
               

Na hipótese da Taxa de Juros = 14%, o empresário não investirá 
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• O problema é que a Eficiência Marginal do Capital é muito 

instável, uma vez que é calculada a partir de expectativas dos 

empresários, cuja base de formação é bastante precária, dada 

a incerteza em relação ao futuro. 

• A Eficiência Marginal do Capital pode alterar-se tanto por 

pressões na indústria produtora de bens de capital, como por 

mudanças nas expectativas dos empresários. 
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• Com isso, o investimento tende a sofrer fortes oscilações, 

impactando o nível de demanda agregada e a atividade 

econômica. 

• Para estabilizar a economia, Keynes propõe uma atuação mais 

efetiva do Estado, tanto por meio de gastos públicos, que 

compensem a falta de demanda privada, quanto pelo 

direcionamento e incentivos aos investimentos, via redução da 

carga tributária, etc. 
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• A principal contribuição normativa de Keynes foi propor o uso 

de políticas fiscais compensatórias que tenderiam a ser muito 

mais eficientes do que os instrumentos monetários, cuja 

eficácia dependeria de um duplo condicionante: a capacidade 

da política monetária afetar as taxas de juros, e uma vez que 

tenha afetado, que está não seja sobrepujada por alterações na 

eficiência marginal do capital, que limitem o impacto das 

alterações na taxa sobre o investimento. 
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• O produto (renda) é determinado pela demanda agregada, não 

existindo restrições do lado da oferta para a expansão do 

produto. 

• O produto (renda) é determinado pela demanda agregada, não 

existindo restrições do lado da oferta para a expansão do 

produto (existem recursos desempregados). 

• Condição de equilíbrio, no mercado, é dada por: 

•     Oferta Agregada de bens e serviços = Demanda Agregada 

de bens e serviços 
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MODELO KEYNESIANO SIMPLIFICADO (MKS) 

Hipóteses: 

 

1ª) Os preços são fixos → A inflação é zero 

2ª) A taxa de juros é constante. 

3ª) RLEE = 0 

4ª) RENDA DISPONÍVEL = RENDA – TRIBUTOS 
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Yd = Y – T + R 

y = renda agregada 

 

yd = renda disponível para consumo e poupança 

 

T = tributos 

 

R = Transferências de renda do governo (aposentadorias, 

pensões, bolsa-família) 


