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Perfil da procura
e perfil do investimento
Na analise do desenvolvimento económico,
é indispensável levar em conta os conflitos
de poderes, nomeadamente os que se referem
à repartição dos rendimentos. De facto, a
repartição dos rendimentos influencia poderosamente a composição da procura de bens
de consumo. Por sua vez, esta influencia a
intensidade capitalistica dos novos investimentos, o que virá por sua vez, a ter efeitos
sobre a repartição do rendimento.

INTRODUÇÃO
0.1. Nas sociedades modernas de economia não centralizada
(ditas: sociedades capitalistas) constata-se1 um crescimento que
não é homotético e cuja taxa não é constante. Historicamente, esse
crescimento faz-se através de uma dinâmica de desequilíbrios ou
tensões sucessivamente superados, e de modificações também sucessivas nas suas estruturas de consumo e de produção. Vários elementos parecem entrar em jogo para explicar a dinâmica económica dessas sociedades:
— os conflitos sociais que se manifestam, entre outras formas, no que respeita à repartição do rendimento, particularmente pela pressão sindical, no sentido de elevações
* Agradecemos ao Prof. A. MANESCHI, da Universidade de Vanderbilt,
e ao Prof. SEDAS NUNES as observações que fizeram a uma primeira versão
do presente
trabalho.
1
Principalmente as que já atingiram um certo grau de desenvolvimento.
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sucessivas dos níveis de salário, e pelas «respostas» consequentes dos organizadores dos factores de produção;
— a evolução do perfil da procura, que se pode apreciar pelo
facto de as ciasses «menos ricas» tenderem a atingir, por
avanços sucessivos, as estruturas de consumo das classes
«mais ricas», as quais, por sua vez, tentam manter estruturas de comsumo que as distingam social e sociologicamente ;
— a «produção» e a incorporação permanente, mas não uniforme no tempo, do progresso tecnológico, nas estruturas
de produção.
Outros elementos entrarão certamente em jogo, com maior
ou menor preponderância conforme os países. Mas os enunciados
acima parecem ser de grande importância e mais comuns na explicação da dinâmica económica interna.
0.2. O ensaio de análise que segue, tenta precisar e conjugar
esses elementos explicativos do mecamásmo do crescimento. Em
trabalhos anteriores, já haviam sido assinaladas e estudadas a
importância da distribuição da renda e da diversificação do consumo, que acompanha
(automaticamente a elevação da renda média, na do capital2, assim como a influência das variações
da
composição da procura sobre A produtividade e o emprego 3. Mas,
ou porque o «approche» é diferente ou porque se pretendeu fazê-lo
de uma maneira mais sistemática, julgou-se útil uma nova demarche analítica.
Como se verá, é seguidia uma linha neo-Keinesiana no nosso
estudo. Evita-se a utilização de funções de produção agregando os
diferentes investimentos feitos em períodos
sucessivos. O nível de
salário é considerado como um dado 4 em cada período e resultante
dos poderes relativos de decisão dos componentes ou actores sociais. Os empresários e capitalistas, além de se preocuparem com
o cálculo racional do lucro, buscam a expansão de suas empresas.
Ao nível do empresário individual, o problema resume^se em evitar a elevação do coeficiente de liquidez; ao nível do conjunto dos
empresários, o mesmo problema apresenta-se como uma exigência
no sentido de assegurar uma certa taxa de investimentos, sem o
que a participação dos lucros na repartição do rendimento tenderia
a declinar.
2
Cf. FURTADO [2].
3 Ci\ SPAVENTA [8].
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Em uma análise mais completa seria sempre possível (e até interessante) considerar o salário como elemento endógeno do modelo explicativo.
Para um tratamento similar da taxa de salário, veja-se Joan ROBINSON [6]
e [7].
Jt$8

0.3. Várias simplificações foram necessárias para se poder
dar uma explicação facilmente apreensível. As relações analíticas
apresentam-se por vezes formalizadas em termos matemáticos tão
simples quanto possível; evitaram-se as expressões complexas que
certamente só dificultariam o entendimento do que se queria dizer.
Embora a análise aqui apresentada não vise a formulação de
recomendações de política económica, julgia-se, no entanto, que
ela poderá fornecer matéria de reflexão na consideração de medidas nesse campo de acçãx).
1. INTENSIDADE CAPITAL1STICA E REMUNERAÇÃO
DOS FACTORES
1.1. O crescimento da produtividade média do factor trabalho numa dada economia depende da quantidade e da qualidade
dos instrumentos de trabalho de que esse factor dispõe, da sua
capacidade em as utilizar eficientemente e da disiponibilidade
económica dos recursos naturais, da relação dos preços (e custos)
interiores com os preços exteriores, das economias externas utilizáveis, etc. Mas, de um modo geral, estes elementos produzem
efeitos que se esgotam no tempo, quando não conduzem, implicam
eu coincidem com aumentos da dotação de instrumentos de trabalho por trabalhador. Simplificando, pode, portanto, considerar-se que esta variável traduz de maneira lajceitável a condição próxima que explica as variações da produtividade média do factor
trabalho. Isto é, a intensidade eapitalística dos instrumentos determina a produtividade média dos trabalhadores que esses investimentos ocupam. Num determinado período, quanto mais intensamente capdtalístico é o investimento, miaior tende a ser a
produtividade média dos trabalhadores, sendo dada uma estrutura
de preços. Mas, para uma dada tecnologia, a produtividade média do factor trabalho aumenta segundo uma lei de rendimentos
marginais decrescentes com o acréscimo dia intensidade capitalística das combinações produtivas, como é, aliás, correntemente
aceite na análise económica.
Admite-se, em geral, que a tecnologia progride positivamente
no tempo, e a experiência parece mostrar que as técnicas de produção exigidas ou propostas pela nova tecnologia são, progressivamente, cada vez mais intensamente capitalísticas. Da mesma
maneina, a evolução qualitativa dos instrumentos de trabalho conduz a, ou exige, uma evolução qualitativa da qualificação profissional dos trabalhadoires que manejem esses instrumentos da produção. Ctoncomitantemente, a criação de novias unidades produtivas e a substituição de equipamento antigo por equipamento novo
dão também lugar à introdução de esquemas mais aperfeiçoados
de gestão dos factores de produção.

Assim, a prodiitividiade média do conjunto dos trabalhadores
ocupados pelo conjunto dos investimentos existentes é função da
intensidade capitalístiica e da idade tecnológica dos instrumentos
de produção.
1.2. Para um dado investimento, ou, — se admitirmos que os
investimentos realizados num período finito de tempo pertencem
à mesma geração tecnológica — para o investimento global de um
dado período, a produtividade evolui em função da intensidade
capitalística da combinação produtiva, com rendimentos marginais decrescentes.
Ã medida que a tecnologia evolui e dá origem a novos instrumentos de trabalho qualitativamente mais perfeitos e produtivos,
a produtividade média dos trabalhadores que os utilizam correctamente aumenta com a introdução desses novos instrumentos.
Em virtude da própria complexidade e do custo crescentes da
concepção e do fabrico dos novos bens de produção tecnologicamente miais evoluídos, há uma correlação positiva entre o progresso tecnológico dos instrumentos de trabalho e a intensidade
capitalística dos investimentos. Assim, pode dizer-se que a intensificação do investimento por trabalhador constitui a condição
básica da incorporação e da assimilação de técnicas mais evoluídas
e, portanto, do crescimento mais rápido da produtividade.
Considerando a produtividiade dos sucessivos investimentos
no tempo, a relação funcional entre produtividade e coeficiente
de intensidade capitalística dinamiza-se, pois quanto mais rápida
for a elevação da intensidade capitalística maior
poderá ser a
incorporação e aproveitamento da tecnologia5. Isto é, a taxia de
crescimento do coeficiente de intensidade capitalística dos sucessivos investimentos6 indica, de uma maneira modal, a medida em
que a tecnologia, em evolução no tempo, tem ocasião de ser introduzida concretamente nos processos produtivos postos em execução com os novos investimentos7. Assim,
a produtividade média
dos novos investimentos, realizados em t8, depende da sua inten5

Isto é váldo tanto para um país produtor de tecnologia de ponta
como para uma economia onde as técnicas de produção são relativamente
atrasadas.
6
Que é diferente do coeficiente de intensidade capitalística média do
conjunto dos instrumentos de qualquer idade tecnológica existentes em t.
Esta medida implicaria a agregação de instrumentos de trabalho tecnológica^
mente7 heterogéneos.
Pouco importa que o investimento se realize em t, se ele adopta
a técnica e combinação produtivas necessárias à concretização operacional
da tecnologia avançada. A variável t não deve, pois,, constituir em si um
factor8 explicativo.
Ver o significado das anotações matemáticas^ em anexo.
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sidade capitalistioa e da variação desta intensidade relativamente
à dos investimentos realizados no período transacto 9 :
t=H

(1)

) kt

(t—l) (i+iog

em que 0 < p < 1 e onde H (t—1) = TT (1+log

) que cons-

titui um dado para a análise da relação no período t.
Para cada t, (1) obedece às condições de l.a e 2,a ordem
< O11, isto é, a produtividade média cresce de
> 0 10 e
dkt
dk
9

A função (1) é uma forma particular da expressão p — e , k .
Mas em (1)3 é dliferente de período para período e função da taxa de crescimento da iinitensidsade capditalística dos investimentos nos períodos siucessávos.
Poderia ainda aceitar-se uma formulação alternativa para (1), se
admitirmos que um mínimo de progresso tecnológico se venifica com o<s investimentos em t, independentemeníte da variação da intensddadfc capitalística
e mesmo que esta seja nula
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p
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p
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)
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k
k
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Mas as conclusões não viriam substancialmente modificadas.
Finalmente, outros arranjos de proporcionalidade são possíveis, escolhendo convenientemente a base do logaritmo.
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Mesmo supondo a posição mais restritiva (Ak^O), verifica-se que

<0

dkf
para /3<0}62, o que normalmente acontece. Com efeito, 2# —1<(11 — SS) B

para yg<0,62. Se /?>0362, o crescimento de pt será mais do que proporcionalmente crecente com kt3 até que kt seja suficiente maior que kt_lt
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uma manoira marginalmente decrescente com a intensidade capitalística do investimento em cada t, ou o mesmo é dizer, para uma
dada tecnologia disponível nesse período.
1.3. Se representarmos sobre um mesmo referencial gráfico
as sucessivas curvas que
exprimem, para os investimentos feitos
no® períodos sucessivos12, tas relações entre a produtividade média
dos trabalhadores que cada um ocupa e a sua intensidade capitalística, temos a seguinte figura:

Fig. 1

Representasse a tracejado ia parte das curvas em t que tem
ordenadas inferiores à das curvas em í—1. Isto quer dizer que se
os empresários, por uma razão qualquer, tiverem que baixar o
nível da intensidade capitalísitica dos novos investimentos em relação ao nível atingido pelos investimentos no período anterior,
eles escolherão certamente a técnica de produção que corresponde
à tecnologia já utilizada e adoptada anteriormente. Isto é, para
uma mesma combinação produtiva de factores, escolherão a que
proporcionia mais alta produtividade. Portanto, apenas são economicamente significativas as curvas representada a cheio, pelo
que (1) se pode escrever com maior
pirecisão do ponto de vista da
análise económica, sob á forma13:
pt=H (t—l) . h . kt

(1')

i

k{

11+log —— para A kt > 0

com

= |

A kt < 0
12
It, t datando o grupo de investimentos tecnologicamente homogéneos,
isto é,13aproveitando a mesma tecnologia disponível em cada t.
Como se verá, e embora a variação possa ser maiocr ou menor, *kt
será normalmente positivo, sobretudo se os salários crescerem em t.

A introdução concreta ou aproveitamento económico operacional dos avanços do progresso tecnológico só poderá realizar-se
se a intensidade capitalística dos novos investimentos se aproximar do nível de intensidade requerido pelas técnicas de produção
mais avançadas, o qual é crescente no tempo.
1.4. A taxa de crescimento da produtividade média do investimento em t em relação à produtividade média do investimento
em t—1 é, portanto:
dpt
Ht

Pt-\

dk.
dk. 14
= d ( _ i - ) + fi — i - ; dt = 1

função da taxa de crescimento e da taxa de aceleração da intensidade capitalística do investimento com relação ao do período anterior.
A produtividade média global do conjunto das actividades é
a soma das produtividades dos investimentos nos diferentes períodos ponderadas pelas percentagens, no conjunto da população
activa em t, da mão-de-obra ocupada pelos investimentos de cada
período15:

(2)

p(t) =

L(t)

sento T a idade do capital produtivo mais antigo. A transferência
de mão-de-obra de investimentos tecnologicamente mais antigos
para tipos de investimentos mais modernos faz (aumentar a produtividade média global. Assim, a variação da produtividade média global em t, em relação à verificada em t—1, é função da
produtividade dos novos investimentos e da eliminação económica
dos investimentos tecnologicamente mais antigos e não rentáveis.
14

Supondo os períodos suficientemente pequenos
kt
dkf
log V .= log H (t — l)+log (1+log
- ) + # log k = Cte+ I + g log k
t
*15
*#-*
^t-x
*
Para simplificar supõe-se que a produtividade dos /;- não varia no
tempo, e a mão-de-obra que lhe é afectada tão-pouco. Isfto quer dizer que a
usura física não é importante e que a contaminação tecnológica, ou não tem
jugar, ou, talvez mais realisticamente* não faz mais do que compensar a
usura física;, a exemplo da hipótese admitida por KALDOR.

1.5. Quanto aos novos investimentos eles contribuem ao aumento da produtividade média global, pelo progresso tecnológico
que incorporam e pela maior ou menor percentagem de mão-de-obra que ocupam. Os investimentos pode ser, em ordem ao progresso tecnológico que incorporam, de dois tipos:
— de difusão das técnicas de produção tecnologicamente avançadas, mas já conhecidas e utilizadas em certas unidades de produção ou subsectores.
— de invenção ou assimilação 16 de novas técnicas de ponta
ainda não conhecidas ou não utilizadas no processo produtivo
nacional.
Aos investimentos do primeiro tipo corresponde, em geral,
um acréscimo praticamente nulo da intensidade capitalística em
relação iaos realizados no período anterior. Aos do segundo tipo
corresponde um aumento da intensidade capitalística necessária
à adopção de técnicas de produção tecnologicamente avançadas*
Aparentemente ter-se4a tendência a afirmar que, se os investimentos são do segundo tipo, a produtividade aumentará mais do
que se eles fossem do piimeiro tipo. Mas, como é fácil de ver
por (2), a produtividade média global é uma soma ponderada, e
como os investimentos do primeiro tipo são menos intensamente
capitalísticos que os do segundo* tipo, eles ocupam mais mão-de-obra para um mesmo montante de recursos a investir, o que pode
dar lugar a uma ponderação mais forte, isito é, a17um acréscimo
mais acentuado do emprego nas novas actividades . No capítulo
seguinte se discutirá os factores que afectam a preponderância,
de um ou de outro tipo de investimento.
A variação da produtividade média global depende também,
como se disse, da transferência, mais ou menos acentuada, da passagem da mão-de-obra afectada a investimeotos tecnologicamente
menos evoluídos para investimentos utilizando meios de produção
mais modernos.
1.6. A «libertação» da mão-de-obra utilizando instrumentos
de trabalho mais antigos, depende do nível do excedente de produto por trabalhador que o empresário consegue retirar da con16

A assimilação de novas técnicas de produção ocorre mais frequentemente nos países em vias de desenvolvimento, onde o progresso tecnológico
não corresponde a um processo endógeno, mas constitui um factor exógeno,
recebido através da importação de equipamento e da informação técnáco-científica.
17
Acontece, por vezes, nos países subdesenvolvidos, onde a produtividade
média global é bastante baixa, que a realização de investimenftos altamente
capitalísticos com a fraca absorção de mão-de-obra, pouca influência tem
sobre a produtividade média global. Pelio contrário, pode criar dástorsões e
acentuar o desteKítiálíbrio ao nível âsos factores.

jugação dos dois factores de produção: instrumentos de produção
e trabalhadores. A remuneração (ou excedente de produto) do
investidor, por trabalhador ocupado, consiste nia diferença entre a
produtividade média no investimento e o salário pago ao trabalhador nele empregue.
(3)

rt = p t — n> (í)

Admitindo que os instrumentos de produção conservam a
mesma produtividade durante a sua vida activa e que o salário
aumente a uma taxa constante (e), o limite da «vida económica»
do investimento é atingido quando o salário for igual à produtividade média18:
(4)

p

t T

= w(t) =w(i—T)

(1+6)

r

pois, a partir desse momento, a rentabilidade do investimento é
nula. Donde T (vida económica ex-post) é igual à diferença entre
os logaritmos da produtividade média e do salário no momento da
realização do investimento, a dividir pela taxa de crescimento do
salário:
(5)

T=log

Pt T

~
log (1+e)
n>{t-T)

Ou, por outras palavras, T é função da vantagem que o investimento disfruta no início da sua vida activa e da velocidade do
salário a esgotar essa vantagem inicial. A partir da idade T não
interessa a manutenção em actividade' desses instrumentos de
produção desde que o salário continue subindo, a não ser que novos instrumentos de trabalho tecnologicamente mais evoluídos se
acopulem aos mais antigos de tal forma que a produtividade média
da unidade produtiva aumente ... se isto for tecnicamente possível.
1.7. Adoptando agora uma visão ex-ante, prospectiva, os empresários avisados calculam a «vida económica» esperada dos
seus investimentos a partir das suas expectativas sobre a variação
das remunerações salariais no tempo e do conhecimento da vantagem ou quase-renda inicial [pt—w(t)] de que dispõem. Durante
esse lapso de tempo, o capital financeiro investido deve ser recuperado e remunerado com uma conveniente taxa de lucro.
18

Cf. ALLBN [ 1 ] ,
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A taxa de remuneração bruta que os empresários obtêm no
período t19 é igual
(6)

U

q L "

'

kt

K

Nos períodos seguintes essa taxa de remuneração bruta depende da evolução do salário, que os empresários estimam aumentar, por exemplo, à taxa e'.

Calculando, segundo processos análogos a (4) e (3) e a partir
da estimativa de e', o tempo de «vida económica» esperado dos
investimentos (T')> a taxa média antecipada de remuneração
bruta ou taxa de remuneração remunerada é 20 :

_

onde w (t) =w (t).

ri

^]

(l + 6)

1—- é o salário médio antecipado

para o espaço de tempo T'.
Quer dizer que a taxa de recuperação remunerada do investimento depende da quase renda inicial e da evolução do salário,

J
ou seja: do coeficiente capital-produto r
19
Supondo, para simplificar, que o in vestimenta produz desde o início
do período.

T'—í p # —(i+ e ') T • w (t)

T'_i

T= 0

T=0

kt

Í

21'
kt
de antecipação.
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kt

. 2

T
T

p^

w (t)

r'—í

kt

kt

T =0

, sendo S

u m

T
T

multiplicador

e do cociente das remunerações médias (por antecipação) a pagar
ao factor trabalho (w (t) . Lt) sobre o capital investido em
instrumentos de produção (kt . Lt=Kt).
Na decisão dos investimentos pelos empresários, esta taxa de
recuperação remunerada média para o período de vida económica
do investimento constitui elemento fundamental. A partir dessa
taxa, os empresários calculam se podem recuperar o seu capital
c remunerá-lo convenientemente, isto é, se a taxia de actualização
que torna a soma dos sucessivos qt_^ actualizados igual à unidade
é igual ou superior à taxa normalmentef aceite no mercado 21, e
que o tempo de recuperação do capital (T ) seja compatível com a
política de previsão dos empresários22 sobre a evolução da tecnologia.
Desta forma, os empresários ao decidirem os seus investimentos procuram uma combinação de factores que lhes garanta
um qt adequado, uma certa evolução de salários estando prevista.
1.8. Essa combinação de factores, dada a dimensão mínima
dos investimentos permitidos pelas técnicas de produção disponíveis, traduz-se pelo coeficiente de intensidade capitalística (K/L).
Suponhamos, na sequência de KEYNES, que a taxa de recuperação remunerada obtida no período t—1 é suficiente para incitar
os empresários a investirem no período t se essa taxa for conseguida, a fim de aplicarem produtivamente
os recursos líquidos
disponíveis pelos detentores de capitais23.
21

O total das remunerações recebidas durante a vida activa é

r-i
S

r/4. T . Lt.

A taxa de actualização (i) que torna a soma destas remunerações actualizadas igual à do custo inicM do investimento é dada por:
r

S
22

•L

r

=Kt . . s

Ik

q

=1 . . s

=1.

Cf. KALDOR & MlRRLEBS [ 5 ] .

23

Numa óptica mi-cro-económica seria possível dizer que a decisão de
investir resulta da oportunidade de conseguir uma remuneração para o capital superior (ou igual) à taxa de juro no mercado. Porém3 ao nível macro,
tail teoria não é aceitável pois os detentores de capital não podieriam se
emprestar dinheiro mutuamente e indefinidamente. A lógica comum e conjunta dos empresários e detentores de capital é acumular recursos e empregá-los naturalmente de maneira a manterem a sua parte relativa no rendimento global percebido.
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No período t—l constatou-se: uma dada relação funcional
entre pt__i e k t i expressa, no gráfico abaixo, pela curva /; uma
intensidade capitalística dos investimentos feitos nesse período
igual a fcí—i; e um salário médio antecipado w (t—1) 24.
A taxa qti obtida em t—1, é dada, no gráfico, pela tangente
trigonométrica do ângulo 9, sabendo que Q~^t_1=Vt_^w
(í"~l).
Suponha-se agora que o salário médio antecipado em t é sensivelmente superior ao constatado em t—1: w (t) > w (t—1), e
a relação funcional entre pt e kti tendo em conta os progressos da
tecnologia possíveis para combinações mais intensamente capitalísticas, é dada pela curva II para os k > k
e por / para os
Sendo assim, taxas de recupenação remunerada iguais ou superiores a q são possíveis para investimentos cuja intensidade
capdtalística se situe entre kfn e kmf sendo km > ktn > fcu

Fig. 2

A subida de salários (ou a antecipação de subida sensível de
salários) impele os empresários ia adoptarem combinações produtivas mais intensamente capitalísticas, a fim de simultaneamente
aproveitarem os benefícios do progresso tecnológico e de pouparem
o factor trabalho. Simplesmente, dada a tecnologia disponível, há
produtividades marginais positivas mas decrescentes com kt crés24
De tal forma que 0,w (t—1) ~ 0,6.0,?,-!. Se a ponderação dos
Lj (j<.t — 1), não for muito grande, a parte relativa do trabalho no produto bruto global não sierá certamente muito superior a 70%. Mas é evidente
que isto constituo apenas um problema de construção geométrica.

cente25, o que leva a que, a partir de certa altura, a elevação acentuada do coeficiente capital-produto faça baiixar a taxa de recupenação remunerada em t a níveis inferiores a <ZÍ—1, o que desencoraja os empresários26.
Se os empresários tivessem absoluta liberdade de escolha da
combinação produtiva, tenderiam a escolher aquela que maximizasse qt (no esquema gráfico: kt>2)» Simplesmente, assegurando-se todavia de uma taxa de recuperação remunerada suficiente, os
empresários devem atender às indicações da procura que eles
prevêem ou podem provocar. Atendem naturalmente não só ao
volume de procura solvável mas também ao que estimam poder
ser a sua composição.
Ora a variação de volume da procura global e a variação da
sua composição condicionam o volume e a composição da oferta
e, portanto, a escolha da combinação produtiva de factores nos
investimentos, e, em consequência, a produtividade média global
e o volume de emprego.
2. PERFIL DA PROCURA E CX)MBINAÇÕES PRODUTIVAS
Os factores que influenciam o perfil ou composição da procura são muitos e variados, desde os quadros culturais à localização espacial. Numa óptica de dinâmica económica consideramos
apenas dois mais relevantes e mais genéricos para o conjunto dos
países: o nível do rendimento e a /repartição deste.
2.1. Os consumos das classes de mais altos (rendimentos incidem, em geral, sobre tiipos de bens; superiores em relação aos tipos
de bens consumidos pelas classes de rendimentos mais baixos 2\
Esses bens podem ser considerados superiores sob dois aspectos:
a) São bens cujo preço unitário é relativamente elevado em
relação ao poder de compra médio local, o que lhes confere uma
certa «aristocracia sociológica», pois esse preço reseirva-os a cer*
tas classes de compradores dotadas de poder de compra suficientemente alto. O preço elevado pode ser devido ou ao custo de pro25
É c l a r o q u e n o tempo, a k crescente pode corresponder u m p m a i s
do q u e propordonalimente crescente; depende d a intensidade do p r o g r e s s o
tecnológico.
26
Uma baixa de salários — o que não é muito provável — conduziria
certamente à adopção de combinações produtivas determinadas pela relação
funcional / e, portanto, com kt<kt__,, isto é, menos intensamente capitalísticas.
27
Cf.SPAVENTA [ 8 ] quando à t o m a d a em consideração d a e s t r u t u r a
da procura. No entanto, o nosso «approche» é diferente.
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dução também elevado, ou ajo facto de que esses bens constituem
«novidades» am relação ao mercado locai, ou íainda a uma restrição da oferta.
6) Frequentemente, estes bens, nomeadamente se são «novidades», são produto de modernas técnicas de produção. Há assim
uma carta conrelação positiva entre os tipos de consumos preponderantemente feitos pelas classes de mais altos rendimentos e o
nível tecnológico das técnicas de produção desses bens de consumo.
Mas, por uma efeito ascendente na escala de produção e/ou até
por um efeito de aceleração, o nível tecnológico das técnicas de
produção dos equipamentos 28necessários ao fabrico desses bens
se afirma no mesmo sentido . Desta forma, quando o poder de
compra por cabeça das classes mais ricas se expande, a intensidade
capitalística das técnicas de produção, necessárias para siatisfazer
a procura assim criada, tende a aumentar.
Isto é, os consumos das classes mjais nicas tendem a dirigir^se
para tipos de bens de preço relativamente elevado e cujas técnicas
de produção são relativamente mais intensamente capitalísticas e
do tipo assimilação ou inovação, embora uma franja da procura
desta classe possa dirigir^se para consumos de prestígio, cuja elasticidade de oferta é rígida e cuja técnica29 de produção emprega
com relativa abundância o factor trabalho .
Os consumos das classes de rendimentos mais baixos tendem,
por sua vez, a aproximar-se dos ou a imitar os consumos habituais
das classes mais ricas. Ã medida que o rendimento aumenta, o
consumo destas classes não só aumenta quantitativamente como
também se modifica qualitativamente e novos bens entram no
cabaz de consumo, e, por um efeito de imitação, aumenta a procura dos bens já produzidos para o consumo das classes mais
28
Por outro lado, a tendência à maior capitalização manifesta-se p a r a
além da simples técnica de produção material; verifica-se também concepção
dos produtos, n a s técnicas die gestão e n a organização d a distribuição que
leva os produtos a/te aos consumidores. Como algumas destas actividades estão
catalogadas nos serviços, podem registar-se forte expansão e crescente capitalização do sector terciário.
29
A recusa social do bem popularizado leva a classe «mais rica» a
inventar tipos de consumo com oferta limitada e empregando factores escassos; caso extremo de oferta infinitamente rígida é a dos quadros de
Rembrandt; um caso mais atenuado é o da decoração ou da moda de luxo.
Simplesmente, é preciso lembrar que n a produção deste tipo de bens e serviços, o factor trabalho empregue e qualitativamente superior (capitalização
técnico-artística ou intelectual) e que a própria organização dos factores tende
a ser cada vez mais capitalística (instalações luxuosas modernas, como, por
exemplo, nos restaurantes de luxo). E m todo o caso, no processo de longo
prazo, h á u m a capitalização crescente da produção deste tipo de consumos
de prestígio, e a p a r t e relativamente limitada do poder de compra da classe
«mais rica» que lhe é consagrada, n ã o invalida a tendência geral exposta
acima.
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ricas, os quais agora se «popularizam», tendendo-se assim a impulsionar a difusão de técnicas de produção já conhecidas.
2.2. Interessa porém considerar a modificação do perfil da
piocura global numa perspectiva dinâmica. Os consumidores pertencentes à classe de mais altos rendimentos, — como aliás, todos
os consumidores de qualquer classe — procedem de modo a marcar
a sua posição social através de sinais exteriores, os quais são, em
geral, certos tipos de consumo com impacto sociológico. Ã medida
que o seu rendimento disponível aumenta, os consumidores desta
classe tendem a modificar constantemente o seu consumo, pois
graças ao seu maior poder de compra podem gozar do privilégio
de serem os primeiros utilizadores das «novidades» introduzidas
no mercado ou funcionam mesmo como suscitadores de «modas»
novtas, numa constante recusa sociológica de ostentar consumos
(não essenciais) popularizados. Os consumidores pertencentes às
classes de rendimentos menos elevados, ao imitarem os consumos
das classes mais ricas na medida em que o acréscimo do rendimento o permite, perseguem portanto uma alvo em constante deslocação. Sob uma perspectiva dinâmica, pode considerar-se que
os consumidores não tentam alcançar um máximo determinado,
mas sim um «nível de aspirações» em evolução constante num
jogo de perseguição; num caso há perseguição de um alvo em
deslocação, e no outro, numa fuga por modificações qualitativas
condicionantes e condicionadas pelas «novidades». Parece, assim,
tanto numa perspectiva estática como numa perspectiva dinâmica,
poder distinguir-.se dois tipos essenciais de estruturas ou perfis
de consumo: o dos «mais pobres» ou «menos ricos» que imitam,
e o dos «mais ricos» que tentam marcar uma constante diferenciação.
Se a diferença que sepana os níveis de rendimentos das duas
classes ou categorias de consumidores diminui, os tipos de consumo da classe mais baixos rendimentos tende a aproximar-se daqueles que constituem o perfil da procura da classe de mais altos
rendimentos, pois o aumento do poder de compra daquela permite-Ihes seguir de mais perto, a evolução dos consumos desta. Se,
pelo contrário, essa diferença aumenta, os perfis da procura dos
consumidores de uma e de outra classe divergem mais acentuadamente.
No primeiro caso, e suposto um aumento de rédito global,
verifica-se mais acentuadamente uma modificação do perfil da
procura global no sentido da difusão dos bens de consumo considerados superiores, adquiridos lagora pelos consumidores que acedem a mais elevado poder de compra relativo. No segundo caso,
verifica-se mais acentuadamente uma modificação do perfil da
procura global no sentido da introdução de novos tipos de bens de
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consumo, por efeito de demonstração do exterior ou por diversificação activa da procura das classes mais favorecidas.
2.3. Porém, isto que se conhece da análise das elasticidades
procima-preços, procura-rédito e dos efeitos demonstração-iiniitação, tem igualmente efeitos sobre o* tipo de combinações produtivas do® investimentos necessários para satisfazer as novas procuras. Se a importância relativa da procura dos «mais ricos» se
acentua e há uma consequente maior solicitação de bens que são
produto de técnicas de produção de nível tecnológico relativamente mais elevado e mais capitalísticas, então os novos investimentos que se fazem (se a produção interna corresponder) são
relativamente mais capitalísticos do que o seriam com a acentuação da importância relativa da procura dos «menos ricos», a qual
se manifestaria pela difusão de bens de consumo cujas técnicas
de produção são conhecidas (progresso tecnológico por difusão) e
menos capitalísticas. Num caso estimulam^se os investimentos do
tipo inovação ou assimilação; no outro estimulam^se os investimentos do tipo diifusão.
A resposta dos investidores-einpresários a esta evolução do
perfil da procura suposta em crescimento30 pode não seir meramente passiva, mas sim activa. A partir do conhecimento da evolução do perfil da procura, os empresários podem prever a introdução de novos produtos para cuja aquisição tentam atrair os
acréscimos dos rendimentos ou os rendimentos libertos dos consumidores. Do mesmo modo, a política activa dos empresários pode
manifestar-se não já pela introdução de novos produtos31, mas
ainda pela adopção de técnicas de produção produzindo produtos
já conhecidos; a expansão da procura dos «menos ricos» pode
criar mercado de dimensão suficiente para a adopção de técnicas
de produção em massa de produtos agora em difusão, as quais
são normalmente mais intensiamente capitalísticas32. Também,
por esta via, se verifica uma tendência do aumento da intensidade
capitalística dos novos investimentos em relação aos realizados
em períodos anteriores. Simplesmente, como a expansão do poder
de compra «per capita» da classe «menos rica» se não faz brusca30
Para facilitar a exposição. Se suposermos o poder de compra global
em regressão, o mesmo tipo de análise é válido, cabendo apenas pôr em
relevo que a adaptação da oferta da mobilidade dos factores e da capacidade
e facilidade em importar. Pode dar-se miais vincadamente o caso de novos
investimentos em certos ramos de produção, ao mesmo tempo que se verificam 3 1excessos de capacidade de produção noutros ramos.
Tecnicamente ou apenas comercialmente novos.
32
0 a u m e n t o d o poder d e compra per cwpita dos menos ricos é feito
geralmente, em sistema capitalista, por aumento de salário real. A elevação
do custo do factor trabalho constitui ainda um incentivo suplementar para a
adopção de técnica® labour-saving\
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mente, e como há quase sempre excesso de capacidade nas unidades de produção produzindo bens considerados superiores, destinados anteriormente ao mercado formado pelos consumidores das
classes mais ricas33, a elevação da intensidade capitalistica dos
novos investimentos induzida pela expansão do mercado é menor
por unidade de capital investido que a que se verificaria para os
novos investimentos destinados a produzir bens novos e tecnologicamente mais refinados34.
O facto de o poder de compra global se encontrar em fase de
expansão introduz uma dimensão suplementar na análise, mas não
invalida os efeitos, considerados atrás, sobre a tendência respeitante à intensidade capitalistica das combinações produtivas sugeridas pela evolução do perfil da procura.
2.4. Se admitirmos que a poupança investível — incluindo os
lucros não distribuídos — sai apemas da parte do rendimento que
vai aos «capitalistas»35, e sabendo que:
taxa de remuneração do capital por cabeça de trabalhador para o conjunto da economia no período t é:

— o rendimento global no período t é igual à soma da remuneração dos factores:
(9)

Y(t)=w (í) .L(t)+r(t)

.L(t)=[w(t)+r(t)]

.

então a igualdade contabilística:
Y(t)=C(t)+8{t)
pode esorever-se:
(10)

Y (t) = [w(t) + a—s) . r(f)] . L(t)+a . r(t) . Ut).

33
Que poderiam suportar o alto preço relativo que conferia uma certa
«reserva sociológica» ao bem.
34
Isto é t a n t o ma£s e m p i r i c a m e n t e evidente q u a n t o mai® a econoimia
se encontrar num estádio intermédio entre uma economia rica e avançada e
uma economia
pobre e subdesenvolvida.
35
A maior parte dos investimentos são «auto-financíiados» ou financiados
por créditos Inter-firmas. A poupança dos assalariados tende a financiar as
despesas em bens de consumo duradouros e a construção de alojamentos possuídos p^lo utente. Aliás pode discutir-se se uima parte daquilo que se regista
como salários é realmente salário ou constitui expediente de fuga ao imposto sobre lucros.
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Sendo as decisões dos empresários sensíveis às variações do nível da procura global e da sua composição ou perfil, e admitindo
que as decisões de investimento produzem os seus efeitos produtivos
no período seguinte, pode considerar-se que as variações do coeficiente de intensidade capitalística em t são afectadas pelas variações supra observadas em t—1 (por exemplo: comparando os perfis
dos extremos do período).
Se, por exemplo, para um rendimento global em expansão ou
constante, a repartição do rendimento favorecer relativamente
a
classe «mais rica» — aqui identificada com os «capitalistas»36 —,
a variação da intensidade capitalístSica dos investimentos em ty em
relação aos realizados em t—1, tende a ser positiva.
Considerando apenas a composição ou perfil da procura dado
por:

n>(/-l).Z.(/-l)

iv(t-l)

existe uma elasticidade positivia da variável kt em relação à variável
C(í—1).
Simplesmente, é preciso ter em conta também, e como se disse
atrás, as variações do nível da procura global. Se há, por exemplo,
uma expansão da procura global, a intensidade capitalística dos
novos investimentos tenderá a aumentar contrariando ou acentuando a tendência resultante da variação do indicador da composição relativa da procura.
A expressão analítica abaixo traduz, sob uma forma simples,
as influências exercidas pelas variações da procura sobre a intensidade capitalística dos novos investimentos, em relação à registada
DOS investimentos do período anterior:

36
Isto é tanto mais empiricamente correcto^ quanto menos difundido
estiver o «capitaMismo popular». Mas lembremo-nos que nas pequenas e médias
empresas a propriedade do capeai não está difundida^ e que, mesmo nas
grandes empresas, a remuneração real total por acção do pequeno accionista
é inferior à que o grande accionista percebe de uma maneira ou de outra*
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onde w(t—l) . L(t—l)=W(t—l); r(t—l) . L(t—l)=R(t—l);
0 < y < 1; 0 < 8 < | < 1 .
A expressão acima pode ainda escrever-se sob a forma36'
;

que exprime as variações relativas sobre a seguinte superfície,
para (S—y) > 0

Fig. 3

ou sobre esta outra, se a elasticidade que indica a reacção à composição da procura (y) for mais forte do que a elasticidade que
indiica a reacção às variações do nível da procura dos assalariados (8).

W

De qualquer das muneiras, k é mais sensível às variações de R
rio que às variáveis de W. Supondo um aumento da procura global,
se a repartição do rendimento beneficiasse os assalariados,fcaumentava menos acentuadamente do que se fossem os «capitalistas»
os beneficiados. Se, por hipótese, apenas aumentasse o rendimento
36

' Ou ainda d log A?t=(8— y) d log W {t—l) +(£+&) d log R (t—l) que

é a derivada em reJ/ação á t do hg de kt=W (t—l)

"^ i?
i? (^—1)

7
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distribuído sob a forma de salários e se (8—y) não fosse muito
superior a zero, então a intensidade capitalística tenderia ia37aumentar muito pouco por incitação das variações da procura . Se a
procura global fosse constante, k aumentaria se a repartição do
rendimento favorecesse os capitalfetas, e diminuiria se ela jogasse
a favor dos assalariados.
2.5. Os empresários conjugam estas incitações dadas pela evolução do nível do rendimento com a sua preocupação de investirem
os activos líquidos a uma taxa de remuneração aceitável. A conciliação destes dois factores de orientação: indicação da evolução
do mercado e preocupação de obter uma taxa de recuperação remunerada aceitável para os investimentos que desejam fazer, pode dar
origem a
— uma contradição das orientações
— atenuação de uma delas
— ou conjugação cumulativa das duas.
Assim, por exemplo, para um nível de procura constante, se o
salário aumenta em relação ao que era vigente no período anterior,
duas tendências se manifestam.
Por um lado, os empresários tendem a acrescer ia intensidade
capitalística dos seus investimentos, a fim de preservarem a taxa
de recuperação
remunerada e pouparem o factor cujo preço relativo
aumentou38.
Mas, por outro lado, as indicações sugeridas pela variação do
perfil da procura são no sentido1 de se produzirem tipos de bens
que implicam investimentos do tipo difusão e cuja intensidade capitalística difere pouco da dos investimentos feitos no período
transacto.
Quanto maior ou mais elevado for o progresso tecnológico por
unidade de capital susceptível de ser utiliziado nos novos processos
produtivos, tanto mais fácil será para os empresários conciliar as
duas preocupações. Por exemplo, através de uma produção em
massa estandardizada, os empresários procurarão satisfazer os
tipos de consumo sugeridos pela observação da variação do perfil
da procura e aumentar a intensidade capitalística dos seus novos
investimentos, a fim de obterem um nível de produtividade suficiente e ao mesmo tempo diminuírem a pressão da procura sobre
o mercado do trabalho.
Se, pelo contrário, a procura dos capitalistas aumenta relativamente, então osi investimentos tenderão, em função das indica37
Se a expansão da procura fosse homotética os sucessivo© pontos da
superfície projectados sobre o pilano horizontal formariam uma recta^ e apenas
jogariam os efeitos do crescimento da procura global.
38
Além disso, uma menor procura do factor trabalho pode redtuOT o
multipilicador de antecipação áo salário.
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coes da procura, a ser mais capitaJiísticos. Se o salário entretanto
aumentou, as duas tendências conjugam-se. Mas, pela lei dos
rendimentos marginais decrescentes, os empresários não aumentarão indefinidamente a intensidade capitalística dos seus investimentos, pois a taxa de recuperação remunerada tende a diminuir
a partir de certo ponto.
Em suma, correspondendo a uma preocupação de obter uma
taxa de recuperação remunerada para os seus recursos líquidos
em formação, os empresários dispõem de uma certa margem de
manobra (vg: entre ktn e kt#) quanto à intensidade capitalística
dos seus investimentos, em função do progresso tecnológico disponível e da variação de salários. Jogarão no interior desta margem
de manobra, procurando adaptar-se às indicações sugeridas pela
observação das variações do nível da procura e do perfil da procura.
2.6. E o processo é sequencial. A observação da repartição
relativa do rendimento em t—1 sugere ou indica a composição da
procura que deve ser satisfeita em t; ao escolher a combinação
produtiva em t para um salário dado, o nível do emprego é determinado para um nível de investimentos o que, portanto, condiciona
a repartição do poder de compra a tomar em consideração em í + 1 .
Vamos tentar ver essas relações sob uma forma gráfica-.
Liguem-se convenientemente as figuiras 2 e 3, de tal forma
que o eixo dos k seja comum às dtoas. Construa-se um eixo oposto
ao dosfc,e que servirá para medir as remunerações por trabalhador: w e r. Exprimam-se os valcwres de
e

m'=(í-s

7

L{í-Í)

pelos valores absolutos das tangentes trigonométricas dos ângulos
P e p', respectivamente; a mesma coisa para o valor de L(t—1)
que é traduzido pelo valor absoluto da tangente trigonométrica do
ângulo o (TT/4) < o < (TT/2). Desta maneira podem ligar-se, no gráfico abaixo, os valores w e r da figura do 1.° «quadrante» marcados no eixo Op, com 39
o® valores W e R do 4,° «quadrante» marcado
nos eixos OW e OR , que definem, neste gráfico, o plano horizontal da figura 2. Assim, repercutindo w (t—1) e rf_^ no 2.°
39
Com efeito, a partir die (7) e de (8) tem-se m e m\ e os valocres
das variáveis de m e de m' são conhecidos em t, o que dá:
w (t—l) . m=w(t-^l)
e rt_, . m'=r (^-1) . (1—s),os quais multiplicados por L (t — 1), dão logicamente W (t — 1) e R (t — 1).
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«quadrante» através das rectas A e B, temoâ w (ir-1) e (1-^).
r (t—1). Estes valores repercutido® iatravés da recta C âo 3.°
«quadrante», dão, convenientemente projectados, os valores
W(t—1) e R(t—1), cuja influência conjunta sugere uma certa
intensidade capitalistica (Tcf. 0 para os novos investimento®.

Fig, 5
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hipótese, o váíor áa intensidade capítalística (kt. J , sugerido pela observação do montante e do perfil da procura, situa-se dentro da «margem de manobra» permitida ao© investidores
pelo nível de salários exigidos em t e pelas possibilidades de operacionalização do progresso tecnológico em t. Neste caso, não há
tensão entre as duas categorias de indicações, e os empresários
podem aplicar os seus recurso® líquido® em investimentos suficientemente remuneradores e para a produção dos quais esperam
procura adequada. O nível de salário pode ser satisfeito.
Como não houve modificações substanciais na relação r/w,
e como é provável que o valor relativo dos ângulos p e P' não se
modifique de forma sensível, então, no período í + 1 , a indicação
dada pelo perfil da procura tão-pouco se altera substancialmente.
O processo sequencial tomará graficamente a forma de uma espécie de teia de aranha
"à
V
t

ti

J

construída pelas sucessivas relações dinâmicas.
Suponhamos, no entanto, que a indicação dada pela procura
não é kt .1, mas kt. 2. Então, se os salários se situam ao mesmo nível, os lucros serão sensivelmente maiores, e os efeitos da maior
concentração da repartição do rendimento far-se-ão sentir em
í + 1 no sentido de uma mais alta intensidade capitalística das
combinações produtivas: fc > k . Se porém os trabalhadores
reagem, isto é, se os sindicatos aproveitam o facto da melhoria
da produtividade (que corresponde a kf,2>kt,i)> para exigirem
maiores salários, então certamente haverá em í + 1 um crescimento nulo ou pouco acentuado de k por sugestão da procura;
os novos investimentos tenderão a ser mais do tipo «difusão» do
que do tipo «inovação».
2.7. É claro que o processo é demasiado ou pelo menos suficientemente complicado para desafiar unua representação gráfica
ou analítica simples.
Todavia, mau grado as simplificações, é possível aperceber-se
com alguma evidência da importância de um dos factores estratégicos da dinâmica económica das sociedades de economia descentralizada: o salário nelativo, pois que ele:
A) Comanda a intensidade oapitalística da combinação produtiva e a passagem à produção do progresso tecnológico, na medida em que:
509

a) constituí elemento imipontante áo cálculo da taxa de recuperação antecipada dos empresários;

b) e as suas variações relativamente ao rendimento distribuído (comparação das taxas de crescimento) influenciam a composição do perfil da procura e portanto os tipos
de consumos;

B) Intervém no nível do emprego, porque:
a) as suas variações mais ou menos fortes são decisivas para
a libertação de mão-de-obra afectada ia investimentos antigos tornados não rentáveis;
b) e, por A/a, deteiminam ia quantidade de mão-de-obra empregue pelos novos ianvestimentos, o acréscimo do poder
de compra sendo estimado.
Talvez a conclusão mais importante que se pode retirar do
que precede é a de que uma maior atenção deve ser acordada à
análise dos fenómenos de repartição do rendimento (níveis de remuneração dos factores e suas variações) como meio de elucidar a
evolução do perfil da procura e a sua importância no processo de
crescimento económico, e as formas que este pode assumir, em
consequência.
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NOTAÇÕES
It = investimento no período t
Lt — mão-de-obra afectada a It, em t
Yt = valor acrescentado, em t, por* Lt manejando It
L(t) ~ mão-de-obra total activa em t
Y(t) — valor acrescentado, em í, pelo conjunto das actividades produtivas
w(t) = salário vigente em t
rt = remuneração do caipital investido em t (It) po<r trabalhador afectado
r(t) — remuneração total aos detentores de todos os investimentos em actividade em t dividida pelo N.° de trabalhadores afectados a todos esses
investimentos
kt = coeficiente de capitalização do investimento realizado em t (If)
pt = produtividade média (por trabalhador) do investimento realizado em
t (it)
s = propensão a poupar.

