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RESUMO 

 
 

As crises e as flutuações econômicas dentro do sistema capitalista têm se demonstrado cada 

vez mais frequentes desde de o surgimento do sistema capitalista. Buscando compreender esse 

fenômeno econômico, diversos autores e escolas de pensamentos econômicos distintos 

propuseram teorias econômicas para explicar o surgimento das crises e suas consequências. 

Duas relevantes escolas de pensamento econômico travaram um debate teórico nos meados da 

década de XX, na busca de compreender o surgimento da crise de 1929 e encontrar possíveis 

soluções para os seus resultados negativos, foram essas escolas, a Escola Austríaca 

representada por um de seus autores expoentes o econômicas austríaco Friedrich Hayek (1899 

– 1992) e a Escola Keynesiana que foi representada pelo o seu principal autor John Maynard 

Keynes (1883 – 1946). Ambas as escolas tiveram visões distintas e apresentaram conclusões 

diferentes para o surgimento das crises, enquanto a Escola Austríaca defendia a mínima 

interferência do governo na economia, a Escola Keynesiana propôs a defender um governo 

mais atuante no âmbito econômico, atuando por meio de medidas anticíclicas nos momentos 

de crise. Atualmente a economia mundial enfrenta uma crise econômica ocasionada pelo 

recém descoberto SARS-CoV 19, ou o chamado, Covid-19. Nesse sentido, o trabalho se 

propõe a apresentar um embate teórico entre essas duas escolas econômicas, descrevendo os 

principais conceitos de ambas as teorias, tendo agora como plano de fundo da análise a crise 

atual. Tal vírus que ocasionou uma pandemia sem precedentes históricos recentes no mundo, 

gerando uma grande crise econômica oriunda de maneira exógena ao sistema. O texto faz uma 

análise das consequências de uma ruptura do sistema econômico gerada de maneira exógena, 

em especial as consequências econômicas desta crise no mercado de trabalho brasileiro e a 

redução das expectativas para o futuro econômico no país. Para tal finalidade, realizou-se uma 

pesquisa documental e bibliográfica, acompanhada com utilização de dados sobre o recente 

cenário do mercado de trabalho no Brasil. Esse trabalho tem como hipótese a proposta de que, 

diante de choques exógenos ao sistema econômico, como se apresenta a pandemia do Covid- 

19, políticas econômicas de caráter Keynesianas se colocam de forma mais adequada para a 

retomada da atividade econômica. Quanto as principais conclusões, verificou-se que a atuação 

do governo no curto prazo é essencial para amenização das crises, no qual o governo tem um 

papel fundamental para retardar os efeitos negativos da crise e tentar melhorar as expectativas 

dos agentes. 

 

Palavras-chave: Ciclos Econômicos, Covid-19, Crises, Expectativas 



 

ABSTRACT 

 
The crises and economic fluctuations within the capitalist system have been shown to be more 

and more constant throughout the historical period from the emergence of the capitalist system 

to the present. Seeking to understand this economic phenomenon, several authors and schools 

of different economic thoughts have proposed economic theories to explain the emergence of 

crises and their consequences. Two relevant schools of economic thought held a theoretical 

debate in the mid-twenties, seeking to understand the emergence of the 1929 crisis and to find 

possible solutions to its negative results, these schools were the Austrian School represented 

by one of its authors exponents of the Austrian economics Friedrich Hayek (1899 - 1992) and 

the Keynesian School that was represented by its main author John Maynard Keynes (1883 - 

1946). Both schools had different views and presented different conclusions for the emergence 

of the crises, while the Austrian School defended the minimum interference of the government 

in the economy, the Keynesian School proposed to defend a more active government in the 

economic scope, acting through countercyclical measures in times of crisis. With such an 

explanation, the work proposes to present a theoretical clash between the two economic 

schools, describing the main concepts of both theories, having as background the analysis, the 

crisis caused by the recently discovered SARS-CoV 19, or the so-called, Covid-19. Such a 

virus that caused a pandemic without recent historical precedents in the world, generating a 

great economic crisis originated exogenously to the system. The text analyzes the 

consequences of an exogenous rupture in the economic system, in particular the economic 

consequences of this crisis in the Brazilian labor market and the reduction of expectations for 

the country's economic future. For this purpose, a documentary and bibliographic research was 

carried out, accompanied by the use of data on the recent scenario of the labor market in 

Brazil. This work has as a hypothesis the proposal that, in the face of exogenous shocks to the 

economic system, as shown by the Covid-19 pandemic, Keynesian economic policies are 

placed in a more appropriate way for the resumption of economic activity.As for the main 

conclusions, it was found that the government's action in the short term is essential to mitigate 

crises, in which the government has a fundamental role to delay the negative effects of the 

crisis and try to improve the agents' expectations. 
 

Keywords: Economic Cycles, Covid-19, Crisis, Expectations 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As crises e as flutuações econômicas dentro do sistema capitalista têm se 

demonstrado cada vez mais presentes ao passar das décadas. Na busca por um entendimento 

sobre os motivos pelos quais os ciclos econômicos surgem, diversos autores de pensamento 

econômico propuseram diferentes abordagens. Nesse sentido, duas importantes análises sobre 

os ciclos econômicos, que travaram um debate teórico nos meados da década de XX, em 

decorrência da crise de 1929, buscando o entendimento e soluções de seus resultados 

negativos, foram esses, Hayek (1899 – 1992) e Keynes (1883 – 1946). 

Enquanto o economista austríaco Hayek defendia a mínima interferência do Estado na 

economia, principalmente em períodos de oscilações econômicas, por entender que tais 

interferências gerariam e agravariam as crises e faria com que os ciclos econômicos fossem 

mais frequentes, o economista inglês Keynes defendia a interferência do Estado por acreditar 

que sem a atuação do Estado não seria possível reverter à concentração da renda nas mãos de 

poucas pessoas e a escassez de demanda agregada geradas pela própria dinâmica do mercado. 

Keynes (1936) escreveu que devido à queda na Eficiência Marginal do Capital e a 

atratividade e a facilidade de compra de títulos, ocorre uma contração dos investimentos. 

Neste debate, o modelo keynesiano encontrou mais respaldo político e suas 

proposições foram aplicadas. Nesse contexto, o Estado atuou como parte fundamental na 

geração de empregos e investimentos em infraestrutura, retomando os níveis de crescimento 

da economia no período. 

O presente trabalho busca relacionar os postulados teóricos ao recente contexto 

mundial no que concernem os primeiros meses do ano de 2020. Período no qual, uma nova 

doença eclodiu. Tal doença surgida inicialmente na província de Hubei, na China, acabou por 

se tornar uma enfermidade pandêmica amplamente disseminada, o que obrigou os governos 

pelo o mundo a adotarem medidas restritivas de mobilidade aos cidadãos de seus países com o 

objetivo de frear o avanço da doença. Consequentemente, essas medidas agravaram ainda 

mais um processo de instabilidade econômica mundial que já se desenvolvia, principalmente 

no Brasil, onde a atividade econômica, segundo o Produto Interno Bruto – PIB, no período de 

2010/2016 apresentou uma curva decrescente, vindo a manter um patamar a partir de 2017 até 

2019 (BRASIL, 2020). 

O objetivo desse trabalho é apresentar o debate teórico entre a teoria austríaca e a 

teoria Keynesiana, em relação aos fatores geradores das crises econômicas. Ademais, o 

trabalho se propõe também a apresentar a natureza da pandemia do Covid-19 no agravamento 
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da crise econômica e as soluções, em termos de política econômica, em uma visão 

Keynesiana. 

O trabalho se propõe a abordar as contribuições da escola austríaca de economia frente 

às contribuições keynesiana perante o entendimento e origens das crises, com a finalidade de 

apresentar uma abordagem teórica e fatos empíricos que permitam a comparação entre ambas 

às escolas de pensamento econômico. Evidenciando a incapacidade prática de saída da 

recessão a um curto prazo, por meio de uma adaptação natural dos mercados perante a um 

choque exógeno, como propõe a escola austríaca de economia, tendo em contrapartida uma 

solução prática e efetiva de políticas econômicas com interferência dos estados por meio de 

incentivos econômicos como propõe o modelo Keynesiano. 

Esse trabalho tem como hipótese a proposta de que, diante de choques exógenos ao 

sistema econômico, como se apresenta a pandemia do Covid-19, políticas econômicas de 

caráter Keynesianas se colocam de forma mais adequada para a retomada da atividade 

econômica. 

Além dessa introdução e da conclusão, essa monografia será dividida em mais três 

capítulos. No capítulo 1, serão abordados os conceitos teóricos da escola austríaca, obtidos 

através de uma ampla revisão bibliográfica, no qual será apresentada a abordagem monetária, 

a estrutura do capital e a teoria dos ciclos econômicos em sua perspectiva austríaca. 

O capítulo 2 foi destinado a uma análise de forma generalizada sobre a Teoria Geral 

do Emprego, do Juro de Keynes, abordando os principais pontos em sua teoria, evidenciando 

as contradições sobre os pressupostos econômicos clássicos, principalmente a perspectiva nos 

momentos de crise, onde a incerteza dos agentes econômicos quanto a EMgK (rentabilidade 

esperada dos projetos de investimento) principalmente a longo prazo. Faz com que os agentes 

procurem aplicações financeiras mais seguras e também elevem a preferência pela liquidez 

aumentando a prática de entesouramento pelos agentes. Desta forma, ocorre um impacto 

direto sobre o ponto de vista da demanda de mão de obra, ponto no qual, a como a economia 

clássica é ineficaz ao negligenciar a ideia de desemprego involuntário e como as expectativas 

de curto prazo dos empresários influenciam em uma retomada da economia ao longo prazo. 

No capítulo 3, o trabalho tem como objetivo discutir uma possível relação ao choque 

exógeno causado pela a pandemia de COVID-19, como a atuação do Estado por meio de 

estímulos econômicos foi capaz de frear um colapso econômico maior, garantindo a renda 

emergencial aos indivíduos que perderam suas fontes de sustento devido às medidas de 

isolamento social com o intuito de frear o avanço da disseminação do vírus. Apresentando 
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informações sobre: (i) os estímulos oferecidos pelo o governo aos agentes econômicos e aos 

empresários e (ii) a incapacidade de o mercado naturalmente gerar soluções neste cenário. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo busca apresentar as constituições das teorias econômicas da Escola 

Austríaca de economia e da teoria keynesiana. Abordando os principais aspectos teóricos de 

ambas as escolas, principalmente as principais contribuições das escolas econômicas para a 

compreensão dos fatores que geram as crises cíclicas dentro do sistema capitalista. 

Este capítulo de propõe a abordar mais detalhadamente as particularidades teóricas de 

duas escolas de pensamento econômico distintos, e compreender como cada uma das teorias 

se comportam ao abordar as origens dos ciclos econômicos e suas respectivas conclusões em 

relação ao enfretamento deste fenômeno econômico. 

 

2.1 - Teoria Austríaca 
 

A Escola Austríaca tem em seu arcabouço teórico fundamentado em três premissas 

chaves, constituídos pelos conceitos da Ação Humana, do Tempo e do Conhecimento 

humano. Esses três axiomas formam o núcleo teórico de toda escola de pensamento 

econômico austríaco, sendo componentes fundamentais para dedução lógica dos pressupostos 

teóricos austríacos 

Neste capítulo, serão abordados aspectos referentes à Escola Austríaca de Economia, 

tendo como objetivo a compreensão do fenômeno do ciclo econômico na perspectiva 

austríaca. 

Será apresentada: (i) uma breve análise sobre a teoria do conhecimento de Hayek, que 

tenta compreender as vontades intertemporais dos indivíduos e as distorções das informações 

nas transações econômicas no mercado, tendo como foco a compreensão deu quais fatores 

geram os ciclos econômicos na visão austríaca. (ii) os três axiomas que formam as bases do 

arcabouço teórico austríaco e (iii) o escopo necessário para compreensão do papel do 

indivíduo quando assume a função de empresário dentro do sistema econômico. 

Por fim será apresentado a ideia de ciclos econômicos austríacos, como os ciclos se 

formam por meio de uma expansão monetária gerado pelo o governo e as suas consequências 

na estrutura de produção e o agravamento das crises no longo prazo. 
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2.1.2 – Ação Humana, Tempo e Conhecimento 
 

O estudo da Ação Humana inicia-se a partir do estudo da praxeologia, a ciência ou 

teoria que estuda o método da ação humana, podendo ser também representado como a 

“manifestação da vontade humana”. Por meio desse conceito de ação, o estudo da praxeologia 

tem como objetivo entender as implicações das ações dos indivíduos, compreender as 

condições correspondentes das consequências das ações individuais (MISES, 2010). 

Na sociedade o conhecimento humano é limitado às informações que o indivíduo 

dispõe sobre determinado campo, não sendo diferente no campo das ciências econômicas. 

Toda teoria econômica está limitada ao seu campo de conhecimento agregado, pois mesmo a 

teoria mais elaborada, que pareça satisfazer por completo as necessidades científicas, pode ser 

substituída ou refutada por outra teoria. Desta forma, a ciência não tem a capacidade de 

formular uma verdade absoluta sobre as questões do mundo, mas, apenas das convicções em 

um campo limitado de conhecimento e das capacidades mentais dos cientistas (MISES, 2010). 

Assim, limitado por seu conhecimento, um indivíduo em um estado de contentamento 

não promoverá uma ação modificadora ou inovadora, pois esse indivíduo, somente, age a 

partir de um estado de insatisfação almejando substituir essa adversidade por um estado de 

maior satisfação de suas necessidades, assim, o que estimula a ação do indivíduo é uma 

condição de perturbação ou desconforto, que o motiva a modificar a sua realidade. Caso o 

indivíduo estivesse em um cenário onde obtivesse plena satisfação perante suas necessidades, 

ele seria perfeitamente feliz, livre das perturbações humanas, esse não buscaria modificar sua 

realidade (MISES, 2010). 

Desse movimento de mudança, o indivíduo depara-se com ambiente no qual os meios 

de se alcançar os fins são escassos, sendo insuficiente para que todos os indivíduos consigam 

alcançar seus objetivos. Isso acaba forçando aos indivíduos que buscam empreender a 

implementarem esforços para obter tais meios, com a finalidade de alcançar seus objetivos, 

sendo esse “movimento” que caracteriza a ação humana (MISES, 2010). 

Outro ponto chave é a sobre a concepção do tempo dinâmico. Um conceito onde o 

tempo deixa de ser estático em relação aos acontecimentos. O tempo na Escola Austríaca é 

visto como um fluxo permanente no quais novas e continuas ações, promovem experiência 

aos indivíduos e os estimula a alterarem constantemente a realidade (IORIO, 2011). 

O tempo é, portanto, uma categoria da Ciência Econômica inseparável do conceito 

de ação humana. Não é possível conceber uma ação que não se efetue no tempo, que 

não dure tempo. Da mesma forma, o agente sente precisamente o decurso do tempo 
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à medida que atua e termina as diferentes etapas do seu processo de ação (SOTO, 

2010, p.70). 

A própria noção de mudança estabelece uma noção de sequência temporal, uma 

continuidade de acontecimentos e fatores que implicam em alteração do cenário anterior a 

ação (MISES, 2010). 

Se considerarmos um cenário onde as coisas fossem imutáveis e rígidas, não haveria 

noção do tempo, nem de mudanças, permanecendo as coisas desse universo em um estado 

estático. Para que haja alteração do cenário, é primordial que ocorra uma ação e que essa 

esteja correlacionada com o conceito de tempo (MISES, 2010). 

Ao tomar uma ação, o indivíduo distingue o tempo definido antes da execução dessa 

ação, o indivíduo também irá contabilizar o tempo necessário para a realização desta ação e 

por fim o tempo total utilizado depois dessa ação. Desta forma, o ser humano não consegue 

abstrair a noção da passagem do tempo ao executar uma ação (MISES, 2010). 

Por sua continuidade, a passagem do tempo sempre ocasiona transformações 

estruturantes na história, onde a heterogeneidade dessas transformações ajuda a gerar uma 

evolução, alterações que não podem ser previstas com total certeza pelos indivíduos. Com a 

ação dos indivíduos no decorrer do tempo histórico, novas cargas de experiência cumulativa 

serão criadas, gerando novos conhecimentos, que por consequência, modificam os planos e 

estratégias de ações criando casualmente novos métodos e conhecimento (IORIO, 2011). 

Em outra perspectiva, uma ação, implica no entendimento de que o ser humano, não 

possui o conhecimento de maneira infinita e onisciente sobre o futuro, pois ao praticar uma 

ação, demonstra um desconhecimento sobre as consequências deste ato, caso o contrário 

nenhuma ação seria realizada. O indivíduo ao executar uma ação, aceita que o cenário futuro é 

incerto, onde as previsões não atendem por completo seus interesses, adotando meios corretos 

ou errôneos que depõem para que consiga dar êxito em seus objetivos finais (ROTHBARD, 

2011). 

Por sua vez, o conceito sobre o conhecimento é primordial dentro da perspectiva 

austríaca, onde existe uma distinção entre o conhecimento prático e o conhecimento não 

articulável. O conhecimento prático em sua grande parte é o tipo de conhecimento onde o 

agente sabe executar determinada ação, porém desconhece os elementos que compõe o 

arcabouço teórico por trás dessa ação, o agente atua em uma função prática, porém não se 

atenta para as questões mais aprofundadas sobre os conjuntos de normas por trás da prática. Já 

o conhecimento não articulável, consiste por um conjunto de tradições e normais, que tornam 

possível a organização social e que desempenha um papel primordial para o desenvolvimento 
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da sociedade. O indivíduo aprende um conjunto de regras em distintas situações e processos 

sociais que interferem no ornamento da sociedade (SOTO, 2010). 

O conhecimento implica em um mecanismo de criação de uma nova informação, onde 

pode ser vista a figura do empreendedor. Pois a percepção, por parte do indivíduo, da 

possibilidade de lucro gera uma nova informação sobre a possibilidade de obter resultados 

positivos, através de um empreendimento, que antes não existia, quando, por exemplo, existe 

uma possibilidade de adentrar em um mercado por meio de um novo processo produtivo onde 

existe uma grande demanda por determinado produto ou serviço. Desta maneira, cria-se um 

novo conhecimento dentro do sistema econômico, que possibilita a geração de novos meios e 

processos produtivos dentro da economia (ROTHBARD, 2011). 

Porém, existem limites ao conhecimento humano que impedem de compreender a 

totalidade e a complexidade dos fenômenos do mercado como um todo. Tal como a 

acumulação de conhecimento exige regras de funcionamento e conduta que não podem ser 

determinadas previamente pelos indivíduos, sendo geradas de maneira a organizar a partir das 

necessidades das circunstâncias (IORIO, 2011). 

Como é humanamente impossível quantificar o conhecimento acumulado por um 

indivíduo, a teoria Austríaca não faz uma análise do sistema econômico na busca da 

compreensão de estados de equilíbrios dos mercados. Os autores austríacos se propõem em 

apresentar as suas análises econômicas como processos de descoberta e articulação do 

conhecimento acumulado. Esse conhecimento permanece oculto até o momento que a 

subjetividade humana consiga organiza-lo e compreende-lo para que possa articular e utiliza- 

los (IORIO, 2011). 

Esta terceira hipótese nucléica da Escola Austríaca, para diversos estudiosos de 

epistemologia, é a mais importante. No entanto, preferimos considerá-la em pé de 

igualdade com as duas primeiras, por acreditarmos que assim procedendo fica mais 

fácil destacar as interações e a interdependência existentes entre as três (IORIO, 

2011, p.19). 

Em conclusão, o conhecimento acumulado na sociedade pode ser visto como o 

processo de uma estrutura dinâmica não previamente estabelecido por um grupo e sim sendo 

construído de maneira orgânica por todos os indivíduos que compõem a sociedade. O 

conhecimento é algo muito complexo, onde milhões de pessoas com infinitas variedades de 

ideias e objetos de avaliação de suas ações práticas alteram o funcionamento da estrutura da 

sociedade. As interações dos indivíduos se materializam perante as normas, hábitos e 

condutas sociais, que refletem tanto no comportamento da sociedade, como dentro da 

estrutura econômica. Essa estrutura econômica se modifica perante as transformações das 
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informações e do conhecimento dos indivíduos que vão se modificando devido as suas 

preferencias intertemporais (SOTO, 2010). 

Assim, ao considerar que a ação humana é efetuada ao longo do tempo perante as 

condições de incerteza sobre o futuro, devido à limitação do conhecimento, e onde o 

indivíduo não dispõe de domínio total sobre o desenrolar e consequência de sua ação, 

apresenta-se a necessidade de observar o Mercado, estando esse em um processo dinâmico de 

mudanças, onde as variáveis estão em constante alterações. O mercado, não se encontra em 

processo de equilíbrio estático, pois está em constantes transformações decorrentes das ações 

individuais relacionadas com as mudanças das preferências intertemporais (MISES, 2010). 

Por sua vez, para a Escola Austríaca o equilíbrio de mercado é compreendido como 

um meio auxiliar e abstrato para o entendimento da dinâmica econômica, mas não pode ser 

considerado como o foco principal para compreensão das alterações das variáveis na 

economia, pois as preferências individuais intertemporais, em constantes modificações, 

impedem que um estado de equilíbrio real dentro do sistema econômico seja atingido, pois a 

ação ocorre ao longo do tempo e o tempo não é algo estático (MISES, 2010). 

 

2.1.3 Função Empresarial 
 

A sociedade para os austríacos pode ser definida como uma estrutura dinâmica que se 

desenrola perante a um processo espontâneo dos indivíduos, onde a ação individual de cada 

agente impacta na complexidade de preferências intertemporais que alteram e reagem perante 

as interações humanas. A atuação empresarial tem como objetivo criar e transformar o 

conhecimento e a informação das novas ideias dentro do mercado. O espírito competitivo do 

empresário faz com que o agente empresarial busque sempre maximizar seu lucro e forçando 

o agente a sempre gerar novos métodos de criação da informação gerando cada vez mais uma 

maior complexidade entre as interações sociais e no mercado (SOTO, 2010). 

Para os austríacos a função empresarial em um sentido geral, coincide com a própria 

ação humana, onde o indivíduo busca meios para alcançar seu objetivo futuro. A função 

empresarial por definição poderia ser a ação do indivíduo, que de pose de um conhecimento 

específico, modifica a estrutura produtiva dos bens por meio de análises das preferências 

intertemporais da demanda para conseguir alcançar o seu objetivo no futuro. Esse objetivo 

futuro do empresário pode ser definido como o lucro (SOTO, 2010). 

O empresário é aquele indivíduo que busca descobrir e avaliar as oportunidades dentro 

do mercado a partir das circunstâncias apresentadas, desta maneira, o empresário avalia, com 
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base em seu conhecimento, as melhores decisões a serem tomadas com o objetivo de 

conseguir algum benefício (SOTO, 2010). 

O empresário ao observar as situações do mercado, traçando estratégias para 

aproveitar as circunstâncias mercadológicas presentes dentro do cenário analisado, assim, age 

de forma estratégica para conseguir maximizar seu lucro aproveitando as melhores 

oportunidades do momento (MISES, 2010) 

Quando o indivíduo decide se tornar empresário, a função empresarial no princípio 

não supõe algum custo sobre a sua decisão. O indivíduo que se torna empresário 

primeiramente conta com alguma ideia criativa a partir de uma constatação de alguma 

necessidade de mercado que o empresário percebe. O carácter criativo é a materialização da 

função empresarial, onde por meio de uma ideia o indivíduo decide obter ganhos a partir desta 

inovação (SOTO, 2010). 

Os austríacos definem o processo para que o indivíduo exerça a função empresarial em 

três etapas, a saber: (i) etapa inicial na qual o indivíduo que venha a exercer a função 

empresarial crie uma nova informação, uma nova ideia que antes não existia, (ii) segunda 

etapa na qual esta nova informação será transmitida por meio do mercado, para outros 

indivíduos que irão desejar consumir ou não essa nova ideia e (iii) a terceira etapa, quando o 

empresário aprende a atuar dentro do setor, aprende a oferecer os melhores serviços perante as 

necessidades dos demais indivíduos, desta forma, sempre estará aperfeiçoando sua ideia para 

agregar mais consumidores (SOTO, 2010). 

Para os austríacos é importante que não existam restrições institucionais para o livre 

exercício da função empresarial, é importante que cada indivíduo possa exercer as suas 

atividades de forma livre, exercendo da melhor maneira possível seus dotes criativos 

empresariais, aproveitando o máximo da capacidade criativa e colhendo os frutos dentro da 

economia de mercado a partir da nova ideia criada de maneira privada. Em meio essa 

perspectiva, os austríacos são defensores de uma economia de livre mercado, sem grandes ou 

nenhuma interferência do estado dentro do setor empresarial (SOTO, 2010). 

Segundo Iorio, ele cita que “Definitivamente – e contrariamente ao que a maioria das 

pessoas pensam – qualquer obstáculo à livre iniciativa e ao empreendedorismo é, também, em 

empecilho ao progresso e ao desenvolvimento da economia e da sociedade”. O mecanismo de 

função empresarial é bem sucedido quando existe um cenário no qual as ações do Estado são 

limitadas e não extrapolam os limites da livre iniciativa de mercado. Nesse cenário, o respeito 

aos diretos de propriedades são fundamentais para garantir a confiança necessária dos agentes 
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econômicos, assim como as leis burocráticas são estáveis e de fácil compreensão. Esses 

fatores estimulam inovações e o espírito empreendedor por parte dos indivíduos dentro do 

sistema econômico (IORIO, 2011). 

A função empresarial é por natureza competitiva, pois a partir do momento em que 

uma nova oportunidade de lucro é descoberta pelo o agente econômico, o indivíduo vai atuar 

ao máximo para aproveita-la antes que a oportunidade de lucro dentro do mercado 

desapareça. A constante busca pelo lucro faz com que o processo da dinâmica social seja 

puramente competitivo criando rivalidades entre os indivíduos de forma consciente ou 

inconsciente, para que seja possível detectar e garantir antes dos outros indivíduos as 

melhores oportunidades (SOTO, 2010). 

 

2.1.4 Taxas de Juros e Crédito na Visão Austríaca 
 

O papel da taxa de juros dentro da perspectiva austríaca é primordial no sentido em 

que serve como um mecanismo de coordenação dentro do hiato temporal entre consumo, 

investimento e poupança. O período de produção é uma variável endógena ao modelo 

austríaco, que determina a existência ou não sobre o mecanismo de coordenação das decisões 

produtivas e de consumo dos agentes. Assim sendo, a taxa de juros é a variável que afeta as 

escolhas sobre a determinação de consumo e produção no tempo presente e no tempo futuro 

dos agentes (IORIO, 2011). 

Essa se apresenta como (i) taxa de juros natural
1
 e a (ii) taxa de juros monetária, sendo 

o pilar do processo de formulação cumulativo, o desajuste entre as distintas taxas de juros será 

o fator preponderante que provoca a mudança cumulativa nos níveis de preços da economia. 

A taxa de juros natural é o mecanismo que iguala a poupança que se deseja obter com o 

investimento planejado futuro e decorre das relações reais da economia. A taxa de juros 

natural é baseada na preferência intertemporal dos indivíduos e que servirá como instrumento 

de sinalização ao empresário do montante de investimento a ser realizado dado o período 

 

 

 
 

1 
Os Austríacos definem a taxa de juros natural, baseados no economista sueco Knut Wicksell, aonde o conceito 

representa a taxa de juros que reflete os fundamentos reais da economia. Assim em um mercado de concorrência 

sem nenhum tipo de intervenção, a taxa de juros natural, seria a taxa que encaminha a alocação de recursos, 

sendo o determinante sobre o que será direcionado para o consumo no tempo presente e os recursos que serão 

direcionados para os investimentos futuros. Dentro de uma perspectiva austríaca, aonde a poupança e o 

investimento mantem-se em determinada sinergia com o equilíbrio econômico, assim sendo, a econômica tende 

a ter taxas de crescimento sustentáveis ao longo prazo, ou seja, um crescimento regido pela a taxa de juros 

natural da economia, de maneira consistente entre o consumo e o gasto futuro para investimentos. 
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presente. Assim a taxa de juros é possível ser compreendida por meio dos níveis de preço da 

economia (CARVALHO, 2007). 

Já a taxa de juros monetária é a taxa cobrada por bancos por empréstimos, essa taxa é 

determinada pelo o sistema financeiro, tendo como finalidade possibilitar maiores lucros aos 

bancos que regulam o mercado de crédito (CARVALHO, 2007), sendo resultado da 

intervenção realizada pelo Banco Central em uma política de expansão do crédito. 

A taxa de juros monetária não se trata de algo natural, um fenômeno orgânico do 

próprio mercado, no qual surge por meio das variações das preferências dos agentes 

econômicos. A taxa de juros monetária é afetada diretamente por um aumento na quantidade 

de dinheiro disponível em setores de que solicitam crédito dentro do mercado (MISES, 2010). 

É trágico e fatídico que nem todos os liberais tenham percebido que a taxa de juros 

era um fenômeno econômico, e não monetário. Esses liberais não somente falharam 

em lutar contra, mas até mesmo ajudaram a fundar os bancos centrais 

governamentais com privilégios especiais, acreditando que os bancos baixariam as 

taxas de juros (MISES, 1951, p.113). 

Os indivíduos ao considerarem a taxa de juros uma barreira para negociações, 

estimularam a criação de “substitutos”
2
 do dinheiro através dos bancos. Assim sendo, os 

bancos são legitimados legalmente pelo o Estado para operar em cima das reservas monetárias 

presentes, estimulando a geração de crédito e facilitando a expansão dos meios de crédito, 

sem a necessidade de um lastro na produção (MISES, 1951). 

A expansão na oferta monetária, dentro de um ambiente sem a perspectiva de aumento 

inflacionário, tem como tendência natural, no mercado, a redução da taxa de juros dentro da 

economia. Quando os níveis da taxa de juros, se encontram abaixo do nível “natural” da taxa 

de juros, ocorrem alterações mercadológicas entre “poupança planejada” e o “investimento 

planejado”, desta maneira, cria-se uma dinâmica chamada de “poupança forçada”, a dinâmica 

“ex-post”
3
 de consumo por parte dos indivíduos, sendo a “poupança forçada” a diferença entre 

os níveis de “poupança real” e os níveis de “poupança planejada” (IORIO, 2011). 

Uma taxa de juros mais baixa que esteja de acordo com as preferências intertemporais 

dos indivíduos, reflete em proporções maiores nos investimentos e no consumo, alavancando 

a estrutura produtiva e consequentemente a formação de capital. O efeito inverso ocorre, 

quando a taxa de juros natural se encontra em um estágio elevado, sendo menor a proporção 

 

 

2
 Os substitutos do dinheiro, são títulos de propriedade sobre o dinheiro metálico, ou seja, são títulos bancários 

que detém a função de representar determinada quantidade de dinheiro-comodity. Eles são emitidos por bancos e 

servem como substitutos para o dinheiro. 
3
 “Ex-post” é uma termologia na língua inglesa que representa um fato ou acontecimento que foi baseado em 

algo ocorrido no passado para ser explicado. Desta forma, a avaliação de um acontecimento é feita por meio do 

que ocorreu no passado. 
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entre consumo e investimento, consequentemente levando a uma menor formação de capital e 

da estrutura produtiva. Assim a taxa de juros, assume um papel primordial para a regulação 

dos fatores de produção, sempre alinhada às preferências intertemporais dos indivíduos, em 

relação a consumir no presente ou optar por realizar o consumo no futuro (ROTHBARD, 

2011). 

Quando a taxa de juros monetária se apresenta abaixo do natural, o investimento terá 

um retorno menor do que o esperado do capital, no qual forma-se um cenário propício para a 

expansão das empresas produtoras de bens de capital. Os empresários irão recorrer a créditos 

para expandir o parque industrial de bens de capital e/ou insumos destinados à produção, 

como mão-de-obra e matérias primas. Com um aumento da demanda, certos setores da 

economia irão sofrer dificuldades para atender as variações crescentes no cenário, o que 

ocasiona uma elevação dos preços, inflação. (CARVALHO, 2007). 

Quando a taxa de juros monetária estiver acima da natural, os empresários estarão 

perceptíveis a uma redução da renda do capital em contraposição ao custo do investimento, no 

qual serão induzidos por esse cenário a procurar investimentos mais rentáveis entre suas 

atividades, assim sendo, ocorre uma redução da demanda por bens e serviço em relação à 

oferta, que acarreta em uma redução dos preços (CARVALHO, 2007). 

 

2.1.5 Estrutura de Produção Austríaca 
 

Menger ao hierarquizar os bens em ordens distintas, classifica suas funções dentro da 

cadeia produtiva, no qual esses possuem inter-relações que modificam a própria estrutura 

produtiva dada as suas diferenças que não permitem a sua total substituição por outros bens, 

os bens são substituíveis apenas por objetos semelhantes. A complementariedade dos bens de 

capital ocorre justamente pela heterogeneidade existente nos processos produtivos e nas 

características de utilização dos bens nas diferentes etapas do processo (BARBIERI, 2006). 

Ao classificar os bens em distintas ordens, os bens que fossem capazes de satisfazer as 

necessidades dos indivíduos são classificados como bens de primeira ordem e os bens de 

capital produtivo são denominados bens de ordens elevadas, que são utilizados como meio de 

transformação visando uma atividade de produção, utilizados na produção dos bens de 

consumo (BARBIERI, 2006). 

Desta maneira, Menger propõe que o acréscimo da riqueza era proveniente da adoção 

de novos métodos produtivos, adição de etapas vistas como intermediárias adicionais no 

método de produção. A cada etapa, representação à priori, a criação de um novo bem de 

produção, constituindo o capital, por bens heterogêneos, dentro das suas particularidades 
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físicas e materiais, tanto pelo seu papel temporal dentro da esfera produtiva (SOROMENHO, 

1998). 

Os bens de capital são bens de ordem superior, são definidos como os fatores de 

produção que são estipulados em cada etapa intermediária do processo produtivo que é 

realizada pelo o empresário. São necessários elementos essenciais como os recursos naturais, 

o trabalho e tempo, esses recursos são combinados ao longo do processo da ação do 

empresário (SOTO, 2010). 

De acordo com Hayek quando acontece uma manipulação dos níveis monetários por 

meio da expansão de crédito promovida pelo Banco Central, sendo esse propagado no sistema 

bancário, sem que ocorra um aumento prévio da poupança real, isso coloca à disposição dos 

indivíduos novos recursos financeiros. Esse aumento de liquidez faz com que os empresários 

direcionem esses recursos ao investimento, porém sem que tenha ocorrido acúmulo de 

poupança real na sociedade. Essa política monetária expansionista provoca um alargamento 

da estrutura de produção, a partir dos novos investimentos realizados, que são motivados pela 

injeção artificial de crédito (SOTO, 2010). 

A diminuição artificial da taxa de juros, motivada pela injeção de liquidez na 

economia, acaba não se sustentando ao longo prazo, pois sempre será necessária uma 

posterior injeção de liquidez na economia. Quando a nova remessa monetária é introduzida no 

mercado por meio da redução artificial da taxa de juros, ocorre uma redução na taxa de 

desconto, isso faz com que os investimentos aumentem em relação às despesas sobre o 

consumo, o que distorce os indicadores de preços, que coordenam as decisões dos 

empresários (SOTO, 2010). 

Para que seja possível a produção dos bens de capital é necessária a renúncia do 

consumo por parte do indivíduo empreendedor, o empresário renuncia satisfazer de 

necessidades imediatas, a fim de realizar os investimentos que irão satisfazer suas 

necessidades de lucro no futuro. Na proposta da Escola Austríaca, para todo o processo de 

investimentos em bens de capital é necessário que exista uma poupança real
4
 prévia, que 

significa a redução do consumo por parte do empreendedor a um nível abaixo do potencial da 

sua totalidade de consumo, assim existe uma renúncia parcial do consumo a fim de poupar 

para realizar o investimento do empresário (SOTO, 2010). 

 

 
 

4
 Poupança real,é o tipo de poupança realizada por parte do empresário quando ele renuncia seus gatos em 

relação ao consumo, tendo como objetivo realizar investimentos posteriores. 
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Conforme proposto por Böhm-Bawerk (2010) todo aumento de poupança força uma 

redução dos bens consumo, fazendo com que o preço relativo dos bens destinado a consumo 

decaia. Porém, o aumento da poupança por sua vez, acarreta no crescimento do investimento 

de bens de capital. Esse resultado faz com que ocorra um aumento relativo nos lucros das 

firmas em etapas iniciais da produção, cujo produto tende a ter um maior valor, pois em 

consequência da poupança forçada, as taxas de juros diminuem. O resultado final deste 

processo é um alargamento da estrutura de produção, que se torna mais focada em capital 

intensivo devido ao financiamento realizado a partir da poupança forçada prévia e a ação dos 

empresários em abdicar do consumo (SOTO, 2010). 

A tese que fundamenta a teoria dos ciclos econômicos austríacos é a premissa de que 

fatores monetários promovem a ocorrência dos ciclos econômicos, porém esses fatores 

monetários são essencialmente correlacionados a fatores reais. Por meio do próprio processo 

de mercado existe um fenômeno que desorienta o funcionamento orgânico do sistema 

econômico, nos quais os preços servem de sinalizadores dentro do sistema, desta forma, caso 

exista uma sinalização falsa por meio de articulações monetárias, acontece o fenômeno da 

descoordenação do sistema econômico (IORIO, 2011). 

Os investimentos realizados neste período não são condizentes com os índices de 

poupança “real”, o que modifica as preferências intertemporais dos indivíduos estabelecidas 

em um período precedente à injeção artificial de moeda. Este processo faz com que ocorra um 

desajuste na cadeia produtiva e na estrutura de produção, gerando a criação do mecanismo de 

“poupança forçada”, demonstrada no Gráfico 1 (IORIO, 2011). 
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Gráfico 1: Gráfico da Expansão Monetária Hayek 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IORIO (2011). 

 

Onde: S = oferta de poupança natural, S’ = Poupança voluntária, I = Demanda de 

Investimentos, rn = Taxa Natural de Juros, Sp = Poupança Planejada, r1 = Taxa de Juros + 

baixa, Ip = Investimento Planejado e ΔM = Poupança Forçada 

Com o aumento da ΔM, ocasionada por um aumento na criação de moeda pelo 

governo, faz com aja uma redução na taxa de juros do mercado, ocasionando uma distorção 

na oferta de poupança, fazendo com que ocorra uma diminuição do valor do crédito e um 

aumento dos investimentos de maneira artificial, não sendo um processo natural ocasionado 

pelo o mercado (SOTO,2010) 

Com a taxa de juros artificialmente mais baixa (r1) que o nível natural de juros (rn), 

resulta em uma descoordenação entre as decisões de investimento dos agentes, o que ocasiona 

um inchaço nos investimentos (Ip), um excedente de investimentos dentro da economia. Esse 

excedente reflete principalmente em investimento sobre bens de capital (similar aos bens de 

ordem elevada descrita por MENGER (apud SOROMENHO, 1998)). 

A estrutura de produção eleva o número de etapas que as compõem, porém com o 

decorrer do período, irá ocasionar uma escassez de bens de capital (complementares, bens de 

capital secundários e necessários para a produção) de ordem menos elevada, o que 

provavelmente ocasionará uma elevação nos preços, por consequência irá evidenciar o 

descompasso intertemporal produtivo criado pela a expansão da base de crédito. Assim os 

indivíduos irão tentar retornar a estrutura de produção inicial (IORIO, 2011). A estrutura do 

triângulo de Hayek é demostrada no Gráfico 2, a seguir: 
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Gráfico 2: Triângulo de Hayek. 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IORIO (2011). 

 

A dinâmica da estrutura de produção é demonstrada por meio de um conjunto de 

retângulos que representam as etapas da cadeia de produção, sendo esses retângulos 

posicionados da direta para a esquerda, aonde traçam uma linha de etapas entre os bens de 

ordem menos elevadas como os bens de consumo, até os bens de ordem mais elevadas, como 

os bens de capital. O tempo dentro da cadeia de produção sendo representado pelo o eixo 

horizontal, contado da esquerda para a direita e respectivamente a grandeza de cada estágio 

dentro do retângulo, evidenciando o seu valor produtivo em cada etapa do estágio produtivo
5
 

(IORIO, 2011) 
6
. 

Assim, HAYEK (2010) constrói uma teoria que abrange as flutuações cíclicas da 

econômica para conseguir compreender de forma mais clara os fenômenos decorrentes as 

variações dentro do sistema econômico (IORIO, 2011). 

 

2.1.6 Teoria dos Ciclos Econômicos Austríacos 
 

O aumento da oferta monetária acarreta em uma queda da taxa de juros abaixo da linha 

do seu nível “natural” de juros, com isso os investimentos que ocorrem não estão 

simetricamente assimilados aos níveis reais de poupança, como também são 

descoordenadores do planejamento de investir dos agentes antes da expansão da base 

monetária. (SOTO, 2010) 

 

 

 
6
 No gráfico apresentam-se as letras A, B e C, representando a dinâmica da estrutura produtiva em etapas, desta 

maneira simbolizando o Triângulo de Hayek, sendo a representação simplificada da estrutura de produção. 
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A redução da taxa de juros na economia gera uma mudança na estrutura produtiva, 

vista como um “boom”
7
 nas indústrias de bens de capital perante a inflação como primeiro 

estágio do ciclo econômico, tendo seu efeito principalmente sobre os projetos de 

investimentos de longo prazo (IORIO, 2011). Desta forma, ocorre uma expansão em projetos 

que demandam mais estágios dentro da cadeia produtiva, projetos de investimentos maiores e 

que demoram mais tempo para serem finalizados. Em contrapartida, acontece uma redução no 

valor dos bens de consumo final, podendo estar associada a um crescimento menor do que o 

crescimento associado aos bens de capital. Podemos verificar isso o gráfico a seguir (IORIO, 

2011)
8
 . 

Gráfico 3: Deslocamento na Estrutura de Produção 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IORIO (2011). 

 

Conforme se pode observar, ocorre uma redução da demanda pelo o produto total, 

principalmente nos estágios finais, tanto em termos relativos, como em termos absolutos 

Outro ponto a se destacar, é que a demanda cai, fenômeno que possui relação direta com os 

estágios mais distantes do consumo, que passam a ser considerados pelos indivíduos, quando 

o consumo se move do ponto A para o ponto A’. Um terceiro aspecto, é que os bens de 

“ordem elevadas”, tendem a ter sua demanda crescente. E um último ponto de destaque, é que 

são gerados novos estágios de produção mais afastados do consumo direto, consumo de bens 

mais básicos, ocorrendo um deslocamento do ponto A para o ponto A’ (IORIO, 2011). 

 

 
 
 

7
 Boom econômico é quando ocorre um crescimento rápido da economia em determinada região, aumentando 

rapidamente os níveis de renda, consumo e investimentos, assim gerando um progresso econômico de forma 

repentina. 
8
 O deslocamento de A para o estágio A’, no qual corresponde a um alargamento da estrutura produtiva, já a 

movimentação de C para C’ correspondente a uma redução no valor dos bens de consumo inicial, podendo ser 

chamados de “bens inferiores”. 
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Com uma redução da taxa de juros, alteram-se as margens de lucro dos diferentes 

estágios de produção, de maneira distinta, pois em cada etapa produtiva, os preços dos 

insumos sofrem uma variação em relação aos preços dos produtos, o que leva a um efeito 

cumulativo de ajustes de preços. Ocasionado uma inflação, oriunda da expansão monetária, 

que afeta os preços dos insumos na escala produtiva, que por sua vez, acarreta em um maior 

efeito nos estágios iniciais da produção, levando uma grande parte dos recursos dos estágios 

finais para os estágios iniciais da cadeia produtiva (IORIO, 2011). 

Os recursos utilizados nas etapas produtivas mais distantes irão sofrer um 

deslocamento para as etapas iniciais, ocasionado pelo o aumento relativo nos preços, por 

consequência do aumento no grau de investimentos nessa etapa do processo inicial, o que irá 

acarretar em margens de lucros maiores nessas etapas, sendo a consequência disso, uma 

alteração da estrutura de produção para esses setores. Essa alteração em uma estrutura diante 

de um aumento dos investimentos nas etapas iniciais da produção terá por consequência a 

alteração da dinâmica das variáveis como demanda por mão de obra e matéria prima, 

pressionando os custos de produção dos setores iniciais (IORIO, 2011). 

Dado o momento que, os indivíduos utilizam maior disponibilidade de recursos nos 

estágios que possuem as maiores taxas de lucro, a renda nesses estágios da produção tende a 

subir, gerando uma pressão sobre o consumo. Assim o excedente gerado, cria um “boom” de 

investimentos que será revertido em consumo por parte dos indivíduos, gerando um 

desequilíbrio entre o vetor de oferta e o vetor de demanda agregada (IORIO, 2011). 

O desajuste entre a demanda e a oferta agregada, rompe a condição de equilíbrio em 

uma perspectiva macroeconômica. Pois, durante o “boom” econômico, o aumento monetário, 

sem o lastro na poupança real por parte dos indivíduos, acaba criando descoordenação das 

preferências o que leva a desordem na estrutura temporal da produção (IORIO, 2011). 

Com o crescimento dos gastos em relação aos bens de consumo, ocorre uma disputa 

entre os setores produtores de bens finais e bens de capital. Essa tensão entre os dois setores, 

tende a gerar um aumento dos preços dos bens de capital e uma alta nas taxas de juros, dado 

que as rendas dos indivíduos são maiores nas etapas relacionadas aos bens de capital do que 

nas etapas de bens de consumo (IORIO, 2011). 

Quando o “boom” econômico inicial chega ao fim, uma das consequências é a 

elevação relativa dos preços dos bens de capital sobre as taxas salariais, fazendo com que os 

empresários busquem métodos de produção com menor quantidade do fator trabalho e com 
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uma maior intensidade no fator capital produtivo, os empresários investem em mais recursos 

de capital produtivo (IORIO, 2011). 

Nesta etapa do ciclo econômico, o ponto de “boom” econômico inicial se transforma 

em “bust”
9
,   o que antes era uma expansão econômica acaba por sua vez se tornar um ponto 

de retração econômica. Os projetos de longo prazo começam a serem abandonados, 

trabalhadores perdem seus empregos, a indústria começa a reduzir seus processos de inovação 

e utilizam tecnologias menos recentes em sua produção. Os estoques aumentam, reduzindo a 

renda dos agentes que se encontram nos setores da indústria dos bens de ordens mais elevadas 

(IORIO, 2011). 

Gráfico 4: Efeitos na Estrutura de Produção 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IORIO (2011). 

 

No decorrer dessa fase do ciclo econômico, as reduções dos preços ocorrem nos 

estágios das matérias primas, o que leva um efeito em cadeia de redução da produção e nos 

preços dos produtos manufaturados, porém em proporções menores. Esse efeito em cadeia 

também afeta os setores do atacado e do estágio de consumo final, afetando toda a estrutura 

de produção ao decorrer dos setores, porém em graus distintos (IORIO, 2011). 

A última fase do ciclo econômico, na visão dos austríacos, ocorre quando os preços 

das indústrias de bens de capital param de sofrer redução, o consumo diminuiu em resposta a 

queda das rendas dos trabalhadores desses setores e por fim essas indústrias entram em 

colapso. Isso ocorre até que a oferta agregada se reajuste com a demanda agregada, porém em 

níveis de equilíbrio anteriores ao ciclo econômico, conforme exposto por Iorio (2011). 

(...), com efeito, não se trata simplesmente de pensar em termos de expansões ou 

recessões generalizadas, nem de aumentos ou quedas generalizadas no nível geral de 

preços ou no nível de emprego, mas de observar que a inflação provoca distúrbios 

alocativos em toda a estrutura de produção da economia, porque ela altera os preços 

e as rendas relativas entre os diferentes estágios de produção (IORIO, 2011, p.166). 

 
 

9
 Bust é uma termologia econômica na língua inglesa, para denominar momentos recessivos dentro do sistema 

econômico, ou seja, é quando a economia entra em um colapso repentino e seus níveis de renda, consumo, 

investimento se retraem rapidamente. 
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Em suma, para os austríacos o ciclo econômico é fruto de uma expansão artificial de 

liquidez, que promove um “boom” econômico artificial, porém que não se perpétua como 

crescimento efetivo, devido aos desajustes assimétricos que ele causa perante as decisões dos 

agentes e da estrutura econômica (IORIO, 2011). 

 

2.2 Teoria Keynesiana 
 

A “Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda” (1985), uma análise crítica da 

escola teórica de economia clássica e neoclássica, desenvolve uma teoria própria da dinâmica 

capitalista. 

A princípio, Keynes constrói críticas aos postulados da teoria clássica, destacando que 

tais postulados só se aplicam em ambientes econômicos específicos e não no caso geral, pela 

a incapacidade do mercado em gerar a demanda equivalente a uma oferta de pleno emprego, 

como propõe a teoria clássica. Assim Keynes (1985), destaca que os ensinamentos da escola 

de economia clássica seriam restritivos, pois se aplicam a apenas um momento do ciclo 

econômico, o pleno emprego, caso houvesse tentativa de aplica-los na prática fora do método 

científico e do campo teórico. 

Assim o projeto de Keynes consistia principalmente em negar um modelo econômico 

de equilíbrio de longo prazo, contrapondo-se a ideia de mercado autorregulado, apresentando 

assim, meios teóricos econômicos que evitem ciclos e flutuações econômicas desajustadas 

entre a teoria e a “economia real”. Keynes (1985) transcreve seu pensamento econômico 

visando principalmente três pontos principais de sua teoria: flutuações da propensão ao 

consumo, do estado da preferência pela liquidez e da eficiência marginal do capital. 

Tais pontos garantem uma crítica sólida sobre a economia clássica e fundamentada em 

princípios robustos a sua teoria sobre a dinâmica da economia, que lhe renderam grande 

notoriedade econômica e o fez um dos expoentes entre os maiores economistas do século XX. 

 

2.2.1 – Os Postulados Clássicos 
 

De acordo com Keynes (1985) os postulados clássicos sobre o “salário é igual ao 

produto marginal do trabalho” e a “Utilidade do salário quando se emprega determinado 

volume de trabalho, é igual à desutilidade marginal desse mesmo volume empregado”, não 

concebem a possibilidade de uma categoria de desemprego que ocorre na economia real, o 

chamado “desemprego involuntário”. A escola de economia clássica é baseada em uma 

economia de equilíbrio geral para garantir que o mercado se autorregule, os clássicos 
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assumem um princípio do pleno emprego dos fatores e que todo desemprego seria “friccional” 

ou voluntário (KEYNES, 1985). 

Assim, Keynes faz uma abordagem analítica sobre os dois postulados clássicos e inicia 

uma discussão crítica ao chamado desemprego “friccional, no qual analisa como uma 

interpretação pouco realista do cenário econômico real” (KEYNES, 1985). 

O primeiro postulado da economia clássica, que trata da demanda por trabalho, afirma 

que o salário é igual ao produto marginal do trabalho, em relação ao salário de um indivíduo, 

que será igual ao valor que se perderia caso o emprego fosse decrescente em relação a uma 

unidade, a demanda por trabalho será estabelecida pela a “curva” de produtividade marginal 

do trabalho, até o ponto de equilíbrio com o salário real. Assim, a “curva” de demanda é 

derivada do primeiro postulado clássico, aceitando esse postulado, considerando a hipótese de 

rendimentos marginais decrescentes. Assim, obtém-se uma “curva” do volume de trabalho 

total negativamente inclinada em relação ao salário real (KEYNES, 1985). 

O segundo postulado, que trata da oferta de trabalho, diz que a “utilidade do salário 

emprego”. Segundo Keynes (1985), é um argumento clássico de que a oferta de mão-de-obra 

está ligada a satisfação dos trabalhadores em relação ao salário nominal, sendo assim, um 

trabalhador irá oferecer seus serviços em troca de um dispêndio que seja suficiente para 

remunerar o tempo gasto exercendo a função do emprego. Os trabalhadores ofertariam mão 

de obra, até o ponto onde o salário real, seja igual aos custos do trabalho, quanto maior o 

salário, maior o número de trabalhadores dispostos a trabalhar por aquele salário, quanto 

menor o salário, menos trabalhadores dispostos a trabalhar (KEYNES, 1985). 

Esse postulado assume uma espécie de acordo dos indivíduos de não trabalharem por 

um salário que não satisfaça suas necessidades em relação ao período em que o indivíduo não 

estava empregado. De acordo com Keynes, os trabalhadores não podem determinar o salário 

real, porém detém certa influência sobre o salário nominal, visto que os preços dos bens 

assalariados são estabelecidos pelo o mercado (KEYNES, 1985). 

Uma queda no salário real devido a uma alta nos preços, não está relacionada a um 

aumento nos salários nominais, o que não resulta necessariamente em uma queda na oferta de 

mão-de-obra em relação aos níveis salariais oferecidos. Assim, os trabalhadores não iriam 

reduzir a oferta por mão-de-obra quando existisse uma queda nos salários reais, pois as 

pessoas optariam por garantir seus empregos mesmo recebendo um salário menor, do que 

simplesmente deixar de oferecer seu trabalho a um aumento no custo de vida (KEYNES, 

1985). 
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Keynes supôs de maneira implícita, que os trabalhadores preferem escolher oferecer 

seus serviços, ao invés, de não trabalhar. Desta forma, os trabalhadores iriam respeitar os 

contratos de trabalho que fossem previamente especificados para uma determinada área de 

salários, mantendo seus empregos fixados por contratos, mesmo em situações eminentes de 

queda nas taxas de salários reais (KEYNES, 1985). 

 

2.2.2 O Princípio da demanda efetiva 
 

O Princípio da Demanda Efetiva (PDE) se destina como uma correlação entre os 

gastos e a renda, sendo essa relação de igualdade entre essas duas variáveis, o que significa 

dizer que o gasto determina renda da economia. Neste caso, a PDE é o conceito antagônico da 

Lei de Say. Isso, porque, no pensamento clássico, como existe a flexibilidade dos salários, dos 

preços e das taxas de juros, o equilíbrio entre demanda e oferta agregada, é determinado de 

forma simultânea. Isso quer dizer que, a oferta e a demanda são determinadas ao mesmo 

tempo na economia, o que indica um ajuste autônomo do mercado com tendências ao 

equilíbrio entre as curvas de oferta e demanda (BUSATO, 2019). 

Entretanto, a dinâmica temporal da atividade econômica, faz com que a economia se 

divida em um período de produção e um período de mercado. O período de produção é 

referente ao hiato temporal necessário para que a mercadoria possa ser produzida, refere-se ao 

período de decisão de produzir a mercadoria; o período de mercado refere-se ao tempo 

necessário para a venda da mercadoria, onde a mercadoria já finalizada é colocada à 

disposição a demanda que de fato será efetivada, ou período ex-ante.   Desta maneira, a ideia 

de equilíbrio simultâneo entre a oferta e a demanda se torna irrealista, já que a oferta 

apresentada está atrelada a certo nível de emprego da economia, para  que aja demanda 

disponível para efetivar a aquisição de determinada mercadoria, sendo assim, a oferta se 

encontra em um período temporal afastado da demanda, não ocorrendo de forma simultânea 

seu equilíbrio (BUSATO, 2019). 

Quando a mercadoria se encontra em processo de produção, as firmas tomam as 

decisões sobre a quantidade de empregados e a quantidade de horas que serão destinados à 

produção e o quanto irão produzir, assim sendo, o nível de emprego e a oferta agregada. As 

firmas tomam a decisão sobre os preços para as mercadorias produzidas, fixando um 

determinado valor de preço com base em seus custos produtivos. Porém, a receita adquirida, 

as vendas e o lucro obtido só poderão ser concretizados quando as vendas se realizarem em 

um período posterior dentro da dinâmica de mercado. No período temporal subsequente, é 
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aonde ocorrem às compras, assim sendo, é o período onde efetivamente serão realizadas as 

vendas, configurando-se assim a demanda agregada da mercadoria (BUSATO, 2019). 

Um aumento no emprego gera um aumento no rendimento, desta forma, com a 

elevação dos rendimentos, os agentes econômicos aumentam a sua disponibilidade ao 

consumo, sendo assim, ocorre uma variação positiva nas taxas de consumo. Um aumento no 

emprego é gerado por meio de um aumento nos níveis de investimentos reais, sendo esse 

aumento, igual à diferença dos rendimentos dos agentes econômicos e o consumo derivado do 

rendimento. Desta maneira, se caracteriza uma função de Oferta Agregada (OA) e outra 

função que representa a Demanda Agregada (DA), nas quais essas duas curvas tem relação 

direta com os níveis gerais de emprego. No momento que ocorre a interseção das curvas, é 

onde ocorre o ponto de maximização do lucro esperado. A interseção entre a oferta agregada 

(OA) e a demanda agregada (DA), é chamada de Princípio da Demanda Efetiva, onde a oferta 

e a demanda esperada obtém o nível de emprego da economia, assim, sustentando 

consequentemente o seu produto que a mão-de-obra é capaz de gerar, onde O.A=D.A 

estabelece os níveis gerais de emprego e renda (KEYNES, 1985). 

As expectativas empresariais sobre a demanda futura que serão os determinantes dos 

níveis de emprego corrente, sendo desta forma, o volume de emprego estabelecido por meio 

do nível de receita que os empresários esperam adquirir, correspondente a produção 

empregada. Os empresários esperam fixar um nível de emprego, a um nível correspondente 

necessário para maximizar os seus lucros (KEYNES, 1985) 

Desta maneira, Keynes com o auxílio de uma função de oferta e uma função de 

demanda, estabelece os níveis gerais de emprego. Sendo essa função de Oferta Agregada (Z), 

mostrando a receita minimamente aceitável para cobrir os custos produtivos e o lucro 

desejado para determinado nível de emprego. Desta maneira, sendo Z o resultante dos níveis 

de emprego (N), sendo essa relação entre Z e N, chamada de função de oferta agregada, 

representada por 𝒁 = 𝝋(𝑵). A relação entre produto nos quais os empresários esperam 

receber, a demanda esperada (D) ao empregar o certo nível de N, é descrita como a função de 

Demanda Agregada, é representada por 𝑫 = 𝝋(𝑵).   Desta maneira, a função é composta 

pelas as expectativas empresariais de curto prazo, tentando prever a procura pelas mercadorias 

que as firmas irão ofertar, sendo assim, se tratando de uma função de incerteza e uma 

tentativa de previsão dos empresários (KEYNES, 1985). 

A expectativa sobre a demanda futura é o fator de maior relevância para a tomada das 

decisões de curto prazo por parte dos empresários, tendo em vista que as expectativas sobre a 
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demanda irão determinar os níveis de emprego, de produção no curto prazo e os níveis gerais 

de investimento ao longo prazo (KEYNES, 1985). 

 

2.2.3 Expectativas 
 

As expectativas para Keynes (1985) são determinantes para estabelecer os níveis 

gerais de produto e emprego. As expectativas de curto prazo visam atender a previsão de 

preços, enquanto as expectativas de longo prazo traçam estratégias para investimentos de 

longo prazo, visando uma maior taxa de retorno do capital. As expectativas de longo prazo 

guiam as ações dos empresários, estabelecendo os níveis de emprego oferecido pelas firmas 

(KEYNES, 1985). 

Um cenário favorável de longo prazo, as empresas aumentam a produção e o volume 

de capital, desta forma uma expectativa de aumento de demanda futura, irá guiar os níveis de 

emprego no curto prazo. Os agentes traçam suas expectativas por meio de experiências 

passadas e os dados disponibilizados, porém a incerteza sobre o cenário futuro pode 

influenciar as expectativas. Perante a incerteza sobre o futuro, os empresários tentam prever o 

cenário, desta forma o investimento é guiado por essa tentativa de previsão, assim como o 

quanto de capacidade produtiva ele irá disponibilizar (KEYNES, 1985). 

Com a incerteza sobre o futuro econômico, as decisões de produção serão adaptadas 

perante o cenário que os empresários visam no presente, desta forma, as expectativas se 

tornem adaptativas. A adaptação das expectativas é importante, para estabelecer tanto as 

expectativas de curto prazo, como as de longo prazo, pois recorre sobre decisões de ampliação 

da capacidade de produção da firma perante o futuro econômico. O cenário do mercado 

futuro, não está totalmente ao controle do empresário, desta forma, eles sempre reavaliam 

suas expectativas, pois decisões erradas podem ter efeitos significativos no rumo de seus 

investimentos (KEYNES, 1985). 

Raramente se podem evitar as referências expressas às expectativas correntes a 

longo prazo. Contudo, pode-se evitar uma alusão expressa à expectativa a curto 

prazo, visto que, na prática, o processo de revisão das expectativas a curto prazo é 

gradual e contínuo e ocorre, em sua maior parte, tendo em vista os resultados 

realizados, de tal modo que os resultados esperados e os realizados se confundem e 

se entrelaçam nos seus efeitos (KEYNES, 1985) 

O curto prazo determina a produção e o emprego, analisa a conjuntura recente do 

cenário econômico para efetuar medidas que irão influenciar na tomada de decisão por parte 

dos empresários. Perante os resultados apresentados, a reavaliação das expectativas é feita por 

meio da comparação entre os resultados esperados e os resultados que se realizaram, gerando 
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informações necessárias para a tomada de decisão por parte dos empresários. (KEYNES, 

1985) 

“Podemos resumir o estado da expectativa psicológica resultante dos segundos 

fatores na expressão estado da expectativa a longo prazo, salientando-se que deve 

ser feita a distinção da expectativa a curto prazo, com base na qual os produtores 

fazem a estimativa do que poderão obter pelo produto acabado, no caso de 

decidirem iniciar sua produção hoje(...)” (Keynes, 1985, p. 159). 

As expectativas de longo prazo dão diretrizes sobre os estoques, a taxa de retorno dos 

bens de capital e a quantidade de demanda efetiva no futuro. Os empresários realizam as 

oscilações de salários e renda dos agentes para tentar prever o nível de consumo dos agentes 

no futuro. Desta forma, as expectativas de longo prazo dependem diretamente da conjuntura 

socioeconômica da região, pois a partir desta informação, os empresários determinam suas 

decisões de investimento. A confiança perante o cenário econômico futuro é importante, pois 

caso não ocorra choques estruturais na economia, as expectativas se manterão minimamente 

estáveis, desta forma, podendo existir algum tipo de previsão por parte dos empresários. 

(KEYNES, 1985) 

Para a formação dessas expectativas, os agentes econômicos fazem previsões por meio 

dos dados disponíveis, para tentar formular a sua tomada de decisões mesmo que seja por 

meio de mecanismos sem total certeza da concretização da previsão futura. Os agentes 

adotam as condições da conjuntura mais recente como base de parâmetro para a tomada de 

decisões futuras, apegando-se a quantidade do cenário vigente para realizar a tentativa de 

previsões posteriores (KEYNES, 1985). 

Quanto maior o grau de confiança sobre a economia futura, maiores são as chances de 

os investimentos realizados serem bem sucedidos, pois a confiança está atrelada a reação do 

mercado perante as previsões, tendo um papel fundamental na determinação dos 

investimentos. Em um cenário de otimismo perante o futuro, os agentes econômicos 

aumentam o fluxo de receita esperada, caso ao contrário, em um prognóstico negativo sobre o 

futuro econômico, os agentes optam por ter mais cautelado sobre seus investimentos. 

(KEYNES, 1985) 

 

2.2.4 A Preferência pela Liquidez 
 

Dado a incerteza perante o cenário econômico futuro, os agentes tendem a recorrer à 

liquidez em cenário de instabilidade ou incerteza perante o futuro econômico. Em momentos 

onde o pessimismo e as baixas expectativas operam, os agentes econômicos rejeitam 

investimentos de longo prazo e optam por ter a disponibilidade de seus ativos em forma 
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líquida, para que possam manobrar seus ativos de forma mais rápida em situações 

emergenciais. O melhor ativo para ser operado em situações de declínio econômico é a 

moeda. Desta maneira, em momentos de oscilações e incerteza, existe um aumento maior 

sobre a demanda de moeda, o que causa impactos diretos na taxa de juros (KEYNES, 1985). 

Na visão keynesiana, a taxa de juros é a remuneração pela renúncia da liquidez, o 

preço por renunciar a moeda no curto prazo, visando um ganho maior dos agentes com 

renúncia da liquidez no futuro. Os agentes econômicos optam por trocar a moeda por ativos 

com menor liquidez, caso aja promessas de recompensas maiores no hiato temporal posterior, 

sendo o custo de oportunidade futura pela a retenção da moeda (BUSATO, 2019). 

A dinâmica do mercado depende diretamente da percepção dos agentes sobre o 

cenário econômico, o qual pode estar suscetível a, sendo essas percepções dos agentes 

otimistas ou pessimistas dependendo do cenário que se apresenta as expectativas perante o 

futuro. Perante um cenário de pessimismo das expectativas, os agentes econômicos podem 

optar por um cenário de pessimismo prolongado, que ocorre principalmente entre as 

oscilações de uma alta da economia para uma crise, acarretando em um cenário de recessão 

(BUSATO, 2019). 

Um forte aumento na preferência pela a liquidez eleva os níveis da taxa de juros, 

fazendo com que ocorra redução nos investimentos, assim, reduzindo as margens de lucros. A 

queda da EMgK deve-se ou ao aumento dos custos prospectivos de produção ou a uma 

redução esperada na rentabilidade do capital empregado. A incerteza faz com que a 

prospecção de custos e a expectativa de rentabilidade fiquem prejudicadas devido à crise. 

Levando os empresários a revisarem os níveis de produção optando por maior segurança e 

liquidez de seus ativos (BUSATO, 2019). 

Desta maneira, quando os agentes adotam uma perspectiva pessimista sobre o futuro, 

não existe razão para que ocorram estímulos ao investimento, pois a perspectiva baixa faz 

com que ocorra uma redução dos investimentos, agravando os cenários das expectativas 

perante o futuro. Desta maneira, quanto maior for o cenário de pessimismo sobre o futuro, 

maior será o aumento a propensão ao entesouramento, fazendo que se reduzam cada vez mais 

as expectativas econômicas futuras. Em suma, as condições de incertezas pessimistas sobre o 

cenário econômico, são as mesmas que reduzem a eficiência marginal do capital, fazendo com 

que ocorra uma maior preferência pela a liquidez e pressionando um aumento da taxa de 

juros, encarecendo os investimentos (KEYNES, 1985). 



32 
 

 

 

 

2.2.5 A Dinâmica dos Investimentos 
 

Como dito por Keynes (1985), o investimento era um fator predominante para 

determinar a renda dos agentes econômicos e auxiliar na compreensão da origem dos ciclos 

econômicos. A consolidação do investimento em capital fixo detinha uma correlação direta 

com a eficiência marginal do capital e da taxa de juros. Sendo essa eficiência marginal do 

capital, a rentabilidade de um bem de capital, se caracteriza pela a eficácia de um determinado 

bem, que é diretamente medida pela a taxa de retorno no qual este bem é capaz de produzir 

dado o seu custo. Sendo assim, podendo ser dita como a “taxa de desconto” do capital, ou 

seja, “(...) taxa de desconto que tornaria o valor presente do fluxo de anuidades das rendas 

esperadas desse capital, durante toda a sua existência, exatamente igual ao seu preço de 

oferta (...)” (KEYNES, 1985). 

Outro fator predominante para estabelecer os níveis de investimento, corresponde à 

taxa de juros, dependendo diretamente da dinâmica entre oferta e demanda por moeda, no 

qual os indivíduos sofrem estímulos psicológicos ao optarem por reter moeda em tempos de 

oscilações, podendo ser chamada de Preferência Pela Liquidez (KEYNES, 1985). 

O investimento então depende das expectativas de longo prazo sobre os rendimentos 

variáveis futuros. O nível de investimento que será realizado pode ser volátil dependendo do 

cenário e das expectativas, porém, quando o investimento é realizado, a economia sofre 

efeitos sobre a renda, desta maneira, causando efeitos multiplicadores, chamado de efeito 

multiplicador dos gastos. Sendo este multiplicador, o indicativo da variação da renda em 

contrapartida a alteração do nível de investimento. Desta maneira, por meio do multiplicador 

se torna possível obter previsões dos impactos do investimento realizado, sobre a renda e 

consequentemente sobre o consumo (KEYNES, 1985). 

O investimento depende da eficiência marginal do capital relacionado a taxa de juros, 

uma instabilidade no cenário econômico gera mudanças no planejamento dos empresários. 

Assim, a eficiência marginal do capital encontra-se com uma relação inversa com os 

investimentos, pois investimentos elevados gera uma demanda por bens de capital, sendo que 

o investimento em níveis baixos ocorre o inverso (KEYNES, 1985). 

Outro fator preponderante aos níveis de investimento está atrelado a taxa de juros, pois 

quando a eficiência marginal supera os níveis das taxas de juros, os empresários arcam com 

os custos dos investimentos. Desta maneira, o aumento do investimento, faz com que a 

eficiência marginal do capital sofra um declínio, estabilizando os níveis de investimentos 

posteriores. Em um dado momento onde acontece a igualdade da eficiência marginal do 
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capital em relação a taxa de juros, os níveis de investimentos se estabilizam (KEYNES, 

1985). 

O investimento também está relacionado aos riscos perante a incerteza futura, pois ao 

decidir investir, o empresário se fixa as expectativas sobre os rendimentos futuros, podendo 

ter que lidar com o risco de suas expectativas não se concretizar e sofrer a frustração de seus 

investimentos serem maus sucedidos. Em um cenário onde o empresário superestima os 

rendimentos futuros, pode ocasionar em uma inadimplência por parte do empresário. Pois 

caso ele acredito que seus rendimentos serão muitos elevados, ele irá tentar uma maior linha 

de crédito, podendo levar a inadimplência do empresário (KEYNES, 1985). 

Desta maneira, quanto maior o risco do investimento, maior será a diferença da taxa de 

juros e a eficiência marginal do capital. O investimento também está atrelado à concessão de 

crédito, pois o grau de confiança do empresário para realizar o empréstimo é fundamental 

para condições de oferta de crédito melhores para realizar seus investimentos. Caso ocorra 

uma queda no nível de confiança do empresário perante os financiadores de crédito, isso 

resultará em uma queda nos recursos necessários para os investimentos (BUSATO, 2019). 

 

2.2.6 Ciclos Econômicos na visão Keynesiana 
 

O ciclo econômico em uma perspectiva Keynesiana está atrelado a uma análise direta 

das variáveis como a propensão ao consumo, a preferência pela liquidez por parte dos agentes 

e a eficiência marginal do capital, fatores estes que são correlacionados dentro do sistema 

econômico. As crises do sistema possuem uma relação direta com a taxa de juros e a 

eficiência marginal do capital. A busca de moeda por motivos especulativos faz com ocorra 

uma elevação nos juros, aumentando o custo dos investimentos em capital e assim reduzindo 

a eficiência marginal do capital (KEYNES, 1985). 

O mecanismo de atuação do mercado de capitais acentua as flutuações da eficiência 

marginal do capital, pois os agentes especulativos visam um aumento nos ganhos do capital 

no curto prazo, desta forma, não se preocupam com os ganhos de rentabilidade de longo 

prazo, fazendo com que as oscilações nas taxas de juros ocorram de maneira mais severa 

(KEYNES, 1985). 

A redução dos níveis de emprego e renda está atrelada a uma baixa expectativa sobre o 

futuro econômico, como os níveis de investimento estão atrelados às expectativas de consumo 

futuro por parte da demanda. Os níveis de emprego e renda sofrem uma brusca redução em 

momento de condições instáveis de expectativas. Desta forma, as crises estão relacionadas à 
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redução da confiança econômica dos agentes e o reajuste perante as baixas expectativas sobre 

o futuro econômico (KEYNES, 1985). 

A redução das expectativas perante aos rendimentos futuros, acaba por sua vez, 

prolongar ainda mais o cenário de incerteza, aumentando ainda mais a preferência pela a 

liquidez, pressionando cada vez mais a taxa de juros e obstruindo a níveis maiores os 

investimentos (KEYNES, 1985). 

Para que a saída da crise econômica ocorra, o mecanismo de redução da taxa de juros 

– mesmo sendo útil e necessário em momentos de alta da liquidez - não é o suficiente, é 

preciso elevar a eficiência marginal do capital por meio da retomada da confiança o que está 

atrelado a um aumente das expectativas positivo parente o futuro econômico, desta forma, os 

empresários tendem a aumentar os níveis de investimentos quando as expectativas perante os 

rendimentos futuros se elevam (KEYNES, 1985). 

Quando as expectativas dos agentes voltam a sofrer uma retomada positiva, ocorre 

uma queda nos estoques, o que por sua vez faz com que haja uma percepção de retomada 

econômica por parte dos empresários. À medida que os estoques reduzem, os empresários 

deslumbram a necessidade da retomada da produção e em segundo momento o retorno do 

investimento, prevendo melhoras nas expectativas (KEYNES, 1985). 

A retomada das expectativas positivas sobre o futuro econômico faz com que os 

empresários apostem em um aumento nos rendimentos futuros, aumentando a eficiência 

marginal do capital, desta forma, o otimismo na melhora do cenário econômico, faz com que 

ocorra uma redução na preferência pela a liquidez e consequentemente na taxa de juros. Desta 

maneira, o modelo Keynesiano se propôs a apoiar medidas capazes de conseguir um fluxo de 

investimento dado à redução progressiva da eficiência marginal do capital em momentos de 

crises, pois dessa forma, é possível estimular a propensão marginal a consumir e assim 

ocasionar um aumento das expectativas perante o cenário econômico futuro (KEYNES, 

1985). 

Em conclusão, a abordagem Keynesiana não discute de forma direta os determinantes 

para solucionar as oscilações econômicas, porém, deixa elementos capazes de desbravar 

caminhos e alternativas para saída dos ciclos. Dado um aumento da propensão ao consumo, os 

empresários revisam suas expectativas para um aumento nos rendimentos prospectivos, desta 

maneira, elementos que influenciem o aumento de renda - por meio de gastos do governo, por 

exemplo -, podem por sua vez ocasionar uma pressão positiva na demanda, tendo por 
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consequência lógica um aumento do investimento, o que pode ocasionar em uma alternativa 

para o crescimento econômico (BUSATO,2019). 

3 CRISE DO COVID-19 
 

A epidemia do Covid-19, tem sua origem causada pelo o vírus SARS-CoV-2, no qual 

teve início em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China e se 

espalhou ao redor de todo o mundo em 2020. A epidemia casou impactos econômicos de 

dimensões globais, o que acarretou em choques recessivos na maioria dos países atingidos 

pela doença (JUNIOR et al SANTA, 2020). 

A diferença da crise econômica desencadeada pelo o surto de COVID-19 em 

comparação às demais crises econômicas, está em sua origem. O gatilho principal para a crise 

não está atrelado a um choque de oferta por falta de capacidade produtiva da economia, como 

ocorre em economias devastadas por guerras (JUNIOR et al SANTA, 2020). 

Como também não foi uma crise semelhante as crises financeiras, onde os ativos 

deflacionam e o sistema de crédito entra em colapso, ocasionando um choque negativo na 

oferta e demanda do sistema econômico. A crise econômica ocorrida pelo o surto de COVID- 

19 teve sua origem atrelada ao lockdown, fazendo com que diversos setores produtivos 

fossem paralisados, com objetivo de frear o contágio a disseminação do vírus entre os 

indivíduos (JUNIOR et al SANTA, 2020). 

O Brasil, como diversos países do mundo, também aderiu ao lockdown, tendo como 

principal objetivo diminuir a curva total de contágio, para que o sistema de saúde do país não 

entrasse em colapso. Pois caso ocorresse um elevado número de indivíduos de infectados 

precisando de atendimento médico em curto espaço de tempo, o sistema de saúde não seria 

capaz de atender o número de casos da doença. Desta forma, muitas empresas dos mais 

variados setores da economia tiveram suas produções paralisadas, fazendo com que seus 

funcionários perdessem seus empregos em consequência da paralização econômica (JUNIOR 

et al SANTA, 2020). 

Com o agravamento da crise epidemiológica no Brasil, o cenário obrigou que o estado 

atuasse como o principal agente indutor da atividade econômica ao adotar estratégias de 

direcionamentos de recursos, com o intuito de tentar minimizar os impactos ocasionados pela 

a crise, tanto no âmbito da saúde, como no âmbito econômico (GIBRAN, 2020). 

O estado brasileiro atuou como o principal protagonista na aplicação de medidas que 

pudessem assegurar a minimização da incerteza econômica e a diminuição dos riscos 
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ocasionados devido aos impactos socioeconômicos gerados pela a pandemia do COVID-19 

(GIBRAN, 2020). 

 

3.1 Impactos no Mercado de Trabalho Devido a Covid-19 
 

O argumento dos economistas clássicos sobre a oferta de trabalho, está interligado a 

satisfação do indivíduo que oferta sua mão-de-obra em relação a remuneração do seu salário 

real. Os clássicos assumiam que o trabalhador iria ofertar sua mão-de-obra, em troca de um 

salário suficiente para remunerar o tempo gasto de sua força produtiva no trabalho. De acordo 

com Keynes (1985), os indivíduos que fornecem sua mão de obra, não possuem a capacidade 

de determinar as taxas de salário reais, porém possuem determinada influência nas taxas de 

salários reais, pois os bens de consumo assalariados são estabelecidos por meio dos mercados. 

Desta maneira, Keynes (1985) pressupôs que os trabalhadores irão preferir escolher oferecer 

sua mão-de-obra, ao invés de não trabalhar, mesmo que o seu salário seja menor. Fazendo 

assim com que os trabalhadores respeitassem seus contratos de trabalho, a partir de um acordo 

prefixado, mesmo em situações de queda nas taxas reais de salário (KEYNES, 1985). 

Os indivíduos não trabalham necessariamente para satisfazer suas necessidades em 

comparação ao seu tempo de trabalhado ofertado, e sim, os indivíduos buscam uma ocupação 

que satisfaçam suas necessidades básicas em períodos de queda nas taxas de salários reais 

(KEYNES, 1985). 

Dentro de uma abordagem keynesiana, a constatação que o pleno emprego na 

economia capitalista, não é algo que permanece em um estágio de equilíbrio constante. A 

teoria keynesiana defende que a situação do desemprego no sistema capitalista, é algo que 

pode se estender por longos períodos. Constatando que o equilíbrio de mercado realizado de 

forma natural não necessariamente condiz com a plena empregabilidade do fator mão de obra, 

desta maneira, justificando a atuação de medidas do governo para combater o desemprego 

involuntário (DATHEIN, 2004). 

Em um cenário de crise econômica, aumenta a incerteza dos agentes econômicos e a 

instabilidade do sistema econômico. O comportamento da demanda efetiva neste cenário é de 

precaução perante o cenário de pessimismo em momentos de crise, impactando diretamente 

os investimentos e reduzindo a demanda por mão de obra. Neste cenário, mesmo os 

trabalhadores oferecendo seus serviços por menores salários que os oferecidos pelo o 

mercado, não conseguem se inserir no mercado de trabalho, pois com a baixa da demanda 

efetiva. Como as expectativas dos agentes empreendedores são realizadas a partir de uma 

perspectiva sobre o futuro econômico, em um cenário de crise, as expectativas dos 
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empresários são reduzidas, por consequência, os níveis de investimentos e demanda por 

trabalho também sofrem redução (DATHEN, 2004). 

No período do último trimestre de 2019, os dados referentes ao mercado de trabalho 

brasileiro demonstravam a validade das suposições teóricas keynesianas, ao apresentar uma 

certa estabilidade perante ao atual cenário econômico em meio à crise pandêmica do Covid- 

19. Neste período do último trimestre de 2019, ocorreu uma expansão moderada da população 

economicamente ocupada, impedindo desta maneira, uma desaceleração significativa na taxa 

de pessoas em situação de desocupação econômica. Algo que ocorreu meses depois, com o 

agravamento da crise sanitária e adoção de políticas restritivas as atividades econômicas 

(IPEA, 2019). 

Dentro do cenário de choque exógeno na economia, como o caso da crise relacionada 

ao Covid-19, a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,) apresentou dados mensais sobre o 

mercado de trabalho durante a crise pandêmica do Covid-19 no Brasil. A última divulgação 

dos dados realizados sobre o tema, foi disponibilizado no mês de setembro de 2020 (IPEA, 

2020) 

Os dados divulgados pela PNAD, ajudam a compreender o cenário de impacto da crise 

sobre o mercado de trabalho e os nortes das políticas econômicas anticíclicas aplicadas pelo 

governo brasileiro (IPEA, 2020). 
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Tabela 1: Mercado de Trabalho no Brasil, dezembro de 2019 a setembro 2020. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD em relação a crise do Covid-19 (2020). 

 

A população brasileira em idade ativa, não sofreu grandes alterações, comparado os 

dados referentes ao período de dezembro de 2019, onde existiam cerca de 171,0 milhões de 

indivíduos em idade economicamente ativa, ou seja, 82% da população. Em relação aos dados 

referentes ao terceiro trimestre de setembro de 2020, a população em idade ativa era de 170,4 

milhões de indivíduos, representando 81% da população. Ocorrendo uma queda de apenas 1 

ponto percentual. Demonstrando desta forma, que não houve uma grande queda na força 

produtiva do país (IPEA, 2020). 

No último trimestre do ano de 2019, mais especificamente no mês de dezembro, um 

período antes do cenário pandêmico se alastrar pelo Brasil, a taxa de desemprego 

involuntário, a taxa referente aos indivíduos que se encontravam desocupados no Brasil, era 

de 12,6% em média. (IPEA, 2019). 

A população economicamente ocupada em dezembro de 2019, era de cerca de 62% da 

população, enquanto os índices da população ocupada, era de 55% da população. O volume 

populacional de indivíduos que não estavam economicamente ocupadas em dezembro de 

2019, era de 65,1 milhões de pessoas, sendo 31% da população total (IPEA, 2019). 

A taxa de desemprego involuntário, é a taxa de pessoas desocupadas no Brasil no mês 

de setembro chegou a 14 milhões de pessoas, atingindo a média mensal de 14% no mês de 

setembro. Demonstrando uma contínua elevação dessa média em comparação aos meses 

anteriores de 10,7% em maio, 12,4% em julho, 13,1% em julho e 13,6% em agosto (IPEA, 

2020). 
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A população economicamente ocupada era em média de 57% no mês de setembro. Já 

entre as pessoas ocupadas em idade ativa também apresentou uma média de aproximadamente 

49% no mês de setembro (IPEA, 2020). 

Por conta das medidas restritivas adotadas dentro do contexto da pandemia, o número 

de pessoas que não procuram trabalho se mantém elevado, mesmo que os efeitos da pandemia 

durante o passar dos meses venha gradualmente sendo menos severos (IPEA, 2020). 

Devido as políticas de distanciamento social para evitar o aumento no número de 

contágio pelo o Covid-19, os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho tendem a 

persistir durante algum tempo. O número de indivíduos que estavam executando suas 

atividades profissionais de forma remota, chegou a 8,1 milhões de pessoas em setembro. Já o 

número de pessoas que se encontram no mercado informal no período da pandemia, é de 

cerca de 36 milhões de pessoas em setembro. Demonstrando um elevado índice de pessoas 

que se encontram em situação de informalidade entre os grupos das pessoas economicamente 

ativas (IPEA, 2020). 

Após a discussão dos dados referentes a tabela sobre o mercado de trabalho no período 

do último trimestre de 2019 em comparação aos últimos dados lançados sobre o mercado de 

trabalho em setembro de 2020, ocorreu uma grande expansão das taxas de desocupação dos 

indivíduos. Enquanto a taxa da população economicamente ocupada era de cerca de 62% da 

população, em dezembro de 2019, em setembro de 2020, passou a ser 57%, ocorrendo uma 

retração de 5 pontos percentuais (IPEA, 2020). 

Em relação aos índices da população ocupada em idade ativa, em dezembro de 2019 

era de 55% da população, em setembro de 2020, passou a ser de cerca de 49% da população, 

o que demonstra uma retração de 6 pontos percentuais. Ocorrendo uma alteração na 

população em situação de desocupação de forma geral, de 12% em dezembro de 2019, para a 

média de 14% em setembro de 2020, sofrendo um aumento de 2% na taxa de pessoas 

desocupadas. Desta maneira, demonstrando que o cenário interno do mercado de trabalho 

brasileiro, sofreu uma retração, em consequência direta dos impactos negativos da Covid-19 e 

as medidas restritivas de isolamento social para frear o avanço da contaminação da doença 

(IPEA, 2020). 

 

3.2 Visão Austríaca aos Choques Exógenos 
 

Os Austríacos acreditam que a estrutura da economia funciona de uma maneira 

dinâmica e não pode ser guiada por meio de mecanismo de controles sobre o mercado. Para os 

austríacos, o processo econômico é guiado por meio de mecanismos espontâneos de ações 
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individuais. Desta forma, a ação individual tem o papel de coordenação da estrutura do 

mercado, sendo assim, a estrutura de mercado vai se alterando com as mudanças das 

preferencias intertemporais dos agentes econômicos (SOTO, 2010). 

O empresário tem o papel de atuar como um agente capaz de impulsionar o espírito 

competitivo, sempre buscando maximizar os seus lucros, forçando o agente empresarial, 

sempre a buscar novos meios de criação de informações, que acarretam em um fluxo de 

inovações mais complexas e que atuam como um mecanismo de criação de inovações 

mercadológicas (SOTO, 2010). 

A dinâmica de uma nova criação surge por meio do processo cumulativo do 

conhecimento, refletido na figura do empreendedor, pois por meio da busca pelo o lucro, 

origina-se um circuito de informações, que indicam a possibilidade de obter resultados 

positivos por meio dos investimentos em novos mercados que antes não existiam. Desta 

forma, o empreendedor gera uma nova informação dentro do sistema econômico, que faz com 

que os esforços do agente econômico empreendedor sejam focados para a criação de novos 

processos produtivos, desta forma, abrindo-se a possibilidade de adentrar em novos mercados 

(ROTHBARD, 2011). 

O indivíduo que atua como agente empreendedor ao descobrir uma oportunidade de 

lucro, irá atuar ao máximo para aproveita-la antes que a oportunidade de lucro desapareça 

dentro do mercado. Desta maneira, a constante busca pelo o lucro, faz com que o processo de 

criação de novos mecanismos produtivos seja realizado de forma constante, criando a 

rivalidade entre os agentes de forma consciente ou inconsciente, para que o agente 

empreendedor possa garantir as melhores oportunidades antes dos seus rivais (SOTO, 2010). 

Para que o instinto empreendedor em busca de inovações seja amplamente realizado, 

os austríacos acham essencial que não existam restrições institucionais para o livre exercício 

da função empresarial. Os austríacos defendem que cada agente econômico, deve deter o 

direito de exercer suas funções de forma livre, sem a interferência de órgãos legisladores, ou 

agencias de controles por meio de governos e estados dentro do setor privado (ROTHBARD, 

2011). 

Em momentos de crises exógenas ou endógenas ao sistema econômico, os austríacos 

não defendem a intervenção do estado na economia, pois acreditam que o intervencionismo 

econômico por meio do governo gera descoordenações que atrapalham o funcionamento da 

estrutura dinâmica do processo competitivo. Para os austríacos, quando o governo 

implementa medidas  anticíclicas, ao injetar liquidez na economia, ocorre a tendência de 



41 
 

 

 

 

 

expansão da oferta monetária. Desta forma, acontece como tendência natural a redução na 

taxa de juros dentro da economia, que por sua vez, acaba interferindo na relação entre 

“poupança planejada” e o “investimento planejado”, gerando um fenômeno chamado de 

“poupança forçada”, no qual possui influência nas preferencias de consumo intertemporais 

dos agentes (SOTO, 2010). 

Com a queda na taxa de juros do sistema econômica ocorrida pela a injeção de 

liquidez por parte do governo, gera uma rápida expansão do consumo das indústrias bases, 

principalmente aquelas destinadas aos bens de capital, que refletem em modificações nas 

estruturas de investimentos de longo prazo (IORIO, 2011). 

Com a inserção do crédito realizada pelo o governo, os projetos de longo prazo antes 

não realizados, começam a serem executados, o que também estimula o mercado de bens de 

consumo final, gerando assim uma expansão do consumo em cadeia na escala produtiva do 

sistema econômico. As margens de lucro dos diferentes estágios de produção, se alteram, pois 

em cada etapa produtiva, os preços dos insumos sofrem uma variação em relação aos preços 

dos produtos, o que leva a um efeito cumulativo de ajustes de preços. Os efeitos da elevação 

dos preços estágios iniciais da produção é maior, levando uma grande parte dos recursos dos 

estágios finais para os estágios iniciais da cadeia produtiva, em busca da obtenção de maiores 

lucros (IORIO, 2011). 

A maior disponibilidade de crédito anteriormente concedida pelo o governo, faz com 

que os recursos nos estágios de produção iniciais aumentem, desta forma, fazendo com que 

esses estágios produtivos tenham maiores taxas de lucro, aumentando a renda dos 

trabalhadores nesses setores, acarretando em uma pressão sobre o consumo da econômica. 

Assim, ocorre um crescimento dos gastos em relação sobre os bens de consumo, fazendo com 

que aja uma disputa por crédito entre os diferentes setores produtivos, tanto aqueles, que 

produzem bens finais e aqueles que produzem bens de capital em estágios iniciais da cadeia 

produtiva. Essa disputa entre os dois setores, tende a acarretar uma disputa por crédito para 

realização de novos investimentos, pressionando as taxas de juros e inflacionando o mercado 

de crédito (CARVALHO, 2007). 

Quando o “boom” econômico chega em seu estágio final, ocorre uma elevação relativa 

dos preços dos bens de capital, pressionando as taxas salariais para cima, isso faz com que os 

empresários procurem métodos de produção que possuam uma menor parcela de trabalho e 

uma maior parcela em maquinário, sendo assim, os empresários despejam seus recursos em 

capital produtivo. Com a redução da procura pelo fator mão-de-obra, a expansão econômica, 



42 
 

 

 

 

se transforma em “bust” econômico, fazendo com que a econômica entre em um ponto de 

recessão. O consumo diminui nos setores, os projetos de investimentos de longo prazo 

reduzem, os estoques aumentam e a renda geral dos agentes na econômica se retrai (IORIO, 

2010). 

Na visão dos austríacos, o sistema econômico entra em declínio quando o consumo 

diminui em resposta a queda na renda dos trabalhadores e por fim as indústrias entram em 

declínio. Esse ponto de declínio irá ocorrer até que aconteça o reajuste entre da demanda 

agregada com a oferta agregada, porém em um volume de produção e demanda anterior ao do 

momento da crise. Desta forma, os austríacos acreditam que a expansão artificial da liquidez, 

provoca o crescimento econômico artificial, que não se perpetua como sendo crescimento 

efetivo ao longo do tempo, causando desajustes no sistema econômico, agravando as crises no 

longo prazo (IORIO, 2010). 

Os austríacos são contra a ideia de adotar medidas anticíclicas para estimular a 

atividade econômica e impulsionar o crescimento. Para os austríacos, a expansão do crédito 

realizada e estimulada pelo governo, cria uma recuperação momentânea do sistema 

econômico nos momentos de crises, porém, essa expansão produz consequências piores no 

longo prazo, agravando as crises e os ciclos econômicos (SOTO, 2010). 

Para a Escola Austríaca, essa expansão artificial do crédito, produzem efeitos 

temporários, que se iniciam como uma recuperação breve da economia, porém, acarreta em 

um declínio profundo em um outro período. Assim, os austríacos não defendem uma 

intervenção do governo na economia, pois para eles, a economia deve se desenvolver de 

forma natural, sem a interferência de medidas que fomentem a injeção de liquidez, ou a 

alteração dos níveis de preços, salários e as taxas de juros. Para os austríacos essas variáveis 

devem ser determinadas de forma espontâneas entre as interações dos agentes econômicos 

(MISES, 2010). 

 

3.3 Medidas Anticíclicas do Governo no Combate aos Choques Exógenos 
 

O Brasil decretou o estado de calamidade pública no dia 20 de março de 2020, por 

meio do Decreto Legislativo nº 06/2020, fazendo com que os reajustes fiscais estabelecidos 

anteriormente fossem invalidados e houvesse um grande direcionamento de recursos para 

auxiliar no combate a crise econômica do Covid-19 (GILBRAN, 2020). 

Com o agravamento da crise do Covid-19 o Estado brasileiro precisou desempenhar 

um papel primordial para garantir que a economia brasileira não entrasse em colapso. A crise 

da Covid-19,fortaleceu a atuação do papel do Estado, principalmente nas ações de curto 
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prazo. O governo brasileiro necessitou ampliar gastos para garantir a manutenção da renda de 

milhões de brasileiros e preservar vidas por meio da ampliação dos recursos destinados a 

saúde (JUNIOR et al SANTA, 2020). 

O governo brasileiro adotou uma série de políticas macroeconômicas para evitar o 

agravamento econômico e financeiro do país. Fazendo com que o Estado brasileiro 

despenhasse um papel fundamental na contenção do agravamento da crise, adotando medidas 

anticíclicas para garantir a minimização dos impactos (JUNIOR et al SANTA, 2020). 

 

3.3.1 – Auxílio Emergencial Para Trabalhadores Autônomos 
 

As políticas assistencialistas tiveram uma expansão desde o período que o estado de 

calamidade pública no Brasil foi decretado, principalmente o auxílio financeiro aos 

trabalhadores informais e autônomos. Uma das principais medidas tomadas pelo governo para 

a contenção da crise, foi a criação da Lei 13.982/20, que foi denominada de maneira informal 

pelo o governo brasileiro de “coronavoucher”. A lei foi introduzida com o objetivo de garantir 

uma renda emergencial aos trabalhadores informais, autônomos, no valor de 600,00 reais e 

1.200,00 reais as famílias chefiadas por mulheres que estivessem em condições de 

vulnerabilidade decorrente a crise provocada pela a pandemia de Covid-19 (GILBRAN, 

2020). 

Inicialmente o Auxílio Emergencial de proteção social a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, devido a pandemia do Covid-19, garantido pela a Lei 13.982/20 tinha o prazo 

de três meses de duração, que contemplavam os meses de abril, maio e junho, porém, com o 

agravamento da crise econômica ocasionada pela a pandemia de Covid-19 o auxílio aos 

trabalhadores autônomos e informais, teve a sua expansão até o mês de dezembro de 2020. A 

previsão de gastos iniciais do governo com o auxílio emergencial em abril era de 152,6 

bilhões de reais, porém com a prorrogação do programa até setembro de 2020 a previsão de 

gastos do governo com o programa chegou a 250 bilhões de reais (BRASIL, 2020). 

O programa do Auxílio Emergencial do governo, afetou direta ou indiretamente cerca 

de 58% da população brasileira, sendo no total de 124,2 milhões de pessoas beneficiadas pelo 

o Auxílio. O número de cidadãos brasileiros elegíveis para o benefício, contabilizou cerca de 

65,4 milhões. Desta maneira, o Auxílio Emergencial se tornou um dos maiores programas de 

transferência de renda já realizado no Brasil (DATAPREV, 2020). 
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3.2.2 – Linhas de Crédito Emergenciais Destinadas a Diversos Setores 
 

Com muitas empresas em um cenário de dificuldades financeiras, o BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), ampliou a abrangência da linha de 

crédito para micros, pequenas e grandes empresas que faturam até 300 mil reais anualmente 

por meio do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC). Com essa medida, o limite 

de crédito foi expandido de 10  milhões de reais para 70 milhões de reais, para que as 

empresas pudessem ter capital de giro suficiente para enfrentar a crise. O prazo de carência 

foi estipulado pelo BNDES em 24 meses e cinco anos de prazo total para que as firmas 

pudessem pagar o novo financiamento (BNDES, 2020). 

Dentro do setor público o BNDES implementou linhas de crédito destinadas aos 

estados e municípios com o objetivo de coordenar ações direcionadas ao combate da 

pandemia e minimização dos efeitos econômicos ao longo prazo causados pela quarentena. O 

projeto de Lei Complementar – PL nº 149/2019, apresentou-se como medida que viabilizaria 

o socorro financeiro a Estados e Municípios que estivessem em situação de grave 

endividamento das contas públicas. O projeto tinha como principal função liberar 

empréstimos da união com a finalidade de resolver problemas financeiros dos Estados e 

Municípios (MARANHÃO et al SENHORAS, 2020). 

Como a Crise do Covid-19, foi uma crise ocorrida por uma doença de proporções 

mundiais, o governo brasileiro necessitou destinar maiores quantidades de recursos, para a 

ampliação rápida de leitos emergenciais, equipamentos médicos e insumos hospitalares, com 

objetivo de atender as vítimas da pandemia. A união injetou um orçamento de R$ 2 bilhões no 

Sistema Único de Saúde (SUS), com objetivo de oferecer mais de 3 mil leitos de UTI e aumentar 

o número de respiradores em 15 mil. Desta forma, ampliando os recursos para o setor da saúde, 

com o principal objetivo de minimizar os problemas do sistema de saúde no país (MARANHÃO 

et al SENHORAS, 2020). 

O governo brasileiro para tentar frear o avanço do Coronavírus e diminuir os impactos 

econômicos ocasionados pela a pandemia, focalizou os esforços em políticas fiscais ativas, 

direcionadas principalmente para o âmbito da saúde e reduzir os efeitos negativos na 

economia do país. Desta maneira, aplicou medidas monetárias e creditícia, com a finalidade 

de atacar a tendência recessiva da economia devido ao cenário. Devido ao choque exógeno, o 

país buscou aplicar políticas de estímulos econômicos, que poderiam ser caracterizadas como 

anticíclicas, para tentar minimizar os efeitos ocorridos pela pandemia. (MARANHÃO et al 

SENHORAS, 2020). 



45 
 

 

 

 

 

As medidas de isolamento social, provocaram uma forte redução da demanda, pois 

significaram uma paralização do funcionamento normal da grande maioria das atividades 

econômicas e produtivas, atingindo de modo significativo diversos setores produtivos, 

comerciais e industriais pelo o país. Com as atividades econômicas parcialmente paralisadas 

durante o período da pandemia, o nível de incerteza econômica aumentou, fazendo com que o 

volume de investimentos privados fosse reduzido e consequentemente na arrecadação das 

esferas municipais, estaduais e federais, porém, exigindo a necessidade de aumentos dos 

gastos do governo, como medidas de contenção a crise e estabilizar as expectativas de médio 

e longo prazo (MARANHÃO et al SENHORAS, 2020). 

 

3.4 – Papel do Estado nas Expectativas em Momentos de Crise 
 

As decisões tomadas pelos os agentes econômicos em geral, tem como referência as 

experiências e decisões tomadas em um passado imutável, tendo como objetivo a 

assertividade das decisões diante de um futuro incerto. Desta maneira, todas as decisões 

econômicas sobre investimentos envolvem as expectativas a respeito dos acontecimentos que 

irão ocorrer no futuro (ANDRADE, 1997). 

Em um longo prazo, as expectativas se relacionam com a capacidade produtiva da 

economia. Dependem diretamente do cenário socioeconômico, para que os empresários 

tomem suas decisões de investimento. Choques estruturais na economia, fazem com que as 

expectativas se mantenham instáveis e reduzam a capacidade de investimentos por parte dos 

empresários (KEYNES, 1985). 

Na teoria keynesiana, o estado deve atuar para garantir políticas que tenham como 

objetivo atuar frente ao crescimento da demanda efetiva de pleno emprego, assim, pendendo 

estimular os investimentos por parte dos agentes empreendedores. Assim o estado deve 

apostar em uma melhora das expectativas, criando mecanismos para diminuir a incerteza nos 

negócios e fazendo com que a previsibilidade dos fatos seja aumentada, para estimular o 

comportamento empreendedor em novos investimentos produtivos (DATHEN, 2004). 

No atual momento, o Estado se coloca como principal agente capaz de garantir 

medidas para assegurar que os riscos e incertezas perante o futuro econômico sejam 

minimizados. Em decorrência dos impactos econômicos ocasionados pela crise pandêmica, o 

Estado entra como principal agente estabilizador da crise, pois os mecanismos naturais do 

mercado, são ineficientes para conter os danos, tendo em vista, o grande impacto da crise do 

Covid-19 no mercado de trabalho e nos setores produtivos (GIBRAN, 2020). 
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Existem os mais variados instrumentos de atuação do governo para incentivar a 

economia, como o aumento e a implementação de novas políticas assistencialistas, 

flexibilização e adaptação de regras trabalhistas, tributárias, auxílios financeiros aos 

indivíduos em vulnerabilidade socioeconômica no momento de crise, prorrogação de prazos e 

pausas em pagamentos de financiamentos e empréstimos para as empresas, criação de linhas 

de créditos emergenciais, entre outras inúmeras medidas possíveis (JUNIOR et al SANTA, 

2020). 

O governo brasileiro por meio da Media Provisória nº 935/2020, estabeleceu a 

abertura de um crédito emergencial extraordinário de 51 bilhões de reais em recursos 

destinados ao Ministério da Economia, para garantir por meio de programas de auxílios, a 

manutenção do emprego e da renda por meio da Medida Provisória nº 936/2020, que garante 

medidas trabalhistas complementares para enfrentar o estado de calamidade pública 

(GIBRAN, 2020). 

O Estado quando aplica medidas que garantam maior grau de confiança sobre a 

economia no longo prazo, busca garantir que as expectativas para o futuro sejam positivas. 

Tendo em vista que a confiança está atrelada ao mercado de acordo com as previsões para o 

futuro, as expectativas positivas exercem um papel determinante na tomada de decisões dos 

agentes para a realização de novos investimentos (ANDRADE, 1997). 

Em cenários de crises econômicas, os agentes optam por serem mais comedidos em 

suas intenções de investir, desta maneira, é essencial que o Estado atue como mecanismo 

estabilizador da crise econômica (ANDRADE, 1997). 

O Estado na forma de agente normativo e regulador da atividade econômica, por meio 

de diversas ferramentas e políticas anticíclicas, pode criar mecanismos de sustentação com a 

finalidade de reduzir os impactos gerados pelas as crises. A situação de carácter emergencial 

obrigou ao governo brasileiro aplicar medidas de carácter emergencial e fazer com que o 

Estado tivesse um papel mais ativo dentro da atividade econômica (GIBRAN, 2020). 

Um aumento da propensão a consumir por parte dos agentes fazem com que os 

empresários revisam suas expectativas, esperando um aumento nos rendimentos futuros, desta 

maneira, as forças que influenciam um aumento da renda, podem influenciar de forma 

positiva a demanda agregada da economia e consequentemente impulsionar os níveis de 

investimento que refletem na retomada das expectativas. Um estímulo do governo por meio 

dos gastos, incentiva a economia no curto prazo, fazendo que seja possível a retomada das 
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expectativas empresariais, o que pode impulsionar a criação de novos investimentos e uma 

possível saída para as crises (BUSTATO, 2019). 

4. CONCLUSÃO 
 

Esse trabalho se propôs a analisar de forma teórica os elementos econômicos que 

compõem o pensamento da Escola Austríaca de economia e os principais componentes 

teóricos que endossam o pensamento de Keynes em uma perspectiva comparativa entre ambas 

as escolas e suas respectivas ações propostas para o enfretamento dos choques exógenos no 

sistema econômico. O trabalho teve como foco analisar o choque exógeno causado pela a 

pandemia do SARS-CoV-2, mas conhecido como Covid-19, que ocasionou profundas 

consequências dentro do sistema econômico brasileiro, com o foco as consequências da crise 

dentro do mercado de trabalho. 

Neste sentindo, buscando atender os objetivos propostos pelo o trabalho, a bibliografia 

apresentada teve como ponto inicial da sua abordagem teórica o pensamento econômico da 

Escola Austríaca. Com o objetivo de compreender os axiomas básicos como o conceito de 

ação, tempo e conhecimento que formulam as bases teóricas do pensamento austríaco; uma 

abordagem sobre o papel do agente empreendedor dentro do sistema econômico; uma breve 

análise de como a taxa de juros influencia como sinalizador das decisões empresarias; a 

dinâmica da estrutura de produção e por fim, a abordagem do pensamento austríaco sobre as 

crises e o impacto da expansão monetária dentro dos ciclos econômicos. 

Em contraponto a teoria austríaca, foi apresentado a teoria keynesiana, abordando os 

principais aspectos teóricos que compõem o pensamento de Keynes. Foram apresentados a 

abordagem keynesiana sobre os postulados clássicos e o mercado de trabalho; O princípio da 

demanda efetiva e sua importância para a abordagem keynesiana; O papel primordial das 

expectativas nas decisões dos agentes empreendedores; A preferência pela liquidez dos 

agentes econômicos em momentos de crise em busca de maior segurança para o seu 

patrimônio; Como os investimentos são realizados baseados nas expectativas e nos dados 

obtidos nas experiências passadas pelos agentes econômicos e por fim, os ciclos econômicos 

em uma perspectiva keynesiana e uma possível brecha teoria para a saída das crises. 

Por fim, o texto descreveu a importância do papel do estado nos momentos das crises, 

principalmente as crises de características exógenas, ou seja, aquelas crises que ocorrem fora 

do âmbito econômico, que é o caso da crise ocorrida pela a pandemia de Covid-19. Perante a 

crise pandêmica, houve uma piora dos índices de desemprego referente aos dados de 

dezembro de 2019 em comparação aos dados de setembro de 2020 referentes ao mercado de 



48 
 

 

 

 

trabalho, porém caso o governo não atuasse com medidas anticíclicas, talvez os efeitos da 

crise poderiam ser piores. Demonstrando desta forma, a importância do papel do estado para 

restabelecer as expectativas dos agentes econômicos para que o cenário pessimista possa ser 

superado e os setores produtivos e de serviços restabeleçam novamente a sua normalidade. 

A análise desta quarta sessão, demonstrou que o objetivo específico do trabalho de 

apresentar um debate teórico entre a Escola Austríaca de economia e a teoria Keynesiana em 

relação os fatores geradores dos ciclos de crises econômicas foi atingido ao abordar os 

preceitos teóricos de ambas as escolas de pensamento econômico em comparação ao choque 

exógeno criado pela pandemia do Covid-19. Ao descrever os preceitos teóricos de ambas as 

escolas em relação a crise do Covid-19, o trabalho conclui que a atuação do estado é 

necessária para manter as expectativas dos agentes minimamente positivas, fazendo com que 

a situação não se intensifique. Ao apresentar a abordagem austríaca sobre as crises e os 

choques exógenos, o trabalho demonstrou que a abordagem austríaca para os ciclos, é incapaz 

de dar uma solução prática de curto prazo para a crise, pois acreditam em uma adaptação 

natural dos mercados, em contraponto a teoria Keynesiana, que defende a implementação de 

medidas anticíclicas capazes de apresentar soluções imediatas para as crises em um curto 

hiato temporal, antes que a situação econômica se agrave por completo. Por meio de políticas 

econômicas anticíclicas, o governo brasileiro tentou retardar os efeitos nocivos gerados pela a 

crise, por meio de incentivos econômicos e injeção de liquidez, fazendo com que a economia 

não entrasse em um colapso por completo. 

Conforme a análise da sessão quatro, podemos concluir que a abordagem austríaca 

sobre os ciclos econômicos é interessante em uma perspectiva teórica em relação as crises 

geradas pela a injeção de liquidez ou estímulos monetárias criados pelo o governo. Porém, ao 

fazer uma abordagem teórica em relação a um choque estrutural de natureza não econômica, 

como é o caso da crise gerada pelo o Covid-19, é incapaz de dar soluções rápidas para os 

problemas imediatos nesse tipo de crise. Assim, ao analisar os efeitos da crise da Covid-19 

dentro do mercado de trabalho brasileiro, pode-se concluir que a melhor solução para esse 

tipo de problemática, é a interferência do estado como agente atuante que garanta o máximo 

possível de respaldo e estabilidade para a população. Neste sentido, a abordagem 

Keynesiana, demonstra-se mais coerente ao defender teoricamente medidas de estímulo a 

demanda, garantindo melhores expectativas para os agentes empreendedores no curto e médio 

prazo. As medidas anticíclicas do governo brasileiro aparentam ser uma melhor proposta 



49 
 

 

 

 

 

econômica neste momento de crise, em contrapartida a ideia de auto regulação dos mercados 

defendida pelos os austríacos. 

No que tange a abordagem teórica austríaca, a hipótese de que a intervenção do estado 

por meio da injeção monetária pode ocasionar uma eventual desestrutura na escala produtiva 

dos setores e por consequência, um agravamento das crises ao longo prazo das crises no longo 

prazo. Talvez seja possível analisar essa hipótese com o passar dos anos em relação a recente 

crise. Neste contexto, a partir de dados mais concretos por meio de um olhar atemporal dos 

fatos recentes, sugere-se como pesquisas futuras a realização de uma análise mais 

aprofundada sobre a realização desta hipótese fora do âmbito teórico. 

Devido a crise exógena ocasionada pelo o Covid-19 ser muito recente, ainda faltam 

dados mais conclusivos para determinar com total precisão que as ações do governo brasileiro 

obtiveram resultados realmente significativos de curto e médio prazo ao combate a crise da 

Cocid-19, porém, caso essas medidas não fossem tomadas, provavelmente o cenário 

econômico seria mais catastrófico. Devido a falta de dados mais conclusivos para determinar 

com exatidão o sucesso das medidas anticíclicas, deixo como sugestão que novas pesquisas 

referentes ao tema sejam realizadas e desta maneira, conclusões mais precisas possam ser 

tomadas a respeito da temática. 
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