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O modelo Keynesiano e as 
políticas econômicas

Macroeconomia

Prof. Ms. Marco A. Arbex

Introdução

• A Macroeconomia estuda os grandes agregados 
econômicos: Produto, Renda, emprego, inflação, 
Balanço de Pagamentos, etc. Sua principal preocupação 
é com o curto prazo.

• Já sabemos que a partir da crise de 29, a economia 
sofreu mudanças com as teorias de Keynes, cuja base 
se assenta no pressuposto de que é necessária a 
intervenção do governo para regular a atividade 
econômica.

• A preocupação central da macroeconomia passou a ser 
a geração de crescimento econômico e pleno emprego.

Introdução

• Nessa aula, estudaremos em mais detalhes a 
contribuição de Keynes através da Teoria da 
determinação do equilíbrio da renda nacional ou modelo 
keynesiano.

• Esse modelo divide a economia em dois lados:

– Lado real (IS): mercado de bens e serviços e 
mercado de trabalho

– Lado monetário (LM): mercado financeiro e de 
títulos
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Lado real e lado monetário

• Lado IS (Investment Saving): representa o setor “real” 
da economia (mercado de bens e serviços e mercado de 
fatores de produção) - gastos com consumo, 
investimento produtivo (em negócios), despesas do 
governo e exportações.

• Lado LM (Liquidity Preference / Money Supply): 
representa o lado monetário da economia (mercado 
financeiro). 

Lado real e lado monetário

• Para Keynes, o crescimento econômico de um país se 
dá a partir das mudanças observadas no “lado real” da 
economia.

• Em outras palavras, o aumento do investimento 
produtivo, consumo das famílias, gastos públicos e 
exportações  é que geram crescimento da demanda e, 
consequentemente, aumento do PIB.

• Essa tese de crescimento econômico proposto por 
Keynes pode ser melhor explicada através do conceito 
de “demanda efetiva”

Princípio da demanda efetiva

• O princípio keynesiano da demanda efetiva diz que as 
alterações do nível de equilíbrio da renda e do produto 
nacional devem-se às variações no lado da demanda.

• Ou seja, o aumento do PIB de um país ocorre devido ao 
aumento da demanda.

• O modelo keynesiano difere-se da teoria clássica (Adam 
Smith, David Ricardo, J.B Say) em alguns aspectos:

– Foco no curto prazo (contra o foco no longo prazo da 
escola clássica)

– Keynes assume que a economia normalmente encontra-
se abaixo da capacidade produtiva (enquanto os 
clássicos entendem que a economia sempre encontra-se 
em pleno emprego dos fatores de produção)
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Oferta e demanda agregada

• Vamos supor que a economia encontra-se em equilíbrio 
quando:

OFERTA AGREGADA (OA) = DEMANDA AGREGADA (DA)

- Oferta Agregada (OA): é a soma da oferta de todos os bens 
e serviços finais

- Demanda Agregada (DA): é a soma das demandas por bens 
e serviços finais de todos os agentes econômicos.

• No equilíbrio, toda a produção da economia no período será 
vendida aos agentes econômicos (não sobra nem falta 
produtos)

Oferta agregada para os clássicos

•Para a escola clássica, a curva de oferta agregada é 
vertical, já que não há como expandir a 

capacidade produtiva (uma vez que assume-se que a

economia já opera no pleno 

emprego)

Dessa forma, assume-se, que,

todas as vezes que a demanda

aumentar, a única consequência

será o aumentos dos preços

Oferta agregada para Keynes

•Para Keynes, a curva de oferta agregada varia junto com a 
demanda (os empresários tendem a aumentar a capacidade 
produtiva à medida que há aumentos na demanda.

Isso é possível pois

assume-se que a economia

não opera no pleno emprego,

havendo, portanto, espaço 

para aumentos da demanda 

sem gerar aumentos nos 

preços). 
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O que gera aumento na demanda agregada?

• Assim, a contribuição da teoria de Keynes é no 
sentido de criar estímulos para o crescimento da 
demanda agregada.

• Como já mencionado, os fatores que ajudam a 
aumentar a demanda agregada são:

- O consumo das Famílias

- Os investimentos produtivos

- Os gastos do governo

- As exportações

Composição da Demanda Agregada 
(DA)

• Consumo das Famílias (C)

• Investimentos (I)

• Gastos do Governo (G)

• Demanda líquida do setor externo: Exportações menos 
Importações (X – M).

DA = C + I + G + X – M

Para Keynes, a demanda agregada aumenta quando há 
aumento no consumo (C), Investimentos (I), Gastos do 

Governo (G) e Exportações líquidas (X - M)

Composição da Demanda Agregada: gastos do 
governo e exportações líquidas

• Gastos do Governo: gastos públicos (federais, estaduais e 
municipais), como salários, compras governamentais, infra-
estrutura, ensino, estímulos à competividade empresarial. 

• Demanda líquida do setor externo: Exportações menos 
Importações (X – M): as exportações geram emprego e 
melhoria da competividade empresarial, contribuindo para 
aumentar a demanda e o PIB.

Como já mencionado, o aumento nos gastos governamentais 
e nas exportações líquidas tendem a aumentar a demanda 

agregada.
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Composição da Demanda Agregada: o consumo

• Consumo (C): são gastos das Famílias com a 
aquisição de bens de consumo (C). O consumo é 
uma função crescente da renda disponível (RND); 
portanto, quanto maior a renda disponível, maior o 
Consumo (C).

C = f (RND)

C= consumo agregado;

RND= renda nacional disponível

Composição da Demanda Agregada: o consumo

• A renda disponível pode ser definida como a renda 
nacional deduzidos os impostos. Ou, seja, é a 
parcela da renda que os consumidores podem 
gastar ou poupar livremente.

Dessa forma, à medida que a tributação aumenta, a 
Renda Disponível decresce e, consequentemente, o 

consumo se reduz.

Composição da Demanda Agregada: o consumo

• Um conceito importante criado por Keynes é o de
“Propensão marginal a consumir” (PMgC). Este mostra
a variação esperada no consumo da população dada uma
variação na renda nacional disponível

PMgC = _ ΔC_

ΔRND
Exemplo: uma PMgC de 0,8 
indica que um aumento de R$ 
100 milhões na RND gerará um 
aumento de R$ 80 milhões no 
consumo.
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Composição da Demanda Agregada: a poupança

• Poupança (S): A poupança da sociedade é a diferença 
entre a renda disponível e o consumo.

S = RND – C

• Propensão marginal a poupar (PMgS): no exemplo, 
anterior, a PMgS é de R$ 20 milhões. Isso porque, dos R$ 
100 milhões de aumento da renda nacional, R$ 80 milhões 
seriam destinados a consumo e sobrariam R$ 20 milhões 
para a poupança.

• Em outras palavras, a função poupança é complemento da 
função consumo, pois ambos os fatores são proporcionais à 
renda nacional disponível. 

Composição da Demanda Agregada: o 
investimento

• Investimento (I): acréscimo ao estoque de capital que
leva ao crescimento da capacidade produtiva
(construções, instalações, máquinas...)

• Seu comportamento é de difícil previsão, pois depende de
diversos fatores, como o ambiente de negócios e as
expectativas quanto ao futuro, por exemplo.

• O investimento produtivo é o principal fator que explica 
o aumento da renda de um país pois o aumento dos 
investimentos tendem a estimular o aumento do consumo, 
que por sua vez, acabam estimulando novos 
investimentos.

O que determina o nível de investimentos?

A) Taxa de rentabilidade esperada (ou eficiência
marginal do capital): é calculada a partir da
estimativa do retorno líquido esperado pela
aquisição do bem de capital (desenvolvimento de
empresas ou negócios). Ou seja, quanto maior a
rentabilidade esperada de um negócio ou projeto,
maior será o investimento total.
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O que determina o nível de investimentos?

B) Taxa de juros de mercado: se a taxa de rentabilidade 
esperada de um negócio (descrita no slide anterior) 
supera a taxa de juros de mercado, o investidor utilizará 
seu dinheiro na compra de bens de capital (investir no 
negócio); se for inferior, ele não investirá, preferindo 
direcionar seus recursos em aplicações financeiras 
(“CUSTO DE OPORTUNIDADE”).

OBS: no modelo keynesiano, o conceito “investimento” 
não inclui investimento financeiros, mas apenas 

produtivos. 

O multiplicador keynesiano de gastos

• Esse conceito mostra que se a economia estiver com
recursos ociosos (abaixo da capacidade total), um aumento
na demanda agregada provocará o aumento da renda
nacional mais que proporcional ao aumento da demanda.

• Isso é explicado pois tais gastos geram um efeito
multiplicador nos vários setores da economia, pois um
aumento da renda de um setor significará que os
assalariados e empresários desse setor gastarão essa renda
adicional em outros setores da economia (alimentação,
vestuário, lazer), que por sua vez, gastarão em outros
setores, e assim por diante (veja a figura do “fluxo circular de
renda”).

O fluxo circular da renda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de bens e serviços 

Mercado de fatores de produção 

Empresas Famílias 

Para quem produzir? 

Como produzir? 

O que e quanto produzir? 
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O multiplicador keynesiano de gastos

- Note que o efeito multiplicador ocorre quando a 
economia está com capacidade ociosa. 

- Se a economia estiver operando em plena 
capacidade, o aumento da demanda agregada 
(supondo curto prazo) tenderá a gerar um efeito 
indesejado: o aumento dos preços (efeito 
inflacionário)

Tudo isso ocorre no “lado real” da economia. A partir do 
próximo slide, veremos o “lado monetário” da economia.

Lado real e lado monetário

• No lado monetário, estamos falando dos investimentos 
financeiros (especulativos), que são viabilizados 
através de um deslocamento para cima das taxas de 
juros. 

Motivo: teoria da preferência pela liquidez: quando os 
juros estão atrativos, as pessoas preferem manter seus 

valores na forma mais líquida possível, isto é, na forma de 
dinheiro ou de depósitos à vista (conta corrente, 

poupança), para investir nos mercados financeiros 
especulativos.

Lado real e lado monetário

• Nesse sentido, aumentos nas taxas de juros tendem a 
elevar o investimento financeiro, mas não o 
investimento produtivo!

• Consequentemente, não há crescimento da demanda 
agregada.

• No lado monetário, devemos abordar o meio utilizado 
para as transações: a moeda

• Conceito de Moeda: objeto aceito pela coletividade 
para intermediar as transações econômicas para o 
pagamento de bens e serviços.
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O lado monetário

• Funções da moeda:

• instrumento ou meio de
trocas;

• denominador comum
monetário;

• reserva de valor.

• Tipos de moeda:

• moedas metálicas;

• papel-moeda;

• moeda escritural ou
bancária (depósitos
bancários. É
movimentada via
cheque, cartão, DOC,
TED e boleto).

As duas primeiras são denominadas moedas
manuais, por estarem em poder do público.

O lado monetário

Por que as pessoas demanda moeda?

• Demanda de moeda para transações (gastos do dia-
a-dia);

• Demanda de moeda por precaução (imprevistos);

• Demanda de moeda por especulação (manter
liquidez imediata para a captação de oportunidades
de aplicação)

Criação de moeda

• No Brasil O BC (Banco Central) regula o montante de
moeda, crédito, taxas de juros e câmbio, de forma
compatível com o nível de atividade econômica.

• O BC é responsável por executar política monetária:
controle da oferta da moeda e crédito (através de
alterações na SELIC, compulsórios, compra e venda de
títulos públicos)

Além do BC, os bancos comerciais também “criam” 
moeda. Veja o exemplo a seguir:
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Oferta de moeda

– Um banco recebe R$ 100.000,00 de um cliente como 
depósito em sua conta-corrente ou poupança;

– Suponha que a taxa de depósito compulsório seja de 
40%. Ou, seja, do total depositado, o banco pode 
emprestar R$ 60.000,00 para outros clientes.

– Este cliente para quem o banco empresta R$ 60.000,00 
pode manter parte do dinheiro depositado na sua conta 
bancária. Supondo que o cliente mantenha R$ 
30.000,00 na conta, o banco pode emprestar R$ 
18.000,00 para outro cliente (60%), e assim por diante.

Oferta de moeda

• Nesse mecanismo, os R$ 100.000  de moeda manual 
iniciais tornam-se mais  que R$100.000,00 em moeda 
escritural e vários correntistas, simultaneamente,  
tornam-se donos de parte desse valor. Dessa forma, a 
moeda escritural existe em maior quantidade que a 
moeda manual.

• Esse efeito chama-se criação de moeda pelos bancos ou 
“multiplicador bancário” ou “multiplicador 
monetário”. 

Políticas econômicas

• Os governos, tomando como base a teoria 
keynesiana, desenvolvem políticas econômicas 
em seus respectivos países para manter a 
economia funcionando de acordo com o 
desejado.

• Nos próximos slides, vamos entender em mais 
detalhes como funcionam as políticas 
econômicas, tomando como base esse modelo 
keynesiano.
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• Conceito de política econômica: intervenção do governo 
na economia com o objetivo de manter elevados níveis 
de emprego e elevadas taxas de crescimento 
econômico com estabilidade de preços. 

• O governo utiliza os instrumentos de política econômica
observando os seguintes aspectos:

– Conjuntura econômica interna e externa (indicadores
e outros fatos)

– Momento cíclico da economia (momentos de crise, 
recessão, etc…)

Políticas econômicas

Exemplo de atuação do governo através das políticas

econômicas

• Quando a economia está atravessando um período de 
desaquecimento ou recessão, normalmente há 
desemprego, ociosidade das fábricas e baixo nível de 
vendas das empresas. Assim, o governo pode atuar 
criando medidas para auxiliar a economia a se 
recuperar. 

• Já quando a economia está muito aquecida (no auge, 
com forte crescimento econômico), o governo pode 
criar medidas para forçar uma desaceleração “suave” 
da economia para que não haja inflação de demanda. 

Como as políticas econômicas funcionam?

• Algumas políticas econômicas atuam de forma 
compulsória (obrigatória) nas decisões das 
pessoas, como por exemplo, o aumento de um 
imposto. 

• Outras políticas atuam através de incentivos, 
como por exemplo, a elevação das taxas de juros. 
Esta elevação reduz o incentivo aos financiamentos
e compras à prazo (mas não de forma obrigatória) 
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Principais objetivos de política econômica:

• Crescimento econômico (PIB) e do emprego

• Controle do nível geral de preços (inflação)

• Existem outros objetivos complementares, como
equilíbrio nas contas externas, manutenção de uma
taxa de câmbio adequada, boa distribuição de 
renda, controle das contas públicas. 

Que ferramentas o governo utiliza para atingir tais
objetivos?

• Política fiscal: A política fiscal é utilizada para 
estimular ou inibir o consumo do setor privado, 
através do controle dos gastos públicos e 
tributos. 

- Com mais impostos, há menor renda disponível 
para consumo;

- Com mais gastos do governo, há maior estímulo 
ao consumo.

Que ferramentas o governo utiliza para atingir tais
objetivos?

• Política monetária: Age diretamente sobre o controle da 
quantidade de dinheiro em circulação, visando defender o 
poder de compra da moeda (evitar inflação)

– Política monetária restritiva: visa reduzir a quantidade 
de moeda em circulação (retirar dinheiro do mercado) 
- AUMENTO DOS JUROS

– Política monetária expansionista: visa aumentar a 
quantidade de moeda em circulação (injetar dinheiro 
no mercado) - REDUÇÃO DOS JUROS

Indicador-chave na política monetária: taxa SELIC
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Mecanismos para executar política monetária

A) Depósitos Compulsórios: 
• Reservas bancárias que cada banco comercial é obrigado 

a manter junto ao Banco Central do Brasil – BACEN. 
• Esse montante é calculado como um percentual do dinheiro 

nos bancos, sendo que, quanto maior esse percentual, 
menos dinheiro os bancos têm para destinar ao 
público, o que tende a aumentar a taxa de juros e 
reduzir a inflação. 

• Por outro lado, menos crédito ao público pode influenciar 
negativamente no crescimento econômico

OBS: os depósitos compulsórios também têm a função de 
garantir a liquidez do sistema bancário (evitar quebras dos 
bancos).

B) Compra e venda de títulos públicos (“Open Market”)

Títulos públicos são documentos emitidos e garantidos pelo 
governo que dão ao portador o certificado de propriedade 
de um determinado valor. Esses títulos oferecem 
rendimentos variados, de acordo com suas características. 

Link: www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto

• Quando o BACEN vende títulos públicos, recebe dinheiro 
dos compradores, o que reduz o dinheiro em circulação no 
mercado, ajudando a frear a inflação. Inversamente, 
quando o BACEN compra títulos no mercado, está 
aumentando a oferta monetária, o que tende a elevar a 
inflação. 

• A política fiscal e monetária são os principais
instrumentos do governo para fazer política
econômica

• Porém, vamos citar alguns instrumentos
auxiliares:

– Políticas externas (comercial e cambial)

– Política de rendas
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Políticas externas (cambial e comercial)

• Política comercial: instrumentos de incentivos às 
exportações e/ou estímulo ou desestímulo às importações, 
como: 

a) fiscais, reduzindo tributos produtos exportáveis; 
b) subsídios às exportações;
c) controle de importações (via tarifas e barreiras técnicas). 

É comum usar a política comercial para desenvolver setores 
exportadores, proteger a economia nacional da 
concorrência predadora de produtos importados ou 
incentivar a entrada de importados no país como forma de 
aumentar a concorrência interna. 

Política cambial: atuação do governo sobre a taxa 
de câmbio

• Pode ser importante a um país, em determinados 
momento, adquirir certos produtos no exterior, necessários 
ao desenvolvimento do país e de seu setor industrial; para 
isso, o governo pode manter o câmbio valorizado, 
barateando o custo dos produtos importados. 

• Da mesma forma, ao manter o cambio desvalorizado, o 
governo estimula o setor exportador da economia e 
dificulta a entrada de produtos importados, o que pode ser 
adequado em determinados momentos.

Política cambial: efeitos da variação cambial
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Análise do quadro do slide anterior:

• Situação A - Taxa de câmbio: 2,50 reais por 1 dólar:

Exportador vende 1.000 unidades de seu produto a 50 
dólares e recebe: 50.000 dólares ou 125.000 reais

• Situação B - Taxa de câmbio: 1,50 reais por 1 dólar:

Exportador vende 1.000 unidades de seu produto a 50 
dólares e recebe: 50.000 dólares ou 75.000 reais

• Da mesma forma, o importador que compra 1.000 
unidades de um produto que custa 50 dólares, tem que 
pagar 125.000 reais na situação A e 75.000 reais na 
situação B.

Política de rendas

A política de rendas é representada pela intervenção 
direta do governo na formação de renda. Exemplos: 

• Políticas de preservação dos níveis salariais e reajuste 
salarial (salário mínimo)

• Transferências diretas de renda, como o Programa 
“Bolsa Família”;

• Pagamento de 14º salário ou outras bonificações por 
empresas púbicas. 

Os perigos dos programas de trasferência
direta de renda…
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Conflitos na execução das políticas econômicas

• Em determinadas situações, o alcance de um objetivo de 
política econômica pode representar obtenção de outros. 

Exemplo: 

O crescimento do emprego a produção 

pode ajudar a melhorar a distribuição da 

renda

Porém alto crescimento econômico pode gerar inflação; 

Exemplo de conflito nas políticas econômicas: 

– Com inflação, o governo pode aumentar os juros, que 
desaquece a economia, reduzindo o consumo e, 
consequentemente, o crescimento econômico; 

– A redução no consumo pode ainda causar a queda 
dos níveis de produção nas empresas, contribuindo 
para aumentar o desemprego e para piorar a 
distribuição de renda. 

• Assim, o governo deve direcionar suas ações, de forma 
a reduzir os conflitos ou privilegiar ações de maior 
relevância em cada contexto. 
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