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O PRINCIPIO DA DEMANDA 

EFETIVA: UM MITO? 
VALDEMIRA. PIRES 

O mito está presente em toda a história. São encontradiças as 
~ções em que o homem se depara com fenômenos para os quais 

_:o conse~e elaborar explicações demonstráveis ou com alguma 
""-• . 

:idez lógica, vendo-se obrigado a apelar para a fantasia. Assim, 

.::nunidades inteiras acreditaram por muito tempo que os astros 
....-:rrn deuses e, contemporaneamente, parcela crescente da popula
...:..0 mundial crê nas possibilidades libertadoras do mercado ... 

No campo dos fenômenos físicos, é dificil derrubar um mito, 
::esar das possibilidades de análise objetiva e de experimentação . 
.J campo dos fenômenos sociais, a dificuldade é muito maior, uma 
:zque a confi.lsão que se estabelece entre analista e objeto da análise 

;:.ornem em sociedade) muitas vezes toma obscuro o caminho da 
!:-dade. Entendendo mito como "forma do pensamento oposta à do 

::r-..samento lógico e científico", ou como .. coisa inacreditável, 
-:rasiosa, irreal". 1

, não há como compatibilizá-lo com qualquer 
encia. Com vistas a evitar a presença do mito na ciência econômi

os economistas freqüentemente se vêem às voltas com acirradas 
: 'êmicas. Uma delas, famosa, foi a que se travou entre John 
-2.ynard Keynes e os "clássicos". 2 

Homem de ação, porém dotado de agudo espírito de investiga
- .:J. Keynes encarava sua obra máxima, a Teoria Geral, como uma 
:::tativa de um economista no sentido de resolver profundas 
ergências de opinião entre seus colegas economistas que quase 

1 Dicionário Aurélio. 

1 Keynes inclui na "'Escola Clás
sica ··Ricardo, ]ames Mil/ com 
seus predecessores e os que 
adotaram ou "'apelfeiçoaram " 
a teoria de Ricardo (inclusive J. 
S. lv!ill, Marshall e l'igou). 
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1 Prefácio á Teoria Geral. 

• CASTRO. Antonio Barros de. 
O capitalismo ainda é Aquele 
Rio de Janeiro: Forense Uni
versitária. 1979, e A Contro
vérsia da Demanda Efetiva: o 
Deslocamento da Questão. Re
vista de Economia Política. São 
Paulo, v. 1. n. 4, p. 110-115, 
out./dez./981. 

chegaram a destruir a influência prática da teoria econômica". 3 Entre 
as divergências de opinião, um mito: a denominada lei de Say, ou lei 
dos mercados, cujo enunciado é: a oferta cria sua própria procura. 
Sustentando-se sobre este axioma, a teoria clássica foi colocada en: 
xeque pela depressão dos anos 30. Keynes encarregou-se de de
monstrar o seu caráter mítico. Ele e Kalecki, cada um agindo 
isoladamente, formularam o princípio da demanda efetiva, que se 
contrapôs à lei dos mercados, tomando seu lugar. 

O princípio da demanda efetiva, diferentemente da lei de Say. 
dava conta de explicar a crise iniciada em 1929, pois admitiu a 
possibilidade de a demanda agregada, em algum momento e por 
determinadas razões, ser inferior à oferta. Daí sua rápida aceitação 
e acolhida pelos homens de Estado e de negócios, preocupados em 
evitar, amenizar ou superar as danosas conseqüências das crises. 

No entanto, não seria o princípio da demanda efetiva também 
um mito, a explicar muito superficialmente o modus operandi do 
capitalismo? Esta questão é colocada pelo professor Antonio Barros 
de Castro em dois de seus trabalhos.4 É muito importante encontrar 
uma resposta razoável para ela, pois trata-se de adotar ou abandonar 
urna teoria de ampla repercussão sobre a ciência econômica e sobre 
a política econômica. 

POR QUE O PRINCÍPIO DA DEMANDA 
EFETIVA SERIA UM MITO? 

Para Antônio Barros de Castro, a tentativa de compreender o 
desenvolvimento capitalista do pós-guerra encontra no princípio da 
demanda efetiva um sério obstáculo, na medida que, neste período, 
se verificou um surto expansivo impossível de ser explicado por 
uma teoria que não pennita conceber ciclos que comportem mais 
que as fases de depressão, estagnação e recuperação. 

Em Kalecki, assim como em = Keyncs, só é possível imaginar 
ciclos como os do diagrama 1, onde o segmento AB representa a 
recuperação, BC a estagnação e CO a depressão. Percebe-se que o 
sistema é desprovido de tendência (ou seja, a economia retoma ao 
seu estado original após cada ciclo). Nota-se, assim, a dificuldade de 
Kalecki, aliás presente em toda sua obra, de integrar expansão e 
flutuação. Para ele, a expansão requer estímulos externos (exporta
ções, despesas militares, etc.) 
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Quando tem lugar um ciclo semelhante ao descrito no diagra-
2, como expliEr o ocorrência do fenômeno representado pelo 

_,.,PnroEF (expansão)? Eis o dilema para os adeptos do princípio 
demanda efetiva. Dilema que se não for resolvido, lança o 

...,,,.,n.n para a condição de mito, na medida que se torna uma "coisa 
, dita mas não verificada, uma fantasia a respeíto da evolução 

capitalismo. 
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5 Eis que a lógica. poderosa 
arma para a derrubada de mi
tos, acaba mãe de um mito ... 

6 CASTRO, Antonio Barros de. 
O capitalismo ainda é Aquele. 
Rio de Janeiro: Forense Uni
versitária. 1979, p. 125. 

1 BELLUZZO. Luiz Gonzaga de 
Melo, TAVARES,MariadaCon
ceição. Ainda a Controvérsia 
da Demanda Efetiva: Uma Pe
quena Intervenção, p. I I 2. 

A teoria de ciclo construída com base no princípio da deman& 
efetiva de Kalecki tem um caráter mítico também por outro motivo 
o fundamento do mecanismo cíclico carece de base teórica. Este 
fundamento é o princípio do ajustamento do estoque de capitaL 
segundo o qual as ordens de investimento são .uma função crescente 
da acumulação bruta e uma função decrescente do volume de 
equipamentos de capital. 

Antonio Barros de Castro procura encontrar o fundamento para 
o princípio do ajustamento nas escolas neoclássica, keynesiana e 
marxista. Nada encontra e conclui que tal princípio surge como 
decorrência do fonnalismo presente na montagem das equações 
kaleckianas de investimento. 5 

Além disso, em Kalecki a demanda efetiva parece o verdadeiro 
fator explicativo das crises capitalistas, devido à maneira como o 
autor conduz sua teoria: vai colocando de lado tudo que não altere a 
demanda efetiva, de tal maneira que se torna inevitável sua magni
ficação. Por exemplo, ele abstrai os gastos públicos, não diferencia 
lucro de juros, trabalha com a hipótese de economia fechada e 
constância de estoques ao longo do ciclo, omite as relações interse
toriais, etc. Abstraindo-se tudo o mais, de fato a defasagem entre a 
decisão de investir e a incorporação de novos equipamentos (princí
pio do ajustamento) toma-se central, sendo a recuperação explicada 
pelos novos investimentos impulsionados pelo baixo nível dos 
estoques de capital, e a depressão a conseqüência da inibição de 
investimentos provocada pelo excesso dos estoques de capital. 

Após constatar todas estas "falhas", Castro lamenta: 

Kalecki, que antecipou traços fundamentais da 'revolu
ção keynesiana' e diagnosticou com inigualável agudeza 
as condições de recuperação do capitalismo a partir da 

. prostração dos anos 30, deixou-se ele próprio encurralar 
pelo limitado quadro teórico e o.fiJrmalismo pôs-keynesi
ano.6 

POR QUE O PRINCÍPIO DA DEMANDA EFETIVA 
NÃO PODE SER CONSIDERADO UM MITO? 

Luiz Gonzaga Belluzzo e Maria da Conceição Tavares reagi
ram às afirmações de Antonio Barros de Castro, defendendo o 
Princípio da Demanda Efetiva como "uma visão estruturada e 
determinada da dinâmica capitalista". 7 A réplica que elaboraram 
tem duas características: 
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mmeça de forma irônica e mordaz, acusando alguns autores 
ao Princípio da Demanda Efetiva de marxistas religiosos 

noção do tom acirrado do debate); 
.:entra-se na defesa de Keynes e de sua formulação do 

da Demanda Efetiva. Note-se que Antônio Barros de 
ia se pautado principalmente em Kalecki. 

uzzo e Tavares afirmam que Castro tem uma interpretação 
do Princípio da Demanda Efetiva (talvez por sua tendência --·-se pela leitura dos "keynesianos bastardos"), já que o 
como uma teoria que capta unicamente a tendência à sub

-~oda capacidade característica do capitalismo e a inexistên-
mecanismos automáticos de .correção da demanda quando 

·na. E concluem que, assim encarado, de fato o princípio da 
--"" efetiva é incapaz de explicar o capitalismo. Reduz-se a 

~tese de subconsumo. E seguem argumentando que não se 
6so, que Keynes formula o princípio da demanda efetiva 

lei geral da dinâmica do sistema capitalista e que afirma 
o seu caráter intrinsecamente instável. E essa instabilida
de 'sistêmica' decorre das 'repentinas' e amplas flutua
ções do investimento'. As razões das amplas e repentinas 
flutuações do investimento, por sua vez, nascem da 
própria natureza e objetivos da produção capitalista. O 
afã do ganho privado e a natureza anárquica das decisões 
intertemporais que caracteriza a busca deste objetivo 
levam a classe capitalista como um todo a avaliações 
problemáticas - para a estabilidade do sistema -
quanto ao valor presente de seu capital e quanto à forma 
desejada de posse de riqueza. 8 

De fato, a fonna utilizada por Castro para apresentar o Princí
~ da Demanda Efetiva parece bastante simplista quando compa

-,.:J a toda a ar&rumentação apresentada na Teoria Geral. Como 
"'icar porém, a tàse expansiva do ciclo, utilizando-se este princí
;;'7 Isto Belluzzo e Tavares não discutem. Surge aí um problema 
-.o: o debate toma-se um diálogo de surdos. 

Belluzzo e Tavares não defenderam, pelo menos adequada
-ente, o princípio da demanda efetiva da principal acusação que lhe 
- feita: a de não conseguir explicar o ciclo expansivo. E, por outro 

.2.00, Castro não descartou a importância do princípio: ele dá conta 

' BELLUZZO. Luiz Gonzaga de 
Meia & TAVARES. Maria da 
Conceição. op. cit., p. 111. 
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9 CASTRO, Antonio Barros de. 
A Controvérsia da Demanda 
Efetiva: o Deslocamento da 
Questão. Revista de Economia 
Política. São Paulo, v. I. n. 4, 
out.ldez .. 1981. 

1° KEYNES. John Maynard, Te
oria Geral do emprego, do juro 
e do dinheiro. São Paulo: abril 
Cultu,·a/, 1973, p. 29. 

11 KEYNES. John NkJYnard. op. 
cit.,p. 31. 

de um aspecto da dinâmica capitalista, pois mostra que "o fundo do 
poço" (a fase mais baixa da depressão) é pegajoso. Todavia não dá 
para imaginar que a evolução do capitalismo possa ser regida pelos 
policy makers, diz ele corretamente. 

I3arros apresenta sua tréplica no debate. Dá seqüência ao tom 
ácido da discussão. De passagem, acusa Tavares de professar a 
crença no princípio da demanda efetiva em sua tese de livre
docência, dando a entender que por isso não pode admitir os ataques 
desferidos contra Keynes. Pela citação, feita no artigo,9 da citada tese 
de livre-docência, de fato Tavares parece desconsiderar a lei da 
tendência decresce da taxa de lucro em favor do princípio da 
demanda efetiva como explicativo para as crises. Ela, porém pensa 
numa demanda efetiva em termos dinâmicos, diferente da keynesiana. 

Na tréplica, Castro faz uma afirmação infeliz: a de que no 
capítulo da Teoria Geral em que Keynes trata da demanda efetiva não 
há qualquer referência à instabilidade sistêmica do capitalismo, 
mencionada na réplica de Belluzzo e Tavares. Infeliz porque não é 
o fato de não ter sido feita a menção que impede o estabelecimento 
de relação entre ambas as idéias. Afinal, a Teoria Geral é cheia de idas 
e voltas, talvez porque Keynes estivesse vivendo uma metamorfose 
(deixando de ser um neoclássico). Ademais, no próprio capítulo 
sobre a demanda efetiva (o de número 3), há frases comprovando o 
estado ainda precário das formulações até aquela altura: "Precisa
mos, de início, recorrer a alguns termos, os quais serão definidos com 
mais rigor posteriormente". 10 

Para o leitor talvez seja útil, neste ponto, a apresentação 
de um breve sumário da teoria do emprego que será 
desenvolvida no decorrer dos capítulos seguintes, ainda 
que esse resumo possa não ser de todo legível. 11 

Não obstante, Barros reafirma que Keynes não consegue, em 
toda a obra, relacionar as duas idéias. Daí entender que o princípio 
da demanda efetiva não pode fornecer, como afirmam Belluzzo e 
Tavares, "uma visão estruturada e determinada do capitalismo". 

DEMANDA EFETIVA: MITO OU FATO? 
Diante de tamanha polêmica, que concluir? 
Na verdade, dependendo da forma como se encare o princípio 

da demanda efetiva, ele pode ser ou não ser um mito. Se se pretende 
que sozinho explique a dinâmica e as crises do capitalismo tem-se 
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~que "o fundo do 
pso. Todavia não dá 
llssa ser regida pelos 

.;, seqüência ao tom 
de professar a 

:ua tese de livre
admitiros ataques 
· go,9 da citada tese 
nsiderar a lei da 

~r do princípio da 
Ela, porém pensa 

"' ~da keynesiana. 
·eliz: a de que no 

da efetiva não 

:m1a metamorfose 
próprio capítulo 

es comprovando o 
altura: "Precisa

.-ão definidos com 

a apresentação 
:prego que será 
seguintes, ainda 
:egível.'' 

mo consegue, em 
er que o princípio 
:::nam Belluzzo e 

encare o princípio 
:o. Se se pretende 
ritalismo tem-se 

m1 mito. Se, pelo contrário, for encarado como um dos aspectos 
~..evantes desta dinâmica, parece bastante realista e, portanto, não 

rico. Assim, parece que na polêmica travada entre Barros e 
"'""avares & Belluzzo ambos os lados têm parcela de razão, pelo 
~os nos termos presentes nos textos mencionados . 

Um dos problemas centrais que se pode identificar no debate 
o da contradição presente em algumas formulações quando 
mparadas com a realidade. Há situações em que o rigor é elevado 

• u realismo baixo, e vice-versa. Este é o grande dilema que se 
~cana teoria microeconômica, em que se tem, de um lado, uma 
"i:\)ría convencional (neoclássica) extremamente rigorosa, porém, 
~e de pressupostos irrealistas; e, de outro lado, uma teoria 
J..,;..."TTlativa (nova teoria do oligopólio), extremamente realista, 
~rem muito menos rigorosa. 

Na microeconomia, 

esta espécie de diferença, presente na teoria entre a 
aderência à realidade e a consistência teórica,faz nascer 
a dúvida de que no mercado capitalista seja possível a 
teoria, em conseqüência de alguma desordem congêni
ta.12 

Ora, se micro e macro são apenas cortes analíticos que se faz 
:a entender a mesma realidade, tal constatação não seria válida 

bém para a macroeconomia? 
Diante de uma constatação destas, é preciso reformular a 

~-tão sobre o mito: não seria mítica a idéia de uma ciência capaz 
dar conta de todos os aspectos de uma realidade tão complexa 

:cr:10a realidade sócio-econômica capitalista? Parece que sim. Mas 
a pretensão, na condição de utopia, permaneça entre os econo

Sla.S, para que façam o melhor que podem, com seu limitado 
-elho cognitivo e com suas parciais compreensões éticas e 
~ricas da realidade. 
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