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}  Neoclássica 

}  Novo-desenvolvimentista (pós-keynesiana) 

}  Keynesianismo vulgar ou desenvolvimentismo 
populista 

 
(Não chegou a se constituir uma verdadeira 
macroeconomia clássico-desenvolvimentista) 



porque  
}  seu objetivo principal não é o crescimento e o 

aumento ds salários reais, mas uma taxa de 
juros elevada;  

}  seu meio principal não é uma taxa de 
investimento elevada, mas o controle da 
inflação; 

 



}  Distingue-se da Macro Keynesiana porque 
(1)  é aberta desde o começo;  
(2)  além da tendência à insuficiência de 

demanda, afirma a tendência à 
sobrevalorização cíclica e crônica da taxa de 
câmbio,  

(3)  defende um superávit da conta-corrente e 
deficit público próximo a zero. 

}  Limita o uso da política macroeconômica para 
reduzir desigualdade. 

 



}  Adoção de impostos mais progressivos 
(renda, herança, riqueza); 

}  Elevar salário mínimo 
}  Política de salários crescendo com 

produtividade 
}  Taxa de juros a mais baixa possível 

}  Rejeita o uso da taxa de câmbio, valorizando-
a ou mantendo-a valorizada (abaixo do 
equilíbrio industrial), para reduzir a 
desigualdade.  



Preços macro Antes Depois 

Taxa de câmbio Valorisado, devido à 
tendência à valorização 

Competitivo  
(equlíbrio indutrial) 

Nível da taxa de juros Alto Baixo 

Taxa de lucro Insatisfatória para 
investimento 

Satisfatoria 

Inflação Baixa Baixa 

Salários Altos, mas crescendo 
pouco 

Um pouco mais 
baixos, mas crescendo 

muito 



Liberal Keunesiano/
Desenvolvimentista 

 
 

Conservadora 

 
 

Macro neoclássica 

 
Sem nome  
(Exemplo  

Regime Militar no Br) 

 
 

Progressista 

 
 
- 

 
 

Novo Desenvolvimentismo 

 
 

Populista 

 
Sem nome 

(Exemplo: populismo cambial 
no governo Lula) 



}  Taux de change, qui doit être compétitive; 
}  Taux d’intérêts, qui doit avoir un niveau bas; 
}  Taux de profit attendue, qui doit être 

satisfaisante pour les entreprises à investir;  
}  Taux de salaires, qui doit être consistent avec 

le taux de profit satisfaisante; 
}  Taux d’inflation, qui doit être baisse. 
Le marché n’assure pas cet “équilibre 
macroéconomique”. 

 



}  Política fiscal  
1.  Curto: Política contracíclica  
2.  Longo: Política de tipo da despesa pública 
}  Política tributária 
1.  Curto: Política contracíclica 
2.  Logo: Política progressiva ou regressiva 
}  Política de juros 
1.  Curto: Política monetária 
2.  Longo: Política de nível da taxa de juros  
}  Política cambial 
1.  Curto: De oferta e procura de moeda estrangeira 

(de reservas e de controle de capitais) 
2.  Longo: De neutralização da doença holandesa 



} São eles que garantem os quatro 
objetivos  

} Eles estão mais relacionados com 
as políticas de longo prazo.  

} Que, portanto, são também 
prioritários em relação às políticas 
de curto prazo. 



}  É nesses momentos que as políticas de curto 
prazo visando a estabilidade de preços e 
principalmente a financeira se tornam 
prioritárias. 

}  No quadro de alta inflação, desenvolvimento 
e distribuição sao improváveis. 

}  No quadro de crise financiera, são 
impossíveis. 



}  Tanto a política de curto prazo quanto a de 
longo prazo têm pouca influência na 
distribuição, enquanto são fundamentais para 
o crescimento. 

}  A distinção entre profit-led e wage-led tem 
levado os economistas pós-keynesianos a dar 
importância excessiva a essa questão, 
pretendendo alcançar melhor distribuição. 
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}  Política fiscal de tipo da despesa pública  
}  Política tributária progressiva (sobre rendas, 

heranças e riqueza) 
}  Política de nível de taxa de juros 
}  Política de salário mínimo 

}  A política cambial que sacrifique o câmbio 
“certo”, industrial, tanto de curto quanto de 
longo prazo, não têm efeito significativo 
sobre a adistribuição, e pode prejudicar 
muito o crescimento. 
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