
R A F A E L DE CASTRO FARIAS SANTOS 

DECISÕES DE INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO E FORMAÇÃO DE 

PREÇO EM OLIGOPÓLIO: UMA ANÁLISE PÓS-KEYNESIANA. 

Monografia apresentada ao 
Departamento de Economia da 
Universidade Federal do Paraná para 
cumprimento dos requisitos 
necessários à obtenção do título de 
bacharel em Ciências Econômicas. 

Orientador: Prof5 José Luís Oreiro 

CURITIBA 
2005 



TERMO DE APROVAÇÃO 

RAFAEL DE CASTRO FARIAS SANTOS 

DECISÕES DE INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO E FORMAÇÃO DE 
PREÇO EM OLIGOPÓLIO: UMA ANÁLISE PÓS-KEYNESIANA. 

Monografia aprovada como requisito necessário para a obtenção do título de 
Bacharel em Ciências Econômicas, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, 
Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora: 

Orientad 



2 

AGRADECIMENTOS 

Por vezes, é considerável a distância que existe entre a gratidão que se sente por 

algumas pessoas e o que as palavras são capazes de expressar. Mesmo assim, gostaria 

de deixar registrado meu eterno obrigado àqueles que do meu lado estiveram nesta 

importante etapa da minha vida. 

A meu professor e orientador o Doutor José Luís Oreiro, por quem minha 

admiração é extremamente notória, pelo seu conhecimento transmitido; paciência, 

dedicação na realização do presente trabalho; sugestões; críticas e suporte 

Ao professor Gustavo Inácio pelas sugestões e conversas esclarecedoras 

Aos verdadeiros amigos que fiz durante os anos de faculdade. Amizade sincera, 

de toda hora, seja nos estudos, alegrias e tristezas compartilhadas, momentos de 

descontração e companheirismo. Dentro disto agradeço em especial a Carlos Eduardo 

Boutm Medeiros, Fernando de Souza Paro, Fabrício Mussi, Ibraima Só, Rafael 

Marmelli e Vítor Carlos Freitas 

A meus pais, pelo suporte durante todos os anos de estudo, pela amizade, 

ensinamentos, amor, conselho, preocupação, orações e por serem verdadeiros exemplo 

de homem e mulher na minha vida. 

A meus irmãos, Rosana Farias e Ronaldo Farias, a quem amo inequivocamente, 

pelas suas orações, palavras de apoio e por nossas amizades eternas. 

Finalmente, e principalmente, a Deus por sua misericórdia, eterno cuidado e 

amor; e por ter me dado inteligência, capacidade, e discernimento em meus passos 

durante toda a vida. 



3 

Dedico 

A meus pais, Arnaldo Farias e Rosângela de 

Castro Farias, aos meus irmão, Rosana e 

Ronaldo, e ao meu sobrinho Caio Henrique. 



4 

SUMÁRIO 

AGRADECIMENTOS 2 

SUMÁRIO 4 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 7 

RESUMO 8 

1 INTRODUÇÃO 9 

2 UM RESUMO DA TEORIA DO INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO EM 

KEYNES 16 

2.1 INVESTIMENTO 16 

2.2 FINANCIAMENTO 22 

2.2.1 Circuito Financiamento - Investimento - Poupança - Funding 24 

3 INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO NA ABORDAGEM DE MINSKY...27 

3.1 AS UNIDADES DECISÓRIAS 28 

3.1.1 As Firmas 29 

3.1.2 As Unidades Financeiras 31 

3 2 TEORIA DO INVESTIMENTO: ESTRUTURA DO PASSIVO E 

FINANCIAMENTO DAS POSIÇÕES DE ATIVOS DAS FIRMAS 32 

3.3 RISCO DO TOMADOR E RISCO DO CREDOR 41 

3.3.1 Risco do Credor 41 

3.3.2 Risco do Tomador 42 



5 

3.4 RISCO DO TOMADOR, RISCO DO CREDOR VISTO EM CONJUNTO E 

COMPORTAMENTO FINANCEIRO 44 

3.5 POSTURA FINANCEIRA DAS UNIDADES DECISÓRIAS 48 

3.5.1 Postura Financeira HEDGE (Defensiva) 48 

3.5.2 Postura Financeira Especulativa 51 

3 .5.3 Postura Financeira Ponzi 54 

4 A ESTRUTURA DE MERCADO EM OLIGOPÓLIO: OBJETIVOS E 

FORMAÇÃO DE PREÇO NA FIRMA OLIGOPOLISTA 56 

4.1 TEORIAS DA FORMAÇÃO DE PREÇO EM OLIGOPÓLIO 58 

4 1.1 Princípio do Custo Total: Contribuição de Hall E Hitch 59 

4.1.2 Um Resumo das Teorias Behavionstas da Formação de Preço em Oligopólio .. 61 

4.1.3 Teoria do Preço-Limite e Importância das Barreiras à Entrada 64 

5 K A L E C K I : GRAU DE MONOPÓLIO E FORMAÇÃO DE PREÇO 72 

5 1 EVOLUÇÃO DA MICROECONOMIA KALECKIANA 72 

5.2 DETERMINAÇÃO DE PREÇO NA "TEORIA DA DINÂMICA 

ECONÔMICA" 76 

5 2.1 AS CAUSAS DAS MODIFICAÇÕES DO GRAU DE MONOPÓLIO 82 

6 EICHNER E A FORMAÇÃO DE PREÇO EM OLIGOPÓLIO 86 

6.1 OBJETIVO PRINCIPAL DA FIRMA: CRESCIMENTO 86 

6 2 CARACTERÍSTICA PRIMEIRA DO OLIGOPÓLIO: FIRMA PRICE-MAKER 87 

6 3 A FORMA "COST-PLUS" DE FIXAÇÃO DO PREÇO 89 

6.3.1 A Influência dos Fundos Necessários para Investimento na Formação do Preço 

via Fixação de Mark-Up 91 



6 

6.3.2 Relação entre Mark-Up e os Fundos Necessários para Investimento 95 

7 CONCLUSÃO 100 

REFERÊNCIA 106 



7 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

FIGURA 2 1 - CIRCUITO FINANCIAMENTO - FUNDING 26 

FIGURA 3 1 - PREÇO DOS ATIVOS DE CAPITAL E INVESTIMENTO 36 

FIGURA 3 2 - RELAÇÃO ENTRE PKI E CL, PARA UM DADO & 38 

FIGURA 3.3 - PREÇOS DOS ATIVOS DE CAPITAL E OFERTA MONETÁRIA... 39 

FIGURA 3.4 - MONTANTE DE RECURSOS PRÓPRIOS 40 

FIGURA 3 5 - COMPORTAMENTO FINANCEIRO DE UMA FIRMA 

REPRESENTATIVA 44 

FIGURA 3.6 - RISCOS, INVESTIMENTO DESEJADO E MUDANÇAS NA 

COMPOSIÇÃO DE PORTFÓLIO DA FIRMA 46 

FIGURA 4 1 - VERSÃO DE MODIGLIANI DO MODELO DE SYLOS-LABINI 70 

FIGURA 5.1 - MODIFICAÇÕES NO GRAU DE MONOPÓLIO 78 

FIGURA 6.1 - A RELAÇÃO ENTRE VARIAÇÕES NO MARK-UP E OS FUNDOS 

ADICIONAIS DE INVESTIMENTO 96 

FIGURA 6 2 - SITUAÇÕES HIPOTÉTICAS AS QUAIS SE DEFRONTA A FIRMA 

OL1GOPOL1STA 98 



8 

RESUMO 

A teoria do investimento pós-keynesiana afirma que existe um elo entre as decisões 
reais dos agentes econômicos e as relações financeiras que cercam tais decisões. A 
interação entre as expectativas de ganhos provenientes da aquisição de novos ativos de 
capital - expressando, por um lado, o desejo de ampliação de capacidade produtiva por 
parte das empresas - e as condições, e possibilidades, de financiamento das posições de 
ativos - revelando, por outro lado, a disposição das unidades financiadoras em viabilizar 
os projetos de investimento que exijam o aumento da taxa de endividamento dos 
empresários - é basicamente a maneira com que o investimento é determinado. O 
oligopólio consiste em um tipo de estrutura de mercado muito peculiar dentro da qual 
grandes corporações detêm um poder discricionário sobre os preços - são price makers -
devido ao poder de mercado que estas empresas possuem. O preço, diferentemente da 
estrutura de concorrência perfeita, não é determinado pela equalização marshalliana das 
forças de oferta e demanda, preço no oligopólio obedece à lógica da percentagem sobre 
os custos de produção de forma a proporcionar lucros à empresa; esta lógica encontra-
se originada, dentro da teoria da firma, no princípio do "Custo Total". Ainda dentro de 
uma indústria oligopohsta, se observa que as empresas operam com grandes economias 
de escala que possibilitam a maximização do lucro no longo prazo além de 
constituírem barreiras à entrada de novos concorrentes no mercado. Desta forma a 
decisão de investimento em estrutura de oligopólio além de considerar as relações 
existentes entre a mesma e o lado financeiro que lhe dá suporte, deve ter em 
consideração as próprias características deste tipo de indústria. A fixação do mark-up 
com o objetivo de garantir fundos adicionais de investimento, bem como o limite desta 
estratégia - dados os riscos de queda nas vendas e entrada de concorrentes potenciais -
revelam toda esta interação entre o desejo de se investir na aquisição de novos ativos de 
capital, o financiamento de tais projetos de investimento e as políticas de formação de 
preço dentro do oligopólio. 
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1 INTRODUÇÃO 

A teoria do investimento tem por muito tempo provocado discussões, 

controvérsias e feito surgir postulados e modelos que buscam explicar seus 

componentes, objetivos e implicações. As diferenças ganharam maior notoriedade com 

a emergência da corrente de pensamento pós-keynesiana construída por autores cujo 

pensamento, baseado em postulados de Keynes, vai contra os fundamentos neoclássicos 

acerca das variáveis que determinam as decisões de investimento no âmbito 

microeconômico e suas implicações na esfera macroeconômica. Grande parte das 

controvérsias recai na questão da dependência, ou não, do lado real produtivo de uma 

economia, uma indústria ou uma firma individual com relação aos fatores financeiros, 

ou seja, da relação entre os investimentos e o financiamento. 

A teoria neoclássica é apoiada no suposto a respeito de que os agentes 

econômicos tomam suas decisões baseadas no comportamento otimizador individual e 

não considera as incertezas do futuro em seus ensinamentos. Quando as consideram, 

juntamente ao conceito de aversão ao risco, isto na realidade em desenvolvimentos 

teóncos posteriores, suas afirmações necessitam que certas preposições sejam tomadas 

como verdadeiras, dentre elas o fato de que o valor de mercado das corporações seja 

independente de sua estrutura de capital, bem como independente de políticas de 

dividendos dentre outras. 

Não é objetivo deste trabalho mostrar a falência de tais afirmações, porém é 

importante que tenhamos em mente que a corrente de pensamento na qual basearemos 

nossos estudos, historicamente foi fundamentada na crítica a conceitos como os citados 

acima. 

Keynes em sua Teoria Geral foi extremamente crítico a teoria do investimento 

que chamava de clássica (a teoria neoclássica), justamente pelo fato desta considerar do 

futuro como um cenário certo. O futuro é incerto; e Keynes percebeu isto Logo, com 
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relação às decisões de investimento, parte do tema do presente trabalho, os indivíduos 

não poderiam maximizar seus ganhos, isto é, segundo os neoclássicos maximizar o 

valor corrente de mercado, apenas realizando investimentos que equacionassem a taxa 

marginal de retorno - também chamada de taxa interna de retorno - com a taxa de juros 

corrente. Nas palavras de FAZARRI "... Keynes rejected micro foundations of 

investment that were based exclusively on technological conditions of capital 

productivity by stressing uncertainly, finance and monetary factors as fundamental 

determinants of investment." (1992, p. 121). 

O autor da obra "The General Theory of Kmphyment, Interest and Money" 

(1936) 'deixou neste campo de estudo da economia contribuições tais como as de que o 

investimento seria o fator pujante no desenvolvimento de uma economia capitalista, 

determinante maior da demanda efetiva e, como afirma GORDON, ao tratar da teoria 

financeira keynesiana e suas implicações macroeconômicas, "Investiment demand ís 

the all-important vanable .." (1997 p. 82). Keynes ainda afirmou que a realização dos 

investimentos não necessita de existência de poupança prévia, bem como de que as 

decisões de investimento estão embutidas de uma certa subjetividade pessoal - o 

"Animal Spints" - e dependentes de situações incertas. 

Partindo de afirmações como as acima citadas e outras obviamente - tal como 

a não neutralidade da moeda - uma geração de economistas teorizou acerca das decisões 

de investimento como forma de rompimento com a teoria dominante, em especial às 

questões que tratavam das variáveis que determinam estes investimentos. Hyman 

Minsky foi um destes. O autor afirmara, dentre outras coisas as quais trataremos no 

presente trabalho, que toda decisão de investimento é uma decisão de portfóho e assim 

que as varáveis financeiras estão diretamente ligadas com as decisões no lado produtivo 

real de uma empresa. 

1 Doravante Teoria (ieral. 
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Um outro grande nome do pensamento pós-keynesiano é Alfred Eichner. O 

autor empreendeu-se em estudos para determinar preços, níveis de investimento, 

escolhas do método ótimo de produção e a divisão entre financiamento a partir de 

recursos próprios e o financiamento de terceiros. Aproveitando a introdução do 

pensamento de Eichner, que teorizará acerca das "Megacorps" e sua dominância nas 

relações econômicas, valemo-nos lembrar que, nosso estudo será realizado num 

contexto de uma determinada estrutura de mercado imperfeito, estrutura esta que, assim 

como SRAFFA2 (1926) havia dito; é a estrutura dominante, a saber, o oligopólio. 

Por meados da década de 20 se forma uma bem estruturada crítica á ortodoxia 

marshalliana. Em 1926 é publicado "The Laws of Returns under Competiíive 

Conditions " de Piero Sraffa que sem dúvida nenhuma, compreende passo inicial e de 

grande importância deste conjunto de críticas. Alfred Marshall ao publicar em 1890 os 

Principies of Economias contraria seus antecessores marginalistas ao teorizar que o 

preço de uma mercadoria era determinado pela mtersecção da oferta e da demanda. 

Marshall, porém, segundo Sraffa, errou ao escolher a lei de rendimentos não 

proporcionais - construída pela fusão das leis de rendimento crescente e decrescente de 

Adam Smith e David Ricardo respectivamente - como princípio que fundamentava a 

curva de custo médio na forma de U, a qual derivava a curva de custo médio da firma 

competitiva. A crítica baseava-se na constatação de que Marshall havia retirado as leis 

de seus contextos originais para incorporá-las a questão da formação de preço. 

Sraffa concluiu seu trabalho apresentando duas alternativas: por um lado, 

assumir que os rendimentos são constantes e retomar a análise da concorrência à análise 

:Piero Sraffa ao escrever "As leis dos Rendimentos sobre Condições de Concorrência" rompe com a economia 
ortodoxa marshalliana elaborando uma crítica à determinação do preço cm concorrência definido pelas duas 
pernas da tesoura" de Marshall e, o alvo crítico de Sraffa será a lei dos rendimentos não proporcionais, principio 
que fundamenta a curva de custo médio em U da qual deriva a curva de oferta da firma competitiva. Sraffa 
questionará as inconsistências das leis com outras características da análise marshalliana, a saber, o conceito de 
concorrência perfeita c a análise dc equilíbrio parcial 
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clássica do valor3, e, de outro, aceitar-se a evidência, inclusive empírica, de que as 

economias de escala levam o mercado em direção à concentração, ao monopólio e abrir 

mão da análise da concorrência perfeita. É justamente o segundo caminho que seguirão 

uma série de estudiosos nas décadas seguintes. Nas palavras de TO LI P AN & 

GUIMARÃES, "Embora Sraffa não desenvolva de forma rigorosa um modelo 

alternativo de formação de preço, aparecem nas páginas finais de seu artigo muitos dos 

conceitos e idéias que virão configurar desenvolvimentos mais recentes da concorrência 

imperfeita e ohgopohsta", (1982, p.10). Dentre tais idéias destacam-se a de 

diferenciação de produto; preferências do consumidor, interatividade competitiva -

reação da concorrência; limites ao endividamento da firma, e outras. 

Dentre àqueles que seguiram o caminho de atentar à estrutura de mercado agora 

evidentemente dominante, ou seja, os mercados imperfeitos, estavam R. L. Hall e C. J. 

Hitch. Claramente influenciado pelo trabalho de Sraffa, bem como através dos escritos 

de Joan Robmson, "The Economias of Imperfect Competition" (1933), e de E 

Chamberhn, "The Theory of Monopolistic Competition " (1933), surge na Inglaterra no 

ano de 1939, fruto também da insatisfação à teoria neoclássica, o artigo "Pnce Theory 

and Business Behaviour". O trabalho veio abalar um outro alicerce da teoria da firma 

neoclássica, a saber, a hipótese da maximização de lucro. Os autores demonstraram 

através de um estudo empírico que os empresários ingleses não determinavam o preço 

de seus produtos pela equalização do custo marginal com a receita marginal, e 

apresentaram como alternativa o princípio do Custo Total, o qual bem será tratado e 

analisado mais adiante por se tratar de uma de nossos referenciais teóricos. 

3 A teoria clássica do v alor remete as abordagens de Ricardo, voltada a determinação da distribuição social do 
produto: Smith, preocupado cm captar um índice de progresso econômico através do lucro capitalista c da 
acumulação de capital e; em Marx onde a teoria do valor-trabalho implica na existência social da produção 
privada e na lei do processo onde o capital é valorizado baseado na apropriação social. Tais concepções , por mais 
divergentes que se]am em determinados aspectos, convergem ao apresentar ao valor, ou -preço natural' . um 
caráter absoluto, como resultado do esforço humano na produção de uma determinada mercadoria, que antecede a 
ocorrência das trocas Como ressalta POSSAS (1990), Dessa visão emerge [...] a formação de preços como um 
processo de geração c apropriação sociais de poder aquisitivo em geral.. 
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Contemporaneamente à Hall e Hitch, o polonês Michal Kalecki publicou alguns 

artigos4e ao longo destes foi desenvolvendo sua teoria de formação de preços a partir da 

fixação de um mark-up sobre os custos, tendo como base o grau de monopólio das 

firmas. Ora, o princípio do Custo Total diz, basicamente, que os empresários 

determinavam o preço dos produtos tomando o custo médio direto, adicionando uma 

percentagem para cobrir os custos fixos e uma outra percentagem para os lucros; isto é, 

muito próximo da conceituação de Kalecki. Outra vertente que iria estudar a questão da 

formação de preço em mercados imperfeitos e que, assim como Kalecki, constitui-se 

uma ramificação do princípio do Custo Total é àquela representada pelas teorias 

behavionstas dentre as quais se destacam as formulações de Baumol, Marris e a teoria 

Preço-Limite de Bain-Labini 

Toda esta construção de uma teoria dos preços é de fato coerente e está 

intimamente ligada à questão da decisão de investimento. Como já adiantamos, existe 

um elo muito forte entre as estruturas financeiras e as decisões produtivas. Eichner 

argumentará que o investimento é planejado, bem como executado, de acordo com a 

política de formação de preço da firma com base num "Cost-Plus", isto é, o mark-up 

sobre os custos. 

O trabalho de análise das decisões de investimento e a influência das estratégias 

de preço e financiamento terá como cenário uma estrutura de mercado imperfeito, mais 

especificamente a indústria oligopohsta. 

O sistema capitalista em que vivemos é, em grande pai te, caracterizado pelo 

complexo industrial que representa e simboliza o modo de produção deste sistema. 

Quando pensamos em indústria facilmente vêm as nossas mentes grandes corporações 

produzindo bens em grande escala, com forte imagem e parcela de mercado. Este tipo 

de pensamento nada mais é do que o estereótipo deste sistema; poucas, porém, enormes 

empresas dominam grande parte do mercado e auferem lucros substanciais em suas 

4 Em 1938 'The Determinants o f Distnbution o f National Ineome"; em 1940 ' The Supplv Curv e o f an Industrv 
under Imperfeet Competition" e, em 1954 o artigo "Theory o f Economias Dynamics". 
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atividades. Estas empresas, em geral, são membros de um tipo de estrutura de mercado 

conhecida como oligopólio. A forma com que estas empresas, e assim toda a indústria, 

possibilitam, financiam, seu crescimento (eternizando, talvez, sua posição) está 

intimamente ligada a suas decisões de investimento e a forma como que conseguem 

recursos para realizarem tais investimentos5. A escolha entre projetos de investimentos, 

com o objetivo de ampliação da planta da indústria, é uma decisão que envolverá como 

proporemos aqui, análise de variáveis financeiras internas a indústria, em principal sua 

política de formação de preço. 

É, portanto, nosso objetivo principal analisar os elementos constitutivos das 

teorias pós-keynesianas acerca do investimento, financiamento e formação de preço em 

oligopólio. Para tal, buscaremos demonstrar como está estruturada a teoria do 

investimento minskyana, e sua base em Keynes, atentando ao elo que se estabelece 

entre as decisões reais produtivas e as questões financeiras; as características do 

mercado ohgopolista, bem como as formulações acerca da formação de preço dentro 

deste cenário, e, por fim, como a teoria de Eichner une os conceitos anteriores na 

intenção de desenvolver sua teoria do comportamento dos negócios em oligopólio, suas 

contribuições e complicações. 

Desta forma o trabalho está estruturado da seguinte maneira: Em um breve 

capítulo (dois) apresentaremos a teoria keynesiana do investimento e financiamento, de 

forma a dar suporte à apresentação e análise das idéias dos autores posteriores; no 

capítulo três, é apresentada a teoria do investimento de Hyman P. Mmsky que enfatiza a 

endogenização das relações financeiras, tendo em vista a análise da estrutura do passivo 

das unidades decisónas, bem como o financiamento das posições de ativos. No capítulo 

quatro demonstraremos características da estrutura de mercado em oligopólio, por ser 

este o cenário do nosso estudo das decisões de investimento, financiamento e preço. 

s No presente trabalho quando nos referirmos a investimento tenhamos em mente os gastos em ampliação de 
capacidade produtiva, como sentido kevnesiano do termo Para simplificação desconsideraremos aqui 
investimentos no mercado financeiro de ações, títulos da divida e outros. 
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Serão desenvolvidas neste capítulo, análises de confrontação e complementaridade das 

"teorias de decisões em oligopólio"; para tal é primeiramente apresentada a teoria de 

Hall e Hitch acerca de como é estabelecido o preço em mercado imperfeito, a saber, 

pelo conceito de princípio do "Custo Total". No quinto capítulo abordaremos a teoria 

kaleckiana da fixação do mark-up tendo como base o grau de monopólio que concede o 

poder discricionário de determinação de preços. No capítulo seis demonstramos e 

analisaremos a teoria de Alfred Eichner acerca da fixação de mark-up em oligopólio e a 

finalidade da estratégia, basicamente garantir fundos adicionais de forma a financiar 

internamente os projetos de investimento. Por fim, em nossa conclusão abordaremos 

questões que surgirão com o desenvolvimento do trabalho a fim de ratificar a posição 

pós-keynesiana da existência do elo entre as decisões produtivas reais, tal como de 

investimento, e os aspectos financeiros, bem como responder a questão chave: Como 

são tomadas as decisões de investimento em uma firma oligopohsta? 
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2 UM RESUMO DA TEORIA DO INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO EM 

KEYNES 

2 1 INVESTIMENTO 

Para Keynes o investimento é o fator dinâmico e principal no crescimento 

econômico, pois garante um nível elevado de demanda efetiva. Keynes de fato não 

construiu uma teoria do investimento num determinado setor (como propomos o estudo 

das decisões de investimento na estrutura oligopólio) nem mesmo pôde ir muito além 

em sua crítica a escola neoclássica, a qual se referia como sendo a escola de 

pensamento clássico no que tange a questões da determinação do investimento. No 

entanto, o autor deixou um importante legado as questões que envolvem o tema do 

investimento, em especial para construção do pensamento pós-keynesiano. 

A teoria do investimento é uma parte da teoria da alocação de capital. Sendo 

isto verdade, Keynes inicia a explicação dos determinantes do investimento por 

demonstrar como os empresários decidem a composição de seus portfólios. 

A comparação entre os retornos esperados e o poder de compra imobilizado 

temporariamente sob a forma específica do ativo que se deseja adquirir definirá a 

alocação da rentabilidade da aplicação. Logo, os agentes econômicos tomam decisões 

de composição de portfólio que constituem, basicamente, na escolha de quais ativos 

irão compor sua carteira. 

Keynes explicara que dois aspectos devem ser considerados acerca desta 

decisão, a saber, quais ativos serão retidos e como serão financiadas a retenção e 

propriedade de tais ativos. 

Tal decisão será, por sua vez, baseada nas características que giram em torno da 

aquisição dos ativos que são: 

(i) preço de oferta, 

(n) lucratividade, 
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(in) grau de risco associado a sua lucratividade; 

(iv) condições nas quais são negociados e renegociados; 

(v) prêmio de liquidez. 

Considerando tais fatores, a escolha dependerá conjuntamente da consideração 

de quatro elementos que apresentam os ativos relacionados às condições acima: 

(i) a quase-renda que é o fluxo de renda esperado pela utilização na produção de 

bens, ou mediante retenção de títulos de dívida que geram rendimentos durante 

certo período (q); 

(u) ganho intrínseco pelo grau de liquidez que apresenta (1); 

(111) ganho de valorização - ganho de capital - (a); 

(ív) custo de retenção (c). 

Sendo assim, Keynes explicará que a taxa de retorno de determinado ativo pode 

ser expressa pela seguinte simples equação. 

(q-c + l+a) (1) 

Keynes explicara que a valorização do capital envolve uma avaliação de 

rentabilidade cujas variáveis a serem analisadas ocorrem em momentos distintos no 

tempo, a saber, os dispêndios realizados para a aquisição do ativo e os retornos que se 

espera obter pela posse do mesmo. 

Um agente qualquer atribui um certo valor a um ativo com base em suas 

expectativas quanto à conservação e valorização do capital que é empregado. Este valor 

que o agente imputa a determinado ativo representa o preço de demanda deste ativo 

(PD), ou seja, o valor máximo que o agente estaria disposto a pagar por sua aquisição. 

Desta maneira, como o valor atribuído é baseado em expectativas de ganhos futuros que 

a posse deste ativo possa proporcionar, o preço de demanda eqüivale à somatória dos 

valores presentes dos rendimentos futuros. 
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O valor presente de um ativo depende da taxa de desconto aplicada. Podemos 

ter, numa primeira análise, a taxa de desconto empregada como sendo a taxa de liquidez 

- valor monetário que retido em carteira, sob a forma de meios de pagamento, 

proporcionaria um certo prêmio de liquidez a seu retentor - ou ainda a taxa de 

rendimento de uma aplicação alternativa à aplicação de se deseja realizar. 

O preço de demanda eqüivalerá ao valor da aplicação que proporcione ao 

agente, rendimentos que sejam, ao mínimo, equivalentes aos rendimentos que o ativo 

que se deseja adquirir possa proporcionar. 

Nas palavras de MACEDO e SILVA (1999): 

"A taxa de liquidez do agente mede sua preferência pela liquidez provida pelo dinheiro e pode 
ser entendida como uma espécie de piso, uma taxa mínima de remuneração aceitável: ele 
sempre preferirá a liquidez garantida pelo dinheiro a uma aplicação cuja rentabilidade 
esperada seja infenor á taxa de liquidez. A utilização da taxa de liquidez como taxa de 
desconto significa que o preço de demanda é obtido mediante uma comparação entre os 
rendimentos associados a este ativo e as vantagens derivadas da posse do dinheiro", (p. 143). 

Matematicamente o preço de demanda pode ser exemplificado da seguinte 

maneira6: 

sendo Q a quase renda; C o custo de retenção; L o prêmio de liquidez, (O-C + L), = /<; 

os retornos totais esperados do ativo no período í; j a taxa de liquidez que o aplicador 

atribui e, n os períodos de realização do ativo 

Sendo assim, o preço de demanda de um bem de capital, que determinará em 

primeira instância o nível de investimento, será o valor presente do fluxo de caixa 

{Q-C+L\ (Q-C+L): 

0+./) + (I+JY 
+ ••• + 

0 + /T 
(2) 

6 A forma e esquema com as quais o preço de demanda e apresentado foi retirado de M A C H D O e S ILVA (1999) 
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esperado proveniente do uso que, por sua vez, embute um valor (q - c) deste bem de 

capital. 

Tomando os retornos totais esperados de determinado ativo como dados, o 

preço de demanda varia inversamente a variações na taxa de liquidez atribuída Dada a 

taxa de liquidez, variações nos retornos esperados mantêm relação direta com as 

variações no preço de demanda do ativo. 

A interação entre o preço de demanda e o preço de oferta de um ativo contribui 

para a decisão de realizar o investimento. O preço de oferta {P0) corresponde ao valor 

mínimo que seu possuidor (ou produtor) considera necessário receber para vendê-lo (ou 

produzir uma unidade adicional). O possuidor (ou produtor) obviamente tem 

conhecimento dos custos incorridos na aquisição (ou produção), bem como manutenção 

do ativo, e estipula um valor mínimo de venda o qual cubra seus custos e lhe 

proporcione um ganho por se desfazer do ativo 

Tanto o preço de demanda quanto o preço de oferta não são, no entanto, o preço 

que vigora no mercado. A interação dos dois pólos, por intermédio da negociação de 

seus interesses, é que irá determinar o preço que se paga efetivamente pela aquisição do 

ativo Logo, este preço, denominado de preço de mercado Pu, estará situado entre o 

preço de oferta e o preço de demanda: 

P: ) < PSI < Pr, 

No caso de um empréstimo, por exemplo, onde o ativo em questão é, portanto, 

um contrato de título de dívida, o preço de mercado deste título situar-se-á entre um 

valor mínimo determinado pelo ofertante - que, tendo em vista uma determinada 

rentabilidade esperada da aplicação que se deseja fazer mediante endividamento, bem 

como o montante monetário que se compromete a pagar no período como serviço da 

dívida, fixa como sendo o preço de oferta - e um valor máximo determinado pelo 

demandante - que, por sua vez, para realizar o empréstimo confrontará os rendimentos 
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associados a este ativo (os juros estipulados em contrato) e as vantagens de se reter o 

dinheiro, que representa o prêmio de liquidez, fixa como sendo o preço de demanda.7 

Keynes desenvolvera um outro conceito que também se constitui num 

importante procedimento de avaliação de rentabilidade; a saber, a eficiência marginal 

de um ativo. No caso de um bem de capital, por exemplo, sua eficiência marginal 

representa a taxa de desconto que torna o valor presente dos rendimentos líquidos 

esperados deste ativo igual ao seu preço de mercado8, supondo que não haja elevação 

no preço de oferta dos elementos que constituem o capital considerado. 

Podemos definir, de certa maneira, a eficiência marginal do capital como sendo 

as taxas de retorno esperadas em relação às oportunidades de investimento existente. 

Matematicamente9 a forma com que a eficiência marginal do capital (rj é 

determinada pela seguinte equação: 

(3) 

Assim como ocorre com o preço de demanda - devido à subjetividade da 

determinação da taxa de liquidez e do fluxo de receitas esperadas - a eficiência 

marginal do capital pode variar de acordo com as expectativas pessoais de cada 

aphcador, mesmo que estes utilizem métodos parecidos, ou até os mesmos, a fim de 

mensurar tais expectativas. Assim como ressalta MACEDO e SILVA (1999), "... 

Ksta e uma exempli t íoaçâo simplificada. Na realidade, pelo fato de os mercados serem constituídos por um 
grande número de ofertantes e demandantes de ativos, tais agentes concorrerão entre si dc forma a buscar as 
melhores aplicações de capital O preço de oferta de um capital é, desta maneira, influenciado pela concorrência 
entre seus possuidores: bem como o ofcrtante t ambém buscará explorar a seu favor as diferenças entre os 
demandantes potenciais. Tais circunstâncias são, no entanto, abstraídas de nossa análise de forma a simplificar a 
problemática e por não as julgarmos de extrema necessidade para o bom entendimento dos conceitos estudados 

8 Usualmente o conceito original de Kevnes é aprimorado substitumdo-se o preço de oferta do ativo por seu preço 
de mercado, de forma a adequar a análise da eficiência marginal a todo tipo de ativo 

" Assim como feito na demonstração matemática do preço de demanda do ativo, neste caso também nos 
referenciaremos no esquema apresentado por M A C H D O e S I L V A (1999). 
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podem diferir [entre os capitalistas] as expectativas quanto ao fluxo de rendimentos, ao 

período de realização e ao preço de mercado dos ativos". 

O agente se sentirá estimulado em adquirir um determinado bem de capital caso 

a eficiência marginal deste supere a taxa de liquidez do dinheiro; e esta comparação 

entre eficiência marginal do capital e taxa de liquidez fornece uma medida de 

rentabilidade Em uma ocasião onde r = 1, o preço de demanda é igual ao preço 

mercado; e nesta situação o agente é indiferente entre investir na aquisição de um bem 

de capital que lhe proverá um fluxo esperado F , ou reter o dinheiro que lhe proporciona 

um prêmio de liquidez. 

A determinação do investimento estará relacionada à maneira com a qual o 

preço de demanda e a eficiência marginal do capital interagem. Primeiramente vale 

ressaltar mais uma vez a relação entre o preço de demanda e o preço de oferta: quando 

o preço de demanda é superior ao preço de oferta (e de mercado), a eficiência marginal 

será também superior à taxa de liquidez. 

Sendo conhecido o valor da taxa de desconto utilizada na comparação com os 

rendimentos esperados, e tendo o empresário formulado suas expectativas de longo 

prazo, o investimento será estimulado quando o preço de demanda do ativo superar seu 

preço de mercado. A cada variação positiva na taxa de liquidez atribuída pelo próprio 

investidor, decresce o preço de demanda do ativo de maneira que existe um limite de 

atratividade do investimento imposto pelos acréscimos na taxa de desconto. Do mesmo 

modo a aquisição de um ativo de capital também depende das variações que por ventura 

ocorram no preço de oferta do ativo, dado o preço de demanda estipulado pelo 

investidor potencial, variações positivas no preço de oferta - decorrente, por exemplo, 

de maiores custos de produção - vão diminuindo a atratividade do investimento 

Utilizando o outro conceito keynesiano de eficiência marginal do capital, 

concluímos que quanto menor este mais elevado será o preço de demanda em relação 

ao preço de mercado e assim, o empresário decidirá por investir na aquisição de ativos 
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de capital. Desta forma, conclui-se que taxa de liquidez quanto a eficiência marginal 

são taxas de desconto, que comparadas às expectativas de ganhos, constituem parte do 

processo de determinação do investimento. 

2.2 FINANCIAMENTO 

As flutuações no nível de investimento, que causaria flutuações nos níveis de 

renda e emprego, têm como origem alguns fatores, dentre eles as estimativas subjetivas 

quanto aos lucros futuros que norteiam as decisões de investimento, decisões estas 

tomadas tanto pelos empresários quanto pelos possuidores de ativos. Vemos aqui que, 

além de tratar da incerteza com relação ao futuro, Keynes fala também dos agentes 

envolvidos nas decisões de investimento e dentre eles estão os possuidores de ativos. 

Retomemos o fato de que Keynes, além de estar propondo uma nova forma de 

estudo da economia, estava respondendo ao pensamento liberal de embasamento teórico 

neoclássico de sua época. 

Na teoria neoclássica o processo de intermediação financeira constitui-se 

também num processo de maximização intertemporal de utilidade; o mercado de 

capitais e as intermediárias financeiras seriam lócus onde são transacionadas as 

poupanças De acordo com este pensamento os agentes envolvidos no processo de 

intermediação são conhecidos, bem como a forma, única por sinal, de financiamento do 

investimento. Existiriam, de um lado as unidades superavitánas representadas pelos 

poupadores ofertantes de recursos financeiros que buscam uma melhor rentabilidade e. 

de outro as unidades deficitárias representada pelos empresários que, tendo como dada 

sua curva de produtividade do capital e em busca de menores custos apara seus 

projetos, demandam tais recursos. A teoria neoclássica afirma assim que os 

investimentos são realizados com, e apenas com, recursos pré-existentes e que tais 

recursos são ofertados quanto são excedentes e assim demandados. 
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O autor da Teoria Geral (1936) afirmou que a alocação das poupanças, geradas 

no processo de multiplicação da renda, em projetos de investimento de diferentes riscos 

é o fator que garante realmente a demanda efetiva e por bem o crescimento Porém, em 

muitas das vezes as empresas não possuem recursos próprios - poupança - suficientes 

para financiar seu crescimento e, sendo assim, necessitam dos mecanismos de 

financiamento da formação de capital 

O que Keynes de fato rejeitou foi a proposta de que os investimentos só se 

tomam possíveis a partir da existência de poupança prévia Como bem observado por 

CARVALHO, El Ali (2002, pg 302-303) Keynes realiza uma "... reversão de 

causalidade em relação à visão convencional reversão esta realizada ao dizer, como 

mencionamos, em o investimento é a causa última na determinação do nível de renda e 

poupança Keynes apresenta, a partir disto, uma hierarquia dentro do mercado de 

financiamento Os bancos e as instituições financeiras comerciais substituem a figura 

do simples poupador; não existe agora a necessidade de que estes agentes possuam 

poupança prévia para possibilitar uma operação de crédito, uma vez que através de uma 

prévia análise de sua estrutura de passivo e dos riscos embutidos nesta operação, os 

bancos podem, como hoje conhecemos da economia financeira e monetária moderna, 

criar moeda escriturai - os depósitos à vista - a partir de uma simples operação 

contábil Sendo assim, e assumindo a grande importância dos bancos na oferta agregada 

das fontes de financiamento do investimento, Keynes afirma que a poupança é o 

resultado do processo de investimento e não um pré-requisito para o investimento. Nas 

palavras de CARVALHO (2002) "Nesta visão, [de Keynes] a restrição financeira 

primordial ao investimento é a oferta de financiamento, ou seja, oferta de crédito 

bancário financiado a partir da criação de moeda (depósitos) dos bancos" 

Muitos estudiosos do pensamento keynesiano afirmam que o tratamento dado à 

questão do financiamento na Teoria Geral é bastante simplório De fato, por um ponto 

de vista não estão equivocados e isto seja talvez pelo fato de não se ter, Keynes, 

utilizado desenvolvimentos mais modernos acerca do financiamento Porém, não 
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podemos menosprezar seu alcance. As afirmações de Keynes deixaram um legado de 

base teórica para construções futuras bastante interessantes. Uma destas que tiveram 

grande influência da estilização keynesiana do financiamento foi o Circuito 

Fmanciamento-Investimento-Poupança-Funding. 

2.2.1 Circuito Financiamento - Investimento - Poupança - Funding 

Tendo os bancos a capacidade de criar depósitos através de uma certa operação 

contábil, um determinado investidor produtivo passa a ter, além das tradicionais formas 

de financiar um projeto de investimento - pela utilização de ativos monetários 

acumulados ou pela emissão de obrigações - a possibilidade de tomar empréstimos 

junto a esta instituição financeira comercial. 

Sendo o empréstimo bancário, a compra de um título financeiro do demandante 

do empréstimo em forma de contrato nominativo, o banco passa a ter direito sobre um 

fluxo de receita futuro pago pelo tomador. Logo quando uma empresa deseja expandir 

sua capacidade produtiva, devido, por exemplo, a uma mudança positiva na expectativa 

de demanda num período posterior, e realizar para tanto um determinado investimento 

em compra de ativos de capital, ela possui a opção de tomar o montante necessário à 

aquisição de tais bens junto ao banco e em contrapartida compromete parte do fluxo de 

receita futuro esperado para o cumprimento das obrigações contratuais assumidas. 

Supondo que o empréstimo seja financiado unicamente através da criação de 

novos depósitos, no razonete contábil da empresa ocorrerá uma variação positiva em 

seu estoque de capital k, enquanto o mesmo ocorrerá no lado do passivo do banco com 

relação ao item depósitos. Os bancos possuem um certo grau de alavancagem, que 

constitui basicamente a relação entre os depósitos e as reservas. Este grau de 

alavancagem é compatível com sua análise de risco das operações de empréstimos, 

revelando de certa forma sua preferência por liquidez. Tendo, portanto, o banco 

compartilhado com as expectativas de maiores ganhos das empresas, devido àquela 
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percepção de uma variação positiva na demanda futura, eleva-se o grau de 

alavancagem, aprovando-se o crédito ao investimento da empresa. 

Vê-se com esta situação, portanto, o que Keynes havia dito ao tratar a questão 

do financiamento do investimento: a condição necessária à efetivação de um projeto de 

investimento não é a existência de poupança prévia, mas sim a disposição dos bancos 

em financiar tais projetos elevando seu grau de alavancagem financeira. 

A teoria keynes lana apresenta dois sentidos ao termo 'poupar": (1) a poupança 

ex-post representa um superávit financeiro que é a simples diferença entre renda e 

consumo. Neste sentido, ao longo do processo multiplicador de renda keynesiano, 

poupança será sempre igual ao investimento; (2) a poupança desejada representa, por 

sua vez, uma decisão de se comprar ativos financeiros. Este sentido de poupança 

empreende o conceito de propensão a poupar, e aqui a poupança somente será igual ao 

investimento no final do processo multiplicador. 

O multiplicador keynesiano se dá através de sucessivos processos de criação de 

renda, bem como a poupança desejada é gerada ao longo deste processo, dada a 

propensão média a poupar dos agentes envolvidos. No entanto, tanto o processo de 

criação de renda quanto de poupança, pelo do multiplicador keynesiano, se dá através 

de sucessivas transferências de recursos financeiros entre agentes. Isto implica que 

quando se decide investir na aquisição de um bem de capital, por exemplo, uma 

empresa está transferindo depósitos em seu nome para uma outra empresa vendedora; e 

quando um poupador decide poupar, este está adquirindo um título financeiro 

A renda gerada no processo multiplicador que é alocada na forma de consumo, 

por um lado, irá ao caixa de uma certa empresa vendedora do bem, que será demandado 

pelo investidor, na forma de lucro que por sua vez possibilitará o autofmanciamento, 

por outro lado, a poupança desejada gerada neste mesmo processo multiplicador pela 

alocação da renda nesta forma será destinada à aquisição de títulos de longo prazo das 

empresas 
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A partir, portanto, destas emissões de títulos que as empresas podem refinanciar 

seus empréstimos. Esta última etapa é o que se conhece como sendo o processo de 

funding do investimento. 

Assim, o crescimento do investimento gera uma reversão na tendência de 

alavancagem financeira dos bancos, uma vez que durante o processo de financiamento 

do investimento, abre-se uma possibilidade de refinanciar as obrigações contratuais 

assumidas pelas empresas; e como acréscimos na parcela financiada com recursos de 

terceiros em relação ao investimento total fazem diminuir a taxa de desconto dos 

empréstimos, os bancos tendem a diminuir a oferta de créditos. 

Todo este processo pode ser representado na figura a seguir. 

FIGURA 2 1 - CIRCUITO FINANCIAMENTO - FUNDING 

BANCOS 

Financiamento 

INVESTIDOR 

Mercado de Títulos 
Rnanceiros 

MUL TIPUCADOR 

2 

FUNDING 

CONSUMO 

RENDA 

POUPANÇA 

6 

7 

FONTE: Cardim dc Carvalho. Et Ali. Economia Monctána c Financeira 2002 
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3 INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO NA ABORDAGEM DE MINSKY 

Mmsky, de certa forma, procurou trazer ao tempo mais contemporâneo os 

aspectos financeiros de toda análise keynesiana e os incorporar ao lado real da 

economia. Esta é de fato uma característica marcante dos autores pós-keynesianos que 

procuraram desenvolver seus estudos à luz dos fundamentos financeiros de Keynes e 

aplicá-los a questões como as decisões de investimento, necessidades e níveis de 

financiamento, nível de produção e outras. 

Como dito anteriormente, a abordagem de Hyman Mmsky acerca da teoria do 

investimento possui seus fundamentos em Keynes e sendo assim considera os níveis, e 

principalmente o comportamento oscilatóno, do investimento de extrema importância 

para o crescimento econômico. Minsky considerava que para uma análise objetiva e 

correta acerca das flutuações econômicas era imprescindível a introdução de alguns 

conceitos anteriormente não abordados como já veremos adiante 

Keynes considerava como sendo um ponto crucial para a explicação das 

flutuações nos níveis de emprego e renda, a flutuação do investimento; e mesmo 

constante a produtividade técnica do capital e a propensão a poupar, os níveis de 

investimento estariam sujeitos a variações devido às diferentes e subjetivas estimativas 

que fazem os investidores acerca dos retornos proporcionados por tais inversões. De 

carona com estas abordagens, de certa forma amda primitivas, isto por não fazer 

Keynes uso de vários instrumentos analíticos e novos conceitos que vieram a surgir 

apenas anos após suas publicações, Minsky aprofunda-se na questão e introduz os tais 

elementos na análise das flutuações nos níveis de investimento. Segundo as palavras de 

SCHULTZ "... a instabilidade do sistema aflora a partir de um mundo que para ele 

[Mmsky] considera muito mais complexo e relevante, qual seja, a estrutura financeira 

das economias capitalistas modernas... Torna-se necessário, portanto, endogemzar esta 
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instabilidade do investimento partindo das suas relações com o setor de lhe dá 

sustentação e continuidade, a saber, as instituições financeiras" (1992, p. 08). 

Fica então evidenciada a questão do financiamento do investimento, e 

realmente Minsky preocupou-se centralmente com todo o grau de envolvimento das 

unidades financeiras e não-financeiras com o intuito de entender que a essência do 

processo financeiro da economia capitalista gira em torno do investimento e na forma 

como os ativos de capital são financiados. 

Mmsky logo introduz a estrutura do passivo das empresas; a capacidade e 

disposição de contração de novos empréstimos, a capacidade de quitação, a capacidade 

de obtenção de refinanciamento; certas posições estratégicas (defensiva, especulativa e 

ponzi) que cada empresa assume; além de outros conceitos na construção de sua teoria 

do investimento. É com a introdução de tais conceitos que Minsky buscou mostrar que 

as relações financeiras interagem com as decisões de investir, ou seja, de forma mais 

ampla, como temos ratificado desde o inicio do presente trabalho que existe um elo 

entre as questões financeiras e o lado produtivo real. 

Logo, para tanto consideraremos as decisões de investimento são tomadas sob 

um cenário incerto devido principalmente à subjetividade das expectativas de retomo na 

forma de lucros, que tal firma adotará certa postura estratégica de acordo com tais 

expectativas de retornos dos investimentos, que é necessária uma coesa análise das 

estruturas de passivo tanto das firmas quanto das unidades financeiras com as quais irá 

interagir; ou seja, vários instrumentos da análise mmskyana estarão agora mais 

diretamente voltados para a principal questão em pauta. 

3 1 AS UNIDADES DECISÓRIAS 

Primeiramente, ao tratarmos da teoria do investimento desenvolvida por 

Hyman Minsky, devemos descrever certas características das unidades responsáveis 

pelas tomadas de decisão de portfólio e quanto à estrutura do passivo. 
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Minsky abordou em seus estudos quatro unidades: as famílias, as empresas, o 

governo e as unidades financeiras. Como estamos tratando aqui de uma via específica 

dentre as relações que estas unidades decisónas estabelecem entre sí, a saber, a 

interação das empresas e unidades financeiras, será interessante abstrair do papel que 

desempenham unidades familiares e governo Posto isto podemos afirmar que estamos 

diante de um campo onde cada um dos dois agentes está polarizado com objetivos 

distintos, porém, complementares. 

Cada unidade decisóna possui uma fonte primária de recursos, à exemplo, os 

lucros para as firmas e o fluxo de caixa proveniente dos contratos para as instituições 

financeiras Todas possuem também uma fonte secundária de recursos com a qual se 

protegem de situações emergenciais. Grande ênfase é dada à postura financeira e à 

estrutura de passivo das unidades não financeiras, pois serão elas as maiores 

responsáveis na flutuação dói investimento agregado. Nas palavras de MINSKY "The 

focus will be on business debt, because mis debt is an essential characterístic of a 

capitahst economy. The validation of business debt requires that pnce and outputs be 

such that almost ali fírms earn large enough surpluses over labor and material cost 

either to fulfill the gross payment required by debt of to induce refinancing" (1982, 

p.63). 

3.1.1 As Firmas 

As firmas, de um lado deste campo, correspondem às unidades que baseiam 

suas decisões nas expectativas de lucro, e tais decisões contemplam basicamente as 

questões de níveis de produção e investimento, além das necessidades de 

endividamento. Logo, podemos afirmar, assim como SCHULTZ, que "A questão 

fundamental é se a lucratividade futura das empresas pode sustentar as decisões 

financeiras que foram tomadas quando a estrutura corrente de ativos de capital foi 

montada". (1992, p. 27). 
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Ainda tratando-se da firma como unidade decisóna, a parte que lhe cabe na 

interação com a outra unidade que lhe dá sustentação em suas decisões produtivas esta 

em como esta trata a questão de sua estrutura de passivo. Geralmente existe um limiar 

para o autofmanciamento do investimento e, sendo assim, surge a necessidade do 

financiamento de terceiros, e com isto as empresas acabam por assumir posições 

financeiras em ativos de capital via complexos conjuntos de obrigações financeiras 

Pela análise da estrutura de passivo da indústria como um todo se pode fazer 

uma análise do grau de envolvimento do lado real produtivo com as instituições 

financeiras comerciais. Os balanços da empresas são retratos desta interatividade 

Um específico tópico destes balanços, o nível de endividamento geral, medido 

como sendo a soma do passivo circulante, incluindo-se as duplicatas descontadas, com 

o exigível a longo-prazo dividida pelo ativo total ajustado e o resultado representando a 

participação de recursos financeiros de terceiros, além de ser um bom indicador de risco 

das empresas, mostra em que grau a atividade produtiva da empresa é suportada através 

de recursos de terceiros. 

E importante que abordemos também um outro conceito de endividamento 

mais específico que é o endividamento a longo-prazo. Este corresponde ao exigível a 

longo-prazo dividido pelo ativo total ajustado (soma dos recursos à disposição da 

empresa) e é também um importante indicador, pois as dívidas de longo-prazo são 

geralmente menos onerosos, pela possibilidade de longa amortização, o que não ocorre 

com grande parte das exigibilidades incluídas no passivo circulante. 

Atento ao balanço das firmas vê-se que o fluxo de caixa é também 

fundamental, indicando a adequação ou não das decisões de investimento tomadas e 

fornecendo os fundos necessários ao pagamento dos compromissos financeiros e, em 

principal, determinando o nível de investimento e as condições de refinanciamento. 
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3.1.2 As Unidades Financeiras 

Como previamente dito, a fonte primária de recursos das instituições 

financeiras é o fluxo de caixa proveniente das obrigações contratuais que as empresas 

assumem com esta. Mmsky, na verdade diferencia dois grupos de instituições 

financeiras: as firmas bancárias e as firmas não bancárias. Basicamente as firmas 

bancárias financiam gastos de curto prazo, " .. tipically for activity based upon short run 

expectations.enquanto as firmas financeiras não bancárias - no sentido comercial -

representado pelos bancos de investimento financiam projetos de investimento e 

propriedade de ativos de capital, requerendo instrumentos de débito mais complexos e 

operando no longo prazo. No entanto, talvez com intuito de simplificar o modelo, ou 

dar mais ênfase à postura financeira da firma representativa, Mmsky afirma que, em 

última instância, estes dois tipos de instituições financeiras são equivalentes, ambas 

obtêm seu fluxo de caixa mediante empréstimos a juros e retendo títulos da dívida 

pública e privada. 

Sendo assim, a carteira, ou seja, a posição de ativos de uma unidade financeira 

é composta principalmente por: 

(i) dívidas das firmas proprietárias de ativos de capital e; 

(u) ações 

As unidades financeiras possuem uma postura especulativa. Uma postura 

financeira especulativa é basicamente aquela na qual a unidade financia seus ativos de 

longo prazo com um passivo de prazo menor do que o retorno de tais ativos. Sendo 

assim, de acordo com o modelo de Mmsky, as unidades financeiras honram seus 

compromissos de curto prazo via emissão de novo passivo, isto é, novas obrigações A 

estrutura do passivo dos bancos, por exemplo, é constituída basicamente de depósitos a 

vista e a prazo (que representam dívidas de curto prazo), seu ativo, porém, é composto 

essencialmente por instrumentos financeiros de longo prazo de maturação, o que nos 

leva a pensar que tais unidades "rolam" suas dividas no curto prazo, refinanciando sua 
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posição. Geralmente o que acontece é que os lucros advindos juros de empréstimos são 

muito altos, e assim a firma bancária não terá maiores problemas Esta e uma 

característica típica de refinanciamento dos bancos e agências financeiras 

Analisemos agora a interação com a firma representativa. Alavancagem é um 

termo usado no mercado financeiro para designar a obtenção de recursos para se 

realizar certas operações; é tida como a relação entre o endividamento de longo prazo e 

o capital empregado (total) por uma empresa. Para emprestar, as unidades financeiras 

necessitam de uma margem de segurança que é inversamente proporcional ao grau de 

alavancagem financeira. Tal margem reflete a disposição a ofertar crédito e/ou 

refinanciar débitos em vencimento. 

3.2 TEORIA DO INVESTIMENTO: ESTRUTURA DO PASSIVO E 

FINANCIAMENTO DAS POSIÇÕES DE ATIVOS DAS FIRMAS 

Vimos, ao analisar sua teoria do investimento, que Keynes, no capítulo 17 da 

Teoria Geral, formula o modo como os ativos são valorados pelos investidores. Como 

demonstramos ao tratar da teoria do investimento keynesiana, a escolha da retenção de 

um determinado ativo deve se ter em conta os quatro elementos básicos que lhes são 

atribuídos: (q) a renda proveniente da utilização na produção bens ou geração de 

serviços, ou ainda proveniente da retenção de títulos da dívida que geram um 

rendimento durante um período de tempo, (c) o custo de retenção; (1) o grau de liquidez 

atribuído, e por fim, (a) o ganho proveniente da valorização deste ativo entre sua 

aquisição e futura venda. Minsky concorda que devemos ter como ponto de partida a 

equação keynesiana (q - c + 1 + a) para se calcular o valor de um ativo, mas não que 

esta equação seja condição única e suficiente para o cálculo, visto que tal formulação é 

incompleta por não introduzir a estrutura do passivo das firmas e o financiamento das 

posições de ativos. Para tanto, como Mmsky crê ser necessário contemplarem-se as 
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relações financeiras na análise das relações produtivas reais, novos conceitos serão 

então introduzidos em sua teoria do investimento. 

As decisões das firmas em investir na ampliação da capacidade produtiva iriam, 

portanto, além da simples análise dos elementos que caracterizam os ativos a serem 

adquiridos, e mais ainda do que a simples equalização entre a taxa de juros vigente paga 

pela aquisição parcelada e a taxa interna de retomo, questão esta que já colocamos 

anteriormente como estando fora de cogitação pelas várias implicações enganosas já 

abordadas, sendo assim, "... toda decisão de investimento é uma decisão de portfólio, 

em que se procura elevar q mediante decisões mais ou menos arriscadas de tomar 

empréstimos, ou de abrir mão de ativos líquidos que dispõem as firmas e que lhes 

danam uma maior proteção ante a incerteza. Uma decisão de investimento de uma 

firma é, portanto, uma decisão de emissão de dívida ou de redução do grau de liquidez 

de seu portfólio" (SCHULTZ, 1992, p. 34) 

A tomada de decisão do investimento envolverá basicamente a análise da 

possibilidade com que o fluxo de caixa gerado, que Keynes chama de q, venha a cobrir 

o fluxo de obrigações emitidas. Este fluxo esperado de rendimentos inclui o valor 

nominal da receita periódica que será gerada, bem como, a valorização dos preços dos 

ativos de capital adquiridos; esta é a questão trivial. 

Minsky começa a postular mais diretamente acerca da decisão de investir-se na 

ampliação da capacidade produtiva demonstrando as questões que envolvem a 

aquisição de bens de investimento. Para tal, demonstra que o preço de demanda por um 

bem de capital é uma função das seguintes variáveis, fluxo de caixa; oferta monetária e 

um componente que reflete o aspecto especulativo do financiamento das posições em 

ativos de capital. O preço de demanda de um ativo de capital é de extrema importância, 

uma vez que a variação deste representa a causa primária da variação nos níveis de 

investimento. 

Mmsky define inicialmente este preço de demanda de um ativo de capital 

como sendo uma função dos rendimentos esperados (q) e da oferta monetária (M) - cujo 
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sentido, para o autor, é entendido como sendo uma oferta endógena. incluindo as 

inovações financeiras praticadas pelas unidades financeiras - tendo assim a seguinte 

equação: 

Pki f(qiM) (1) 

Como as firmas, desejando adquirir novos ativos de capital, muitas vezes são 

levadas as vias de assumir obrigações contratuais de pagamento referente a dividas para 

efetivar tais aquisições, o autor assume que uma nova variável deve ser incluida na 

determinação do preço de demanda do ativo de capital. Quanto maior o nivel de 

aceitação de contração de novas dividas relativamente a qi, maior será também este 

preço de demanda. Sendo c as obrigações contratuais que representam o 

comprometimento de certa parcela do fluxo de receitas esperadas, e c o nivel de 

aceitação das obrigações de pagamento, (c - c) reflete o aspecto especulativo do 

financiamento das posições de ativos de capital. Temos, portanto, a equação (1) 

expandida da seguinte maneira: 

Pk g(M, qi, c c) (2) 

onde qi, M e (c - c) representam respectivamente as variáveis explicativas acima 

citadas. 

É interessante que façamos aqui uma observação especial da ultima variável 

explicativa, (c - c). A variável c, a qual Keynes no capitulo 17 da Teoria Geral chamou 

de custo de retenção do ativo, representa de fato o fluxo de obrigações referentes as 

dividas contraidas. Segundo a análise keynesiana o aumento de c é uma das vias que 

possibilita a firma a adquirir novos ativos que lhe rendam um maior q. Mmsky aprimora 

o conceito incluindo c, que representa o nivel de aceitação das obrigações de 

pagamento, tomando assim, a análise mais complexa. O nivel de aceitação de se tomar 
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novos empréstimos, e assim assumir contratualmente novas dívidas, está estritamente 

ligada ao fluxo de caixa proporcionado pela aquisição de um bem de capital, ou seja, 

pelo investimento. Podemos, portanto, de certa forma, afirmar que Mmsky dá mais 

"responsabilidade" à q, uma vez que esta é uma variável explicativa direta do preço de 

capital, Pki, e indireta por intermédio de c 

Após demonstrar os determinantes do preço dos ativos de capital, Mmsky 

estabelece a relação destes com o investimento. O autor ratifica a posição keynesiana de 

que existiriam basicamente dois tipos de preços dentro do sistema ao afirmar: 

"There are real lv t w o svstems o f price ín a capitalist economv - one for current output and 
other for capital assets. W h e n the price levei o f capital assets is h i g h relat ive to the pnce levei 
o f current output . condi t ions are lavorable for investment; when the pnce levei o f capital 
assets is l o w relat ive to the price levei o f current output , the condi t ions are not lavorable for 
investment. nad a recession - o r a depresion - is indicated". ( M I N S K Y , 1986. p 143) 

Como sabemos, a utilização deste bem de capital, seja na produção de bens 

correntes ou mesmo na produção de outros bens de capital, gera um fluxo de caixa, ou 

seja, os rendimentos q's durante um determinado período. Antes, porém, de se verificar 

efetivado, estes rendimentos, à época da aquisição do bem de capital, eram apenas 

estimativas de ganhos via utilização deste no processo de produção da firma. Sendo 

assim, a firma ao tomar a decisão do investimento baseia-se apenas em cálculos 

incertos e subjetivos do fluxo de caixa futuro Minsky, ao conotar Q como sendo o 

valor da receita futura, está ratificando a posição keynesiana de que flutuações nos 

níveis de investimento são, em boa parte, explicadas pela variação da renda esperada, 

que representa o componente subjetivo da análise dos empresários. 1 0 

Sendo o valor de Q o fluxo de caixa esperado durante um certo período de 

tempo, a produção do que Mmsky chamou ser bens de investimento irá depender deste 

Segundo Kevnes, "quando um indivíduo obtém um investimento ou um bem de capital, adquire o direito ao 
tluxo de rendas futuras que espera obter da venda de seus produtos, enquanto durar esse capital, feita a dedução 
das despesas correntes necessárias à obtenção dos ditos produtos Convém chamar a esta série de anuidades Q l . 
Q2. a renda esperada do investimento" (1936 p. 101) 



36 

próprio valor e do custo de reposição destes bens11. Temos assim, de uma maneira 

simplificada, o lado da oferta destes bens de investimento. 

Já a função demanda dos ativos de capital é derivada a partir da capitalização 

dos valores do fluxo de caixa esperado. Logo temos. 

Pki = Ci(Qi) (3) 

onde Ci é o fator de capitalização deste tipo de ativo de capital, e pode ser representado 

por 1 , onde d, por sua vez, representa o fator de desconto. 

FIGURA 3.1 - PREÇO DOS ATIVOS DE CAPITAL E INVESTIMENTO 

FONTE: SCHULTZ, V. Os Limites da Heterodoxia: Minsky e Tobin e a Teoria do 

Investimento, 1992. 

1 1 Nas palavras de Keynes, "Em contraste com a renda esperada do investimento, temos o preço de oferta do bem 
de capital, querendo dizer com esta expressão não o preço de mercado ao qual pode comprar-se efetivamente no 
mercado um bem desse tipo, mas o preço que bastaria, exatamente, para induzir um fabricante a produzir uma 
nova unidade desse capital, isto é, aquilo a que, por vezes, se chama custo de reposição" (1936). 
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Segundo as palavras de SCHULTZ. "O financiamento do investimento via 

endividamento supõe a existência de instrumentos financeiros que consistem num 

contrato de pagamento dos compromissos financeiros" (1992, p.38 e 39), o preço destes 

instrumentos de dívida que dão direito ao recebimento de um fluxo de receitas, bem 

verdade que incerto, é uma função tanto da taxa de capitalização dos débitos - CL -

quanto das obrigações contratuais - CC - pagas, em última instância, em dinheiro. Logo 

temos que 

PI CL (CC) (4) 

Mmsky (1975) argumentou que o preço destes instrumentos financeiros reflete 

por um lado a certeza quanto ao fluxo de pagamentos devido aos débitos e, por outro a 

liquidez que possuem frente aos ativos de capital, ou seja, a existência implícita de um 

fluxo de caixa 

Com a intenção de demonstrar a relação existente entre o preço de demanda de 

um ativo de capital e a taxa de capitalização dos débitos, que por sua vez explica o 

preço dos instrumentos financeiros utilizados no financiamento da aquisição de tais 

ativos, Minsky substitui no eixo das abscissas CI por CL. A curva, Pk/&, que aparece 

no quadrante tem sua origem em (0,0) e sua variação varia conforme o grau de 

incerteza de & ' 2 . Destra forma: 

Assim como Kevnes. para Minskv a incerteza esta intimamente relacionada à própria natureza dos fenômenos 
econômicos Basicamente, com relação à questão das decisões de investimento, a incorporação de novos ativos de 
capital no portfólio das firmas, supõe de certa maneira que estas firmas abram m ã o de coisas certas no tempo 
presente em troca de algo incerto no futuro: é como um jogo de conjecturas onde os agentes apostam suas 
expectativas, obviamente que fundamentadas em certa racionalidade, via obtenção de beneficio futuros que 
venham compensar certos dispêndios presentes. Pó vezes, as decisões de investir não são passíveis de voltar atras 
Isto gera um risa) de perda de capital que, por sua vez. resulta da baixa liquidez dos ativos de capital, ainda mais 
quando não apresentam um mercado secundário bem estruturado para estes mesmos O grau de incerteza pode 
então ser definido pelo nivel dc confiabilidade que os agentes que tomam tais decisões de investimento, bem 
como daqueles que "emprestam" a racionalidade a tais agentes, como os consultores e estudiosos do mercado, por 
exemnlo têm da efetivação de suas expectativas futuras quanto os rendimentos aue esperam obter pela aquisição 
dos novos ativos de capital. 
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FIGURA 3.2 - RELAÇÃO ENTRE PKI E CL, PARA UM DADO & 

Preço dos 
ativos de 

Taxa de capitalização dos débitos 

FONTE: SCHULTZ. V 1992. 

Ora, isto é corretamente compatível com sua preposição acerca da flutuação do 

nível de investimento nos diferentes períodos. O autor havia afirmado que em períodos 

de euforia, isto é, a um grau de incerteza & baixo - quando a economia vive um boom 

de investimentos - c tende a crescer proporcionalmente mais do que q, e como são os 

ativos de capital que "cobram" c a razão entre estes e os ativos mais líquidos, a saber, 

em nosso caso os instrumentos de dívida, se toma maior; a curva Pk/& toma-se mais 

inclinada positivamente. Como o período é de & baixo, os investimentos são 

estimulados, em outras palavras, os empresários desejam reter mais ativos que geram q 

satisfatório a reter ativos mais líquidos; a conseqüência lógica é a elevação da taxa de 

juros dos ativos mais líquidos. 

A taxa de capitalização, por sua vez, irá variar diretamente com a oferta 

monetária. Sendo que a variação monetária afeta em parte considerável ou não o 

investimento dependendo: (í) do ponto onde a economia se encontra na função Pk = Pk 

(M, Q) e; (n) das flutuações dos rendimentos esperados dos ativos de capital, a taxa de 
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capitalização é, desta forma, influenciada pela oferta monetária, uma vez que a taxa de 

juros dos instrumentos financeiros (os débitos) varia inversamente em relação a oferta 

monetária O gráfico da figura 3.3 demonstra o comportamento da função Pk (M, Q): 

FIGURA 3 3 - PREÇOS DOS ATIVOS DE CAPITAL E OFERTA MONETÁRIA 

Pki 

Preço dos 
ativos de 
capital 

Pk(M, Q) 

Oferta monetária 

FONTE SCHULTZ. V 1992. 

Matematicamente a relação é apresentada da seguinte maneira: 

CL: Q(M) (5) 

o n d e ^ / l > o e lim(7. = (7., M ^ a o 
cM 

Como havia brevemente demonstrado, o preço de um particular ativo de capital 

será. 

Pki Pki (M, Qi) (6) 
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onde Qi representa o rendimento esperado do bem de capital Ki, e —— > 0, 
ÕM 

^ ^ > 0 e Hmi»-»PjB. 
ÕM K' 

Sendo, portanto, o preço de oferta de um bem de investimento Pli = Q / 7,, 
onde Q representa o fluxo de lucros líquidos esperado, independentemente do nível de 

investimento, e 7, representa a parcela do investimento total - I - que a firma 

representativa financia através de recursos próprios, temos uma relação chave no 

desenvolvimento da teoria do investimento em Minsky que é descrita na figura abaixo: 

FIGURA 3.4 - MONTANTE DE RECURSOS PRÓPRIOS 

FONTE: SCHULTZ, V 1992. 

Podemos observar no gráfico que a firma representativa possui para cada PI um 

certo nível de investimento financiado apenas com recursos autogerados. Para níveis 

maiores a firma endivida-se, e a parte financiada com recursos de terceiros é dada pela 

função PI • /, -Q, onde /, é o investimento total da firma representativa. Vale ressaltar 

que para verificar-se efetivamente o investimento, uma condição necessária é que o 

preço dos ativos de capital seja superior ou igual ao preço do bem de investimento. 
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3 3 RISCO DO TOMADOR E RISCO DO CREDOR 

Por tratar-se de um autor pertencente a uma escola de pensamento econômico, a 

qual, partindo da base teórica keynesiana, buscou estudar, entre outras várias questões, 

as relações existentes entre o lado rela produtivo e o lado financeiro, Mmsky ao 

desenvolver sua teoria deveria levar em conta as características dos agentes que estão 

de cada lado do campo em que tais relações se desenrolam, a saber, os empresários e os 

agentes financeiros, e assim bem o fez. 

Para demonstrar como se efetiva o investimento de uma firma representativa, 

Minsky discute os riscos do tomador - agente empresário - e dos riscos do credor - o 

agente financeiro 

3 .3 .1 Risco do Credor 

De acordo com Mmsky este é o tipo de risco que aparece nos contratos na 

forma de menores prazos, maiores taxas de juros, condicionantes mais burocráticos, 

maiores garantias exigidas, dentre outras. Mais especificamente este risco revela-se no 

aumento dos preços marginais de investimento para as firmas que representa na verdade 

o custo efetivo do investimento. Está implícito neste custo efetivo tanto o preço de 

compra, propriamente dito, do bem de capital, quanto o valor presente dos débitos 

futuros comprometidos pela opção de financiamento externo do projeto de 

investimento. Tais acréscimos são cada vez maiores quanto maior for a parcela do 

investimento total que é financiada via endividamento. 

Schultz tratando as idéias de Mmsky em sua teoria do investimento bem 

definiu: "O preço de oferta do bem de investimento (PI) é o preço a partir do qual seu 

produtor (ou possuidor) estará disposto a produzi-lo (ou a vendê-lo) - como Keynes 

chamou de custo de reposição - mais um adicional que embute o valor de capitalização 

do fluxo de caixa dos compromissos financeiros sobre os compromissos que estariam 

implícitos se o investimento fosse somente internamente financiado" (1992 p 47) 
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Sendo a trajetória dos acréscimos no custo efetivo do investimento inversa à 

trajetória da relação entre fundos próprios e fundos externos no financiamento do 

projeto de investimento, tal adicional acaba por representar uma medida de segurança 

Este é um fenômeno que caracteriza um comportamento de aversão ao risco, e 

este é um conceito que vem de par à assimetria de informação; e, sendo assim, tais 

circunstâncias tornam possível ratificar o elo existente entre as decisões produtivas 

reais, como as decisões de investimento, com a estrutura financeira da firma. As firmas 

se defrontam com um custo de capital externo mais elevado em relação ao custo de 

oportunidade de se utilizar recursos próprios, isto, pois o custo de capital externo inclui 

um "prêmio" de forma a compensar o credor do nsco de porventura financiar projetos 

não rentáveis. O ponto fundamental é que este "prêmio" que deve ser pago cria uma 

preferência ao financiamento interno e, em alguns acasos, a firma pode não vir a 

investir em projetos que requeriam financiamento externo. 

Resumindo o risco do credor pelas palavras de FAZARR1, "Keynes claimed 

that as investment spendmg nses, lenders become more reluctant to finance marginal 

projects" (1992 p. 124). 

3 .3.2 Risco do Tomador 

O risco do credor pode ser a demonstração mais óbvia da introdução dos efeitos 

financeiros nas decisões reais tais como de investimento. Mas a visão pós-keynesiana 

do elo existente entre as decisões reais e a estrutura financeira inclui um outro tipo de 

risco, mais subjetivo, o qual Minsky costumou dizer serem "duvidas na mente dos 

empresários", constituindo-se desta maneira em uma parte integrante do processo de 

decisão de investimento sob condições de incerteza. 

À medida que cresce a acumulação de riqueza para a empresa, torna-se 

declinante a taxa de retorno para qualquer ativo de capital; ao menos passa a crescer a 
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taxas decrescentes13. Desta maneira, partindo da premissa que a acumulação de riqueza 

é uma função direta de novos investimentos produtivos, que teoricamente geram mais 

ganhos à firma, e tendo a firma um tamanho limite explicado por sua própria estrutura 

de capital, a cada novo investimento marginal o retorno sobre o novo capital investido é 

cada vez menor ao aproximar a firma do tamanho máximo. Quanto maior a firma, os 

lucros obtidos são cada vez mais atribuídos aos ganhos de escala e menos ao ganho 

unitário de suas inversões. 

O fluxo de caixa dos pagamentos das obrigações contratuais é algo certo; já o 

fluxo de receitas proporcionado pelos ativos é uma expectativa. Sendo assim, à medida 

que cresce a parte do investimento financiado pelo endividamento faz-se decair margem 

de segurança que se tem, e com isto reduz-se a taxa de desconto atribuída aos ganhos 

esperados. 

Representando de maneira simples o pensamento de Mmsky acerca do conceito 

de risco do tomador como sendo a razão entre o fluxo de receita esperado e o fluxo de 

obrigações, conclui-se que um aumento nesta relação torna progressivamente menor o 

preço de demanda dos ativos de capital. 

Obviamente este preço de demanda também apresentará uma trajetória 

decrescente para acréscimos de aquisições de ativos de capital mediante endividamento 

em relação aos fundos próprios. 

1 3 A rentabilidade espera de cada unidade de um ativo está inversamente relacionada â participação desse ativo no 
p o r t l b l i o . O -principia da rentabilidade esperada decrescente das ativos'' a f i rma que o p r e ç o de demanda e a 
eficiência atribuída pelo agente a um determinado ativo decrescem a cada unidade marginal adquirida, ou 
produzida, deste ativo; e assim o somatór io dos fluxos provenientes da posse do ativo, devidamente descontada 
pela taxa de risco e incerteza, passa a crescer a taxas decrescentes; isto por serem os custos marginais 
decrescentes. Como bem analisa M A C L D O e S I L V A (1999), "Keynes afirma que, para períodos relativamente 
curtos, a principal causa da queda da eficiência marginal é o efeito positivo do aumento da demanda sobre o preço 
do ativo; para períodos mais longos, ganharia importância a queda dos retornos esperados" 
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3.4 RISCO DO TOMADOR, RISCO DO CREDOR VISTO EM CONJUNTO E 

COMPORTAMENTO FINANCEIRO. 

Faz-se observar na figura 3.5 que tal trajetória decrescente do preço de 

demanda a cada acréscimo de aquisição de ativos de capital mediante endividamento 

inicia-se no ponto 7, . 

FIGURA 3.5 - COMPORTAMENTO FINANCEIRO DE UMA FIRMA 
REPRESENTATIVA 

-= : • investimento 

7, li 

FONTE: SCHULTZ, V 1992. 

Os elementos demonstrados na figura acima são os seguintes: 

Pk. Preço de demanda do ativo de capital; 

PI. Preço de oferta do bem de investimento; 

<2,: Representa o fluxo de lucros líquidos esperado pela firma, sendo que o cada ponto 

da curva tem-se um limiar do nível de investimento que pode ser financiado através de 

recursos próprios; 
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7,: Nível de investimento determinado pela firma. Este é determinado pela mtersecção 

entre as curvas de demanda e oferta efetiva incorporando as curvas de risco do tomador 

e risco do credor. ülx é chamado de novo investimento; 

7,: Parte do investimento total que é financiada com recursos internos; 

(/, - 7): Parte financiada via mecanismos de endividamento, 

OAAJ{. Corresponde à parte do gasto do investimento financiada com recursos 

internos. A projeção vertical do ponto // no quadrante cartesiano encontra a curva Qi de 

fundos internos no ponto A do eixo das coordenadas. Sendo A < 77/, apenas parte do 

preço do bem de investimento é coberta com fundos autogerados; multiplicando pelo 

nível deste investimento temos esta área como sendo o total do gasto efetivo com 

investimento autofinanciado; 

AP, P't A , : É a parte financiada com recursos externos. Representa assim, de certa forma, 

o nível de endividamento da firma; 

OP,p; I : Total de gastos com o investimento; 

OPKEJx: Representa o ganho total do investimento; 

CPKE{\: Valorização do capital inicial investido. 

Uma redução do risco, tanto do tomador quanto do credor, faz com que se eleve 

a relação entre endividamento e fundos próprios. Faz-se observar que ocorre um 

deslocamento da curva de risco marginal do credor ao longo da curva de risco do 

credor, enquanto a curva de risco do tomador move-se à direita do eixo. Menores riscos 

causam, por sua vez, um aumento no nível de investimento desejado por parte da firma 

representativa, pois, as expectativas de lucro e a margem de garantia do financiamento 

também aumentam. O fluxo de caixa corrente, entretanto, é dado à firma; logo, (/, - 7) 
se eleva na amplitude de /,. 

Com aumento da taxa de endividamento, porém, faz-se diminuir a margem de 

segurança. Como foi dito anteriormente, à medida que cresce a parcela do investimento 
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financiado com recursos de terceiro, diminui a taxa de desconto à financiamento de 

projetos marginais. 

Sendo, CPKEXCX o "ganho" do investimento, isto é, a valorização do montante 

investido tem-se que OAAxIx + CPKEXCX representa o valor total referente a propriedade 

de ações da firma. Podemos então vulgarmente afirmar que o quanto mais próximo 

estiverem estas duas áreas estiverem uma da outra, a performance da firma 

representativa, quanto a habilidade de financiar seus próprios projetos será tanto maior. 

v4,C,, desta maneira, representa uma medida contrária; quanto maior esta distância 

graficamente, maior será o fluxo de pagamentos devido aos débitos, e assim a firma se 

endividará. 

FIGURA 3.6 - RISCOS, INVESTIMENTO DESEJADO E MUDANÇAS NA 
COMPOSIÇÃO DE PORTFÓLIO DA FIRMA. 

t 
Expectativa 

de lucro 

Risco do credor 
' e do tomador 

AInvestimento 
I desejado 

t 
Margem de garantia 

do financiamento 
Fluxo de receita 
corrente é dado 

Parcela de ativos 
Vlíquidos em porufolio 

Margem de 
segurança - & 

Margem de manobra frente a novas 
necessidades de refinanciamento 

/f\ Taxa de 
endividamento 

^Demanda e preço dos 
ativos de capital 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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O esquema analítico apresentado explica como variações dos riscos envolvidos 

em uma decisão de investimento presente interferem nas decisões futuras visto o 

impacto que exerce na estrutura de portfólio das firmas. 

Uma diminuição dos riscos do credor e do tomador - representada, por 

exemplo, por menores taxas de juros sobre os empréstimos ou maiores expectativas de 

lucros das empresas - faz aumentar o investimento planejado; os empresários, tendo em 

vista um cenário otimista, desejarão ampliar a capacidade produtiva de suas instalações. 

O montante de recursos internos que podem ser disponibilizados para o financiamento 

destes novos projetos é, no entanto, dado e impossibilitado de apresentar grandes 

variações positivas no curto prazo. 1 4 Logo, a fim de viabilizar os novos projetos de 

mvestimento, a firma recorre ao financiamento via recursos de terceiros. Pela figura 3.1 

(b) podemos observar que um aumento do nível do investimento planejado pelas firmas 

faz subir a procura efetiva pelos ativos de capital que conseqüentemente eleva o preço 

de tais ativos. Três serão as conseqüências dos aumentos da taxa de endividamento e 

preço dos ativos de capital: 

(i) faz-se diminuir a parcela de ativos líquidos em portfólio, uma vez que a 

decisão de reter novos bens de capital compromete o montante de moeda -

considerada aqui, para motivos simplificadores, como o ativo líquido em 

portfólio - para a aquisição destes ativos menos realizáveis a curto prazo, 

(ri) faz-se cair a margem de segurança. Com um aumento na taxa de 

endividamento da firma o passivo de longo prazo, que é algo certo e está 

explicitado nos contratos na forma de obrigações de pagamento, torna-se cada 

vez maior frente as receitas de curto prazo; e mesmo tendo-se expectativas de 

um fluxo de receitas futuras grande o suficiente para honrar os contratos e 

1 4 Lembremo-nos que a firma, ao fixar seu mark-up, esta sempre se defrontando com um trade-oft' entre maiores 
receitas advindas de um maior nível de preço dos seus produtos e a perda de market-share conseqüente também 
deste maior nível de preço. 
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gerar lucros satisfatórios, isto tudo são, como dito, expectativas, que podem 

eventualmente não serem confirmadas; como conseqüência os credores ficarão 

cada vez mais receosos em financiar projetos marginais; 

(111) faz-se cair a margem de manobra frente a novas necessidades de 

refinanciamento como conseqüência de (11). 

3 5 POSTURA FINANCEIRA DAS UNIDADES DECISÓRIAS 

A maneira como a firma se porta frente às dívidas contraídas é essencial para a 

tomada de decisão de investir. O fluxo de receitas provenientes dos ativos deve 

preferencialmente ser, para todo período, superior em relação ao fluxo de pagamentos 

das obrigações contratuais. As unidades financeiras ao defrontar-se com uma estrutura 

de passivo de seus demandantes no qual o ativo de curto prazo é suficiente para honrar 

a parcela dos juros, bem como da amortização do principal, estarão dispostos á 

financiar novos projetos de mvestimento. 

Isto, porém, nem sempre é possível. Como veremos firmas que apresentam um 

comportamento especulativo, e até mesmo, num caso extremo, um comportamento do 

tipo Ponzi, não conseguirão o total de recursos necessários para o financiamento de 

suas posições de ativos. Muitas vezes necessitarão até de renegociar sua dívida ou 

colocar à venda ativos próprios. 

3 5.1 Postura Financeira HEDGE (Defensiva) 

No caso da unidade decisóna, e a partir daqui estaremos nos referindo às 

empresas, adotar uma postura financeira defensiva, espera-se que o fluxo de caixa 

oriundo das receitas proporcionadas pelos ativos exceda o fluxo de caixa de pagamento 

das obrigações contratuais, para todo e qualquer período (i). 
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Considerando ser CCi as obrigações contratuais, Qi s o fluxo de receitas 

esperado em cada período i , e Var(Qi) a vanância dos Qi s, então a postura financeira 

defensiva é dada como. 

CCi Õ, - L Var (Qi), para todo e qualquer i (7) 

onde X seja grande o suficiente de modo que a probabilidade subjetiva de Qi ser maior 

que CCi seja pequena. 

Adiciona-se ainda uma margem de segurança (t) ao fluxo de receitas esperado 

de modo que a equação é agora representada por: 

CCi í(Q, -A.Var(Qi)) (8) 

sendo 0 < t < 0. Note-se que quanto menor o coeficiente t, maior será a margem de 

segurança. De certa forma, t mede o grau de confiança das empresas no fluxo de caixa 

proveniente dos ativos adquiridos, uma vez que estes são incertos. 

Capitalizando os dois lados da equação à uma taxa k, temos os novos valores 

capitalizados como: 

k(CC) - k(Qi - /.. Var(Qi)) (9) 

sendo P(k, i) k(0, - L Var(Qi)). Visto que foi afirmado pela equação (1), que dizia ser 

CCi Q, - k. Var (Qi), para todo e qualquer período teremos P(k) k(CC), isto, por 

sua vez, eqüivale a dizer que o valor presente do fluxo de receitas esperado é igual ao 

valor presente das obrigações contratuais, sendo tais valores capitalizados à taxa k. 
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Como para a empresa, tomadora de empréstimo, o fluxo de pagamento das 

obrigações é conhecido com maior certeza que o fluxo de receitas esperadas, assume-se 

que a variação de Qi pode vir a ser maior do que esperada. Com isto os empresários 

desejarão obter uma margem de garantia (m) à equação capitalizada do seu fluxo de 

receita / fluxo de obrigações. Deste modo é adicionado um coeficiente que represente 

esta margem de garantia ao valor de mercado do ativo sobre o valor de marcado do 

débito: 

P(k) - m.k(CCi) (10) 

onde m é maior que a unidade e mede a margem sobre o valor capitalizado. 

Um outro coeficiente é ainda introduzido de forma a fechar o esquema analítico 

de uma unidade de postura financeira defensiva. Sempre existe a possibilidade de o 

fluxo de receitas cair á um nível muito abaixo do esperado. Como forma de defender-se 

de tal situação, as empresas retêm moeda e ativos mais líquidos, de modo a poder 

liquidar contratos de dívidas, em geral de curto prazo de maturação, caso necessário. 

Desta forma, no balanço da empresa com comportamento defensivo é acrescentado ao 

valor total dos ativos de capital o montante n.k(CC) que representa o montante de ativos 

líquidos e moeda retidos pela firma, em última instância por motivo de segurança. 

Temos assim: 

Pfkj k n.kíCCj (11) 

onde n representa a medida da margem de garantia em ativos líquidos em relação ao 

necessário para as transações correntes. 

Existem, portanto, três coeficientes que são parâmetros para caracterizar o 

comportamento defensivo de uma unidade: 

(i) a margem do fluxo de receitas (t), sendo t < 1; 
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(ri) a margem do valor do capital (m), sendo m > 1; 

(rii) a margem de garantia do montante de ativos líquidos (n), sendo 1 > n > 1; 

A margem de garantia da unidade com postura financeira defensiva será tanto 

maior quanto menor for t, e maiores forem m e n 

Este tipo de unidade possuirá maior segurança frente a variações no mercado 

financeiro, uma vez que sua estrutura de passivo é basicamente formada por dívidas de 

longo prazo. 

3 5.2 Postura Financeira Especulativa 

Com relação a este tipo de unidade observa-se que o fluxo de caixa proveniente 

das receitas é menor que o fluxo de pagamento de obrigações no curto prazo, embora 

seja suficiente para honrar os juros das dívidas. 

CCi é composto por duas parcelas: o principal e os juros da dívida (serviço) 

Para a unidade com comportamento especutalivo, especialmente nos períodos iniciais, 

os Qfs pagam tão somente a parcela referente aos juros; desta forma a empresa 

especula no sentido de esperar que no período seguinte o fluxo de ganhos cubra tanto os 

juros para este período n+1 quanto o principal acumulado em forma de dívida. 

É essencial que esta especulação de maiores ganhos futuros se tome crível para 

àqueles que irão suportar o refinanciamento da dívida nos períodos em que isto se fizer 

necessário Sendo í a parcela paga referente à taxa de juros dos contratos e dívida, e 10 

montante (principal) da dívida - não paga - para uma empresa com postura financeira 

especulativa, em alguns períodos í < 10 por ser CCi > Qi. 

A firma crê que nos próximos períodos VP(Q s) será superior à VP(CC s), e 

assim P(k, í) > k(CCi), ou seja, o valor presente do fluxo de receitas esperado, 

devidamente capitalizado à taxa k, seja superior a capitalização das obrigações 

contratuais Desta maneira o termo (P(k, i) - k(CCi)) garante uma margem sobre o valor 

dos ativos, e na realidade é devido a esta margem que as firmas estão dispostas a tomar 
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emprestado e os bancos em emprestar, assumindo assim ambos uma postura financeira 

especulativa. 

Como dito, as empresas especulam que seu fluxo de caixa para períodos 

posteriores será suficiente de modo que honre as dívidas contraídas; as unidades 

financeiras, por sua vez, especulam acerca da estrutura do passivo de seus tomadores 

concedendo, ou não, o empréstimo. Tais especulações giram em tomo da margem - que 

poderíamos também dizer ser uma margem de confiança - (P(k, i) - k(CCi)). 

Nos períodos primeiros onde i < 10, a diferença ((CCi) - (Qi)) deve ser 

refinanciada, e para que P(k) seja maior que k(CC), tendo CCi > Qi e K 10, a taxa de 

capitalização deve estar dentro de um certo intervalo. Assim para uma unidade que 

apresenta uma postura financeira especulativa, a solvência (o excesso de P(k) sobre 

k(CC)) depende que as taxas de juros não flutuem fora de uma faixa limite. A cada 

variação positiva da taxa de juros decresce a margem de garantia e, segundo o modelo 

de Minsky, isto resultaria no adiamento do pagamento do principal e no pagamento de 

maiores montantes de dívida, podendo a firma passar a apresentar uma postura Ponzi 

(veremos a seguir). 

Como demonstrado na equação (10) - P(k) m.k(CCi) - a margem de garantia 

do valor do capital é fundamental para a decisão de financiamento do investimento. Na 

situação em que estamos baseando nossa análise, m > 1 para um certo intervalo da taxa 

de desconto. Minsky argumenta que, com um aumento da taxa de juros, seja no curto 

ou no longo prazo, reduz-se tanto o valor presente de Qi quanto o valor presente de 

CCi, porém, mantendo-se que Qi seja superior à CCi. É apresentada a seguinte relação: 

P(k) k(CC) parar ro (12) 

onde r representa uma combinação das taxas de juros de curto e longo prazo e ro é o 

limite máximo de taxa de juros com a qual uma unidade especulativa mantenha P(k) > 

k(CC). 
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Pelo que vimos agora 

CCi Q, +X.Var(Qi) (13.1) 

para i < 10, o que ocorre nos primeiro períodos e, 

CCi<Õ, -Â. Var(Qi) (13.2) 

para i > io, o que a firma especula ocorrer para os próximos períodos. 

A margem de garantia - (P(k, i) - k(CCi)) - a qual nos referimos ser alvo da 

observação das unidades envolvidas no processo de decisão do financiamento do 

investimento, no caso da postura especulativa, é análoga ao coeficiente t que Mmsky 

havia definido na postura financeira defensiva. Tal coeficiente foi nos apresentado 

como sendo a margem sobre o fluxo de receitas. Para í < io, t passa a representar 

também uma medida de exposição ao risco, sendo que quanto maior t, maior será este 

risco. Temos desta maneira. 

CCi t.(Qi k.Var(Qi) (14.1) 

sendo t > 1 para K io e, 

CCi t.(Õ, -k.Var(Qi) (14.2) 

sendo < 1 para i > io. 

Vimos assim dois pontos extremamente fundamentais: (í) Ao contrário da 

postura financeira defensiva, nesta situação P(k) > k(CC) não para todo e qualquer 

período, mas sim até certo limite de taxas de desconto; (h) a margem de garantia sobre 
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o fluxo de receita (t) é negativa para os primeiros períodos; nestes a firma necessita do 

refinanciamento de suas posições de ativo. O financiamento das posições de ativo de 

longo prazo de uma unidade especulativa se dá via obrigações de curto prazo, 

renegociando sua posição e especulando um maior fluxo de receitas que possa tomar 

possível quitar o principal das obrigações contratuais nos períodos posteriores 

Vale por fim relatar que Minsky chega a conclusão de que, sendo uma firma 

comprometida com o financiamento especulativo, a capacidade de saldar as dívidas 

contraídas não depende tão somente da performance do mercado de seus produtos -

como acontecia na situação do comportamento defensivo - mas também as condições 

do mercado financeiro influenciarão via variação dos preços dos ativos financeiros 

ofertados ou pela variação do preço dos títulos que a própria firma põe à venda 

3.5.3 Postura Financeira Ponzi15 

Neste caso, para um determinado período, o fluxo de caixa proveniente das 

receitas não é suficiente pra cobrir o principal da dívida contraída nem pagar a parcela 

relativa aos juros. 

A situação de uma unidade de comportamento Ponzi é bem delicada A unidade 

deve ao menos pagar os juros que estão por vencer, para isto, porém, a unidade deverá 

tomar novos empréstimos. Espera-se que no longo prazo o fluxo de receita tome-se 

suficiente para a validação das dívidas pendentes. No entanto, obviamente as unidades 

que assumem tal postura financeira serão obrigadas a financiar suas dívidas ou até 

mesmo venderem ativos; qualquer que seja a "saída", os saldos futuros serão 

1 5 Para efeito de cunosidade 'Ponzi" provêm do sobrenome de um famoso este l ionatáno italo-amencano (Charles 
Ponzi) que criou um golpe no qual prometia taxa de juros muito elevada aos investidores - de forma ate dobrar o 
capital investido em apenas noventa dias - tirando proveito das oportunidades de arbitragem no mercado 
internacional Ponzi pagava as dividas com novos endividamentos, refimanciando sua posição eternamente ate 
quebrar. Charles Ponzi foi preso em 1920 No meio econômico, efeito Ponzi passou a ser conhecida a situação na 
qual um devedor, para pagar suas dividas passadas, recorre a novos endividamentos no presente Conhecido 
também como Ponzi Game. a si tuação onde o devedor executa a rolagem perpetua da divida. 
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certamente prejudicados. Isto se agrava caso haja uma variação positiva inesperada na 

taxa de juros ou ainda uma desvalorização de seus ativos. 

Portanto, para uma unidade de postura financeira Ponzi temos. 

CCi Q, LVar(Qi) (15) 

para todo e qualquer i ± n, no qual n representa os períodos em que Qi > CCi. 

Para uma unidade de comportamento Ponzi, com o refmaneiamento da dívida, 

necessariamente a liquidez decrescerá. Mmsky afirma que a viabilidade de uma unidade 

Ponzi é dependente de eventos não esperados normalmente que sejam favoráveis, ou 

seja, o bom desempenho parece ser exógeno á unidade decisóna. 
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4 A ESTRUTURA DE MERCADO EM OLIGOPÓLIO: OBJETIVOS E 

FORMAÇÃO DE PREÇO NA FIRMA OLIGOPOLISTA 

Dentre as estruturas de mercado atualmente conhecidas, a que com certeza mais 

tem despertado interesse de estudo, análises e sendo passível de diversas formulações é 

o oligopólio. Passada a euforia de análise sobre os mercados monopólicamente 

competitivos e antes mesmo, remetendo à década de 1930, o enfoque geral dado sobre o 

mercado perfeitamente competitivo, a realidade que nos rodeia toma cada vez mais 

necessário o desenvolvimento de modelos que, ao menos, busquem explicar este tipo de 

estmtura de mercado imperfeito; seus componentes, estrutura esta predominante em 

termos de evidência, volume de produção e distribuição e influência na Economia 

mundial e atual. O matemático John Nash em 1951 postulou o que ficou conhecido 

como Equilíbrio de Nash, que cada empresa estará fazendo o melhor que pode em 

função do que seus concorrentes estarão fazendo. As estratégias interativas 

particulanzam o oligopólio. Mesmo assim muitas questões relativas ao mercado de 

oligopólio ainda são insolventes e necessitam de modelos melhorados para que se evite 

a continuidade de simplificações. 

Pode-se dizer, assim como em PINDYCK & RUBINFELD (2002), que o 

oligopólio é o tipo de estrutura de mercado que prevalece ao longo da evolução do 

sistema capitalista. Devido, porém, a algumas particularidades concernentes a esta 

estrutura de mercado, tal como a não definição exata da curva de demanda de seus 

produtos, a interatividade competitiva entre os membros da indústria, o poder 

discricionário sobre preços e nível de produção, dentre outros, o oligopólio não possui 

um modelo geral e universalmente aceito que explique o funcionamento dos 

mecanismos mtemos da indústria, suas causas e conseqüências. 

O oligopólio corresponde a uma estmtura de mercado na qual apenas algumas 

empresas são responsáveis pela maior parte ou por toda a produção. Como são poucas, 
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é característico que as empresas, que competem entre si dentro da mesma indústria, 

conheçam bem umas às outras no que tange questões de política de produção, formação 

de preços e até mesmo gerenciamento. 

No oligopólio os produtos são substitutos entre si, fato que realiza que uma 

mudança de preços ou nível de oferta do produto induz as mudanças correntes de seus 

concorrentes. A interdependência revela-se como uma das principais particularidades 

do oligopólio e conduz a outra característica típica deste mercado. 

Diferentemente da concorrência perfeita, do monopólio e da concorrência 

monopolista, aqui a curva de demanda para o produto da firma individual é 

indeterminada. Por outro lado, porém, possuírem mecanismos e estratégias que criam 

barreiras à entrada de novas firmas na indústria, cada membro da indústria pode operar 

com altos índices de produção em escala e auferir lucros substanciais no longo-prazo. 

Valemo-nos aqui, e isto será de extrema importância, que tais barreiras à entrada de 

novos produtores constituem-se na principal característica deste tipo de estrutura de 

mercado imperfeito. 

Uma das questões que mais tomam conta de debates relacionados ao oligopólio 

são as estratégias e políticas de formação de preço. Alguns autores afirmam até que, nos 

dias atuais, a concorrência entre as firmas dentro da indústria se dá por meio de 

estratégias extrapreços, através da diferenciação de produto a fim de evitar guerra de 

preços partindo para estratégias de propaganda e qualidade; é o que afirma, por 

exemplo, LEFTW1CH (1994) 

O preço, porém, não é apenas uma estratégia de ganho de mercado, a formação 

de preço revela as necessidades de ampliação da capacidade produtiva a fim de 

promover seu crescimento. Sendo assim a formação de preço está intimamente ligada à 

obtenção de recursos (fundos de investimento) para o financiamento do crescimento da 

firma e da indústria. 
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4 1 TEORIAS DA FORMAÇÃO DE PREÇO EM OLIGOPÓLIO 

Como forma de romper com a ortodoxia marshalliana, uma série de estudiosos 

da teria da firma empreenderam-se na construção de modelos que buscam demonstrar 

como o preço é determinado em mercado imperfeito. 

Tendo o oligopólio como principal representante deste tipo de estrutura de 

mercado, tais teóricos vêm afirmando que as firmas ohgopohstas não fixam o preço de 

seu produto através da clássica equalização das curvas de oferta e demanda. 

O preço em oligopólio é determinado tendo em consideração os custos de 

produção, tirando, desta maneira, o pedestal de destaque que ocupava a demanda na 

decisão de formação de preço; desta forma as firmas estipulam uma percentagem sobre 

estes custos de forma a garantir lucro que, por sua vez não é máximo no curto prazo. 

Esta última afirmação constitui também em uma nova concepção das teorias de 

formação de preço em oligopólio O objetivo da firma não é mais a maximização do 

lucro no curto prazo, mas sim o crescimento; sendo assim as atenções estarão voltadas 

às estratégias que garantam a ampliação das atividades produtivas, protegendo suas 

posições no mercado e possibilitando uma rentabilidade máxima, porém, no longo 

prazo. 

Veremos agora as três principais abordagens da "teoria do oligopólio", a 

começar pelo princípio do "Custo Total" de Hall e Hitch, importante por afirmar que as 

empresas determinam o preço fixando percentagens de ganhos sobre os custos; 

analisaremos então as teorias do comportamento ohgopohsta buscando identificar quais 

os objetivos das estratégias da firmas estabelecidas neste mercado e, por fim daremos 

atenção à formulação da "teoria do preço-hrmte" de Bain e Labini que enfatiza a 

importância das barreiras à entrada na formação de preço e decisão de investimento em 

oligopólio. 
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4 11 Princípio do Custo Total: Contribuição de Hall E Hitch 

Estamos tratando de como a firma oligopohsta toma suas decisões de 

investimento, estamos assim analisando as decisões dentro de um cenário de mercado 

imperfeito Como temos demonstrado até agora, a decisão de se investir na ampliação 

da capacidade produtiva interage fortemente com o que acontece, por exemplo, porém, 

não exclusivamente, com a variável preço Temos, portanto, que se ter em mente uma 

conceituação básica da maneira com que este é estabelecido nestas condições. 

R L Hall e C J Hitch publicaram em 1939 o artigo "Price Theory and 

Business Behaviour" o qual veio a romper com a hipótese de maximização de lucro 

neoclássica marshalliana Por esta última, entende-se que as firmas fixam seus preços a 

um certo patamar onde a receita marginal iguala-se ao custo marginal e assim o lucro é 

máximo. À época de sua publicação tornara-se comum no meio de produção científica 

econômica distinguirem-se as várias condições em que as empresas operavam e, Hall e 

Hitch após análise destes diferentes tipos de mercado, bem como as maneiras como as 

decisões eram tomadas em cada um, afirmaram: 

The current doctnne of equilibrium of the firm, which runs ín terms of marginal cost and 
marginal revenue. is held to applv ín Hs simpler form onlv to the first tree of the categones ín 
our classification, í.e. to pure compeütion. pure monopoív. and monopolistic competition It 
breaks down m the remaining tvvo. í e. oligopoh nad monopolistic competition with 
ohgopolv; as special cases. .. the demand curve for the product of the individula firm, and 
therefore marginal revenue. is indeterminate vvhere the price and output policies of the firms 
are mterdepcndent" (HALL & HITCH. 1939. p 17) 

"... firms which apparentlv do not aim. in their pneing pohcv. at vvhat appeared to us be the 
maximi/ation of profits bv the equation of marginal revenue and marginal cost. |. ..] But the 
larger part of the explanation, vve think, is that thev are thinking ín altogether different terms: 
that ín pneing thev trv to applv a rule of thumb which vve shall call full cost . and that 
maximum profits. íf thev result al ali from application of this rule. do so as an accidental (or 
possiblv evolutionarv) bv-produet." (HALL & HITCH. 1939. p. 18 e 19) 

Segundo o princípio de Custo Total, os empresários fixam o preço ao tomar o 

custo médio direto, adicionando uma percentagem para cobrir os custos fixos e uma 
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percentagem para o lucro. Qualquer que seja a crítica feita a tal formulação, isto que. 

bem verdade a maioria das críticas terem sido feitas a um outro princípio que Hall e 

Hitch defendem contemporaneamente a Sweezy (1939) - originalmente primeiro 

formulador do conceito - a saber, o conceito de curva de demanda quebrada'6 , 7 , o 

princípio de Custo Total é de extrema importância por revelar que as firmas não podem 

fixar seus preços via determinação da curva de demanda, uma vez que não conhecem ao 

certo as preferências dos consumidores e devido à existência de uma interdependência 

nas políticas de preço e produção da empresa, sendo este último argumento 

fundamental para nossos objetivos. 

Nas palavras de DA COSTA (1986) "... elas [as empresas] não sabem como 

reagiriam seus concorrentes a uma alteração em seu preço ou em seu nível de 

produção", (p. 372). Vemos aqui uma oportunidade de abordar uma questão trivial em 

nosso desenvolvimento, a saber, a interatividade competitiva que existe na estrutura 

oligopohsta 

Por fim, mesmo falha na explicação exata da determinação do preço por não 

considerar questões como a fixação do mark-up, ou seja, não conseguir explicar o que. 

e em que proporção determina o percentual adicionado ao custo médio direto, o 

princípio de Custo Total de Hall e Hitch nos vale principalmente quanto à necessidade 

das firmas em variarem seus preços, motivadas por variações nos custos, bem como, 

1 0 O conceito de curva de demanda quebrada tinha como objetivo demonstrar a rigidez, ou estabilidade de preços 
nos m a ç a d o s oligopolísticos. Seu argumento é de que para aumentos de preços a curva de demanda com a qual a 
firma se defronta é elástica, e para reduções de preço esta mesma curva seria inelástica. No primeiro caso a firma 
temeria que os concorrentes não acompanhassem o aumento no nível do preço do produto e assim, eventualmente, 
perdesse parcela de mercado. No segundo caso, a curva de demanda seria inelástica na medida que os rivais 
seguirão essas reduções para manterem suas respectivas part icipações 

r Uma crítica bem detalhada à curva de demanda quebrada encontra-se em Stigler (1971) "The Kindlv oligopolv 
demand curve and ngid priees". Basicamente o autor afirma que a curva de demanda quebrada não se aplica aos 
casos da liderança de preço onde um aumento de preço será seguido por seus rivais. Mais recentemente, vários 
desenvolvimentos teóricos, baseados em geral na teoria dos jogos, e estudos empír icos têm tentado demonstrar 
que as estratégias das empresas, que se defrontam com uma realidade de competitividade interativa, muitas vezes 
ate impedem que algum concorrente abaixe seus preços e que. caso isto ocorrendo, nem sempre os preços mais 
baixos serão seguidos pelos concorrentes. 
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quanto a tentativa de revelar que são outros os objetivos da firma, em especial no caso 

do oligopólio. 

4.1.2 Um Resumo das Teorias Behavionstas da Formação de Preço em Oligopólio. 

Eichner (1973) teorizou acerca da relevância das grandes corporações na 

economia de mercado capitalista; buscou captar os objetivos e estratégias das 

Megacorps bem como as circunstâncias como estas firmas oligopohstas definem nível 

de investimento, como fixam seus preços, como financiam seus projetos e outras 

questões O autor certamente foi influenciado por diversos outros estudiosos do 

oligopólio, alguns anteriores a ele outros contemporâneos, ao tratar desta estrutura de 

mercado na construção da teoria da firma. 

As teorias da firma, de um modo geral, abordaram temas como a separação 

entre propriedade e controle administrativo (acionistas e administradores); a 

maximização ou não do lucro; análises de modalidades de expansão e dos 

determinantes do investimento; processos de decisão e objetivos estratégicos da firma, a 

questão da fixação de preço e mark-up, dentre outras tantas. Podemos dizer a teoria da 

firma estabelece uma abordagem dinâmica ao passar da lógica do equilíbrio para uma 

lógica de expansão (possivelmente desequilibrada). 

Ao publicar em 1959 "Business Behaviour, Valeu and Growth", Willian 

Baumol tomou-se um dos teóricos pioneiros no estudo da formação de preço em 

oligopólio de uma forma mais dinâmica e contemporânea. A maximização do valor das 

vendas com a restrição de um lucro mínimo objetivando maior estabilidade, menor 

risco no longo prazo e fortalecimento da posição competitiva da empresa no mercado é 

a questão central de sua obra. 

Baumol afirma que a exigência de lucros estaria ligada às necessidades de se 

fazer investimentos, realizar gastos necessários à ampliação das vendas, disponibilizar 

recursos financeiros externos e devido a honrar a distribuição de dividendos. Segundo 
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POSSAS "A exigência [para Baumol] de um patamar mínimo de lucros se justifica em 

primeiro lugar pela necessidade de fazer frente às despesas de investimento em capital 

fixo para própria expansão" (1990, p. 44) 

Podemos notar assim facilmente que o lucro máximo não é o objetivo central, 

este foi re-direcionado ao crescimento da receita com vendas. Para o autor então, o 

lucro não é máximo, apenas o suficiente necessário para garantir os investimentos de 

expansão da firma 

Baumol acreditava ainda que as despesas para expansão fossem financiadas 

especialmente através de lucros retidos. O autor tenta conciliar a maximização de 

vendas no curto prazo com longo prazo, impedindo que o maior tamanho da firma no 

período corrente limite o crescimento planejado futuro. 

Uma conseqüência interessante do trabalho de Baumol, e que inspirou vários 

estudos posteriores, está em sua idéia embutida de que o comportamento padrão da 

firma moderna caracteriza um trade-offi entre lucros e vendas, no qual maiores vendas 

seriam obtidas via maiores despesas - os gastos de expansão - e não apenas via 

alteração no preço que a firma pratica. O modelo, então, supõe a maximização das 

vendas no longo prazo, segundo Possas fixando o preço e efetuando gastos que 

desloquem a curva de demanda. 

Uma outra grande contribuição foi de Robm Marris. "A Model of lhe 

Managerial Enlrepri.se" de 1963 e "The Economic Theory of 'Managerial' 

Capitalism" de 1964 trouxeram elementos dinâmicos importantes à teoria da firma 

Segundo o modelo de Marns o objetivo central da firma é a maximização da taxa de 

crescimento sujeita à restrição de uma taxa de lucro mínima imposta por segurança 

financeira. Para o autor o crescimento se dá tanto dos ativos quanto das vendas 

O que é novo em sua teoria é a função utilidade, na realidade a inovação está 

mais na maneira que esta é exposta. Trata-se de igualar a taxa de crescimento da 

demanda com a taxa de crescimento da oferta O crescimento da demanda, por um lado, 

possuiu seus condicionantes e um destes é a definição da curva de fronteira lucro vs 

http://Enlrepri.se
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tamanho aplicada a cada momento de decisão da firma e do ponto da curva no qual a 

empresa irá operar Esta curva de fronteira lucro vs tamanho define o mix de produto 

escolhido pela empresa e expressa as condições de absorção pelo mercado dos produtos 

escolhidos. 

Podemos observar tal fronteira como curva de custo de oportunidade. O 

tamanho da firma possui uma lógica de crescimento inversa, porém, não proporcional, e 

com um limite, à maximização do lucro A expansão da taxa de crescimento requer que 

a firma abra mão de certo nível de lucro; esta, porém, corresponde ao objetivo central 

da firma, e sendo assim, o lucro é essencial a várias questões, mas não a questão 

essencial. 

Outros condicionantes do crescimento da demanda são os custos de criação da 

mesma, representados pelos gastos com publicidade, marketing e diferenciação do 

produto apoiada em P&D; a definição do ritmo de crescimento das vendas e as taxas de 

lucro associadas e ainda os custos gerenciais. 

Pelo lado da oferta, vários são também os condicionantes Valem ser 

destacados as restrições financeiras, e aqui entra a questão do financiamento externo 

dos projetos de ampliação de capacidade; a exigência de certo nível de distribuição de 

dividendos e rentabilidade mínima que garanta segurança financeira frente a 

compromissos de pagamento de capital a terceiros, o que retrai a margem de re-

mvestimento no negócio da empresa; e a perda de controle por take over e outros 

Visto tais desenvolvimentos poderíamos, entretanto, destacar como sendo sua 

prmcipal contribuição para a teoria da firma o exame que faz dos condicionantes 

financeiros da expansão da empresa. Mams afirma que o crescimento da capacidade 

produtiva deve ser financiado, e que a oferta de recursos de financiamento são 

dependentes da taxa de lucro da firma demandante. 
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4.1.3 Teoria do Preço-Limite e Importância das Barreiras à Entrada 

J Bam (1956) desenvolvera a Teoria do Preço-Limite na a qual afirma 

basicamente que o preço praticado em mercados oligopolizados é superior ao preço 

competitivo e inferior ao preço que maximiza o lucro. Eichner demonstrara, anos 

depois, em sua publicação "A Theory of the Determmatian of the Mark-up under 

Ohgopoly" (1973), através de dados do U.S Bureau of Labor Statistics, que os preços 

da indústria oligopolista cresciam a uma taxa superior aos da indústria competitiva nos 

Estados Unidos, e eram os grandes responsáveis pela inflação da época Mesmo assim, 

porém, a taxa de crescimento nas vendas da indústria oligopólica era igualmente 

superior às vendas na indústria competitiva, demonstrando assim sua dominância 

O que Bain traz verdadeiramente de novo à análise da determinação de preço 

em oligopólio é a endogenização da questão das "barreiras à entrada" ao centro da 

problemática 

A análise de formação de preço da firma no modelo de Bam está focada no 

longo-prazo, logo a firma não fixa seu preço visando a maximização do lucro no curto 

prazo, mas sim à um patamar inferior, em que a demanda a longo prazo é inelástica 

Esta concepção traz uma série de implicações, dentre as quais daremos destaque ao fato 

do autor reconhecer que as estratégias das empresas oligopolistas têm em conta a 

concorrência externa ou potencial, o que influência a conformação e a eventual 

mudança na estrutura da própria indústria Esta consideração da existência 

concorrencial dentro do oligopólio será de grande valia na formação de preço em 

oligopólio, uma vez que este preço será tão impeditivo, à entrada de um novo 

concorrente, quanto possível. 

O legado de Bain, no que tange a mensuração do nivel de barreiras à entrada de 

novos concorrentes é de grande importância dentre os estudiosos da teoria da firma Um 

dos grandes influenciados por tais contribuições, por exemplo, foi Eichner (1976) 

quando, afirma que uma das limitações à variação positiva no nível do mark-up para 
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anganação de novos fundos adicionais a fim de financiar os projetos de investimento, é 

o efeito entrada de novos concorrentes na indústria, uma vez observadas altas taxas de 

lucro novas empresas tentarão entrar na indústria, diminuindo assim as margens 

financeiras e parcela de mercado das firmas já estabelecidas. 

Segundo Bam o nível de barreiras à entrada pode ser avaliado pelo grau em que 

as firmas podem elevar seus preços acima de um nível competitivo sem induzir novas 

firmas a porem em utilização maior capacidade na indústria. 

O preço impeditivo somente se situa num nível logo acima do custo médio de 

longo prazo, uma vez que as firmas estabelecidas já gozam de vantagens em relação aos 

entrantes potenciais. A existência das "barreiras à entrada" é explicada pelas 

circunstâncias que caracterizam essas vantagens que desfrutam as firmas estabelecidas 

Tais vantagens constituem, assim, a natureza destas barreiras à entrada, e são elas: 

(i) vantagens absolutas de custo, atribuídas á estruturas de custos mais eficiente 

do que as dos entrantes potenciais. Tais vantagens podem ser representadas 

pelo controle de certo método de produção, contratos de fornecedores 

preferenciais, equipamentos, qualificação da mão-de-obra, know-how, 

condições favoráveis de financiamento e crédito etc...; 

(ri) vantagens de diferenciação de produto, atribuídas a força da marca 

estabelecida, design diferenciado, P&D em qualidade e outros, 

(rii) vantagens oriundas de economias de escala: são economias reais ou 

monetárias, de escala de produção, distribuição, acesso preferenciais a 

mercados..., que, assim como definiu POSSAS (1990 p. 95) ocorrem "de tal 

forma que tanto a escala eficiente mínima represente uma fração considerável 

do mercado quanto a redução de custos proporcionada por essa escala ótima 

seja significativa". Tais vantagens proporcionadas pelas economias de escala 

impedem a entrada de novos concorrentes na medida em que: (m. 1) a entrante 

potencial terá de adotar uma escala inferior à escala mínima eficiente e, (iri. 2) 
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a nova firma não poder operar à capacidade plena, ou amda ter de aceitar uma 

redução de preço. 

Sendo assim, a condição de entrada variaria em função da capacidade de 

diferenciação do produto, escalas de produção e custos das firmas estabelecidas e em 

função do tipo de concorrente em potencial. Sendo assim, percebe-se que Bain desloca 

as barreiras à entrada para o centro da análise da estrutura de mercado e da questão da 

formação de preço em oligopólio; sugerindo que numa situação em que se verifique 

oligopólio, a ameaça de entrada de novos competidores reforça a importância das 

estratégias de formação de preço que as empresas líderes tomam a fim de proteger sua 

fatia de mercado. 

Bam identificou, de acordo com as condições gerais de entrada explicadas pelas 

vantagens das firmas estabelecidas, quatro situações que se referem ao grau de 

dificuldade à entrada no mercado 

(i) entrada "fácil": quando as firmas estabelecidas não consideram lucrativo 

praticar estratégias na tentativa de impedir a entrada de novos concorrentes. 

Nesta situação o preço impeditivo de entrada não será superior ao nível 

competitivo; 

(n) entrada "ineficazmente impedida " quando das barreiras à entrada não forem 

grande o suficiente para garantir que o preço impeditivo mantenha os 

concorrentes em potencial fora do mercado. Neste caso o lucro não será 

máximo no longo prazo, uma vez que o preço corrente é mais elevado até que 

se atmja o nível que corresponde à entrada impedida; 

(111) entrada "eficazmente impedida " quando o preço que impede a entrada dos 

concorrentes potenciais estiver a um patamar logo acima do custo médio de 

longo prazo. Nesta situação, portanto, a firma julga lucrativa a estratégia de 

aceitar um preço menor no curto prazo de forma a "proteger" seu mercado e 

maximizar o lucro de longo prazo; 
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(iv) entrada bloqueada: ocorrerá se o preço impeditivo exceder o próprio nível que 

maximiza o lucro no longo prazo. Nesta situação, qualquer que seja a estratégia 

adotada pelas firmas estabelecidas, os entrantes em potencial é que consideram 

não lucrativa a entrada no mercado 

Paolo Sylos Labim (1964), adota certas suposições srmplificadoras do modelo 

de Bain, a saber: 

(i) o mercado oligopolista é concentrado, produz um produto homogêneo e seu 

preço é uniforme; 

(íi) as firmas operam com economias de escala e não existem vantagens de custos 

oriundas de tecnologias diferenciadas, uma vez que esta é acessível de maneira 

igualitária a todas as firmas (espectro tecnológico dado); 

(rri) existência de rendimentos decrescentes - curva de custo em forma de L, 

A partir da simplificação apresentada Labim apresenta algumas hipóteses 

teóricas; são estas: (1) o preço de equilíbrio é fixado de forma a proporcionar o máximo 

lucro no longo prazo implicando que tal preço seja estabelecido ao nível que torne 

impossível a entrada de novos concorrentes, qualquer que seja seu tamanho (preço de 

exclusão); (2) existe liderança nos preços por parte das empresas maiores, enquanto as 

pequenas empresas podem vir a exercer influência quanto a seu número no mercado; 

(3) vale o postulado de Sylos: as firmas estabelecidas manterão o nível de produção 

mesmo com a entrada de novos concorrentes. Tal postulado de certa forma determina as 

margens de lucro que gozaram as firmas estabelecidas. 

Em tais circunstâncias, e tomando a curva de demanda da indústria como um 

dado, o preço de equilíbrio será apenas suficiente para que se cubram os custos de 

produção, além de proporcionar, claro, um "lucro normal" A firma toma seu volume de 

produção e acrescente a este a escala de produção de concorrente potencial mais 

favorecido Desta forma o entrante fica desestimulado em fazer parte do mercado A 

análise desta determinação de preço impeditivo conclui que tal preço será mais elevado 
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quanto maiores forem as economias de escala e quanto maior a escala de produção do 

maior concorrente em potencial. 

A estratégia de fixação dos preços e margens de lucro, inicialmente ao nível 

que impede a entrada de novos concorrentes marginais, será tanto mais plausível de se 

observar quanto maiores forem as vantagens de custos de diferenciação da firma líder, 

bem como quanto maior for a " franja competitiva" que as empresas marginais ocupem 

no mercado. 

Pela análise que se faz da determinação de preço pelo modelo Bam - Labim 

podemos afirmar que a estrutura do mercado, bem como as eventuais modificações 

nesta, intervém das decisões das firmas estabelecidas. Quanto mais concentrado o 

mercado, tanto mais a firma estabelecida formulará estratégias com o objetivo de 

proteger sua posição. Tais estratégias podem ser representadas, resumidamente, nas 

tentativas de se estabelecer, ou mesmo manter, as "barreiras à entrada" de novos 

concorrentes 

O investimento em capital fixo consiste numa destas estratégias para impedir a 

entrada dos competidores em potencial no mercado De fato, como se vê no modelo 

desenvolvido por Bam e Labim, em um setor no qual existem economias de escala -

como é o caso do oligopólio - as firmas já estabelecidas neste mercado podem 

considerar lucrativo adquirir novos bens de capital de forma a tornar não atraente - não 

lucrativa - para os concorrentes potenciais, a entrada no mercado e, desta maneira, 

conseguir maximizar seus lucros no longo prazo. A decisão de investimento é, portanto, 

também determinada em parte pela própria estrutura de mercado na qual a firma está 

estabelecida. 

Como define OREIRO o modelo de Bam - Labim tem a mtenção de demonstrar 

que "a decisão de investimento da firma no caso de mercados oligopolistas ou 

monopolistas depende criticamente não só do nível de concorrência potencial existente 

em cada setor, mas também do nível de economias de escala que podem ser obtidas no 

mesmo" (1999 p. 182). 
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Visto a importância, dentro do pensamento de Bam e Labmi, que imprime as 

economias de escala no sentido de impedir a entrada de novos concorrentes, concluímos 

ser de fundamental importância ter como verdade o "postulado de Sylos" 

Modigliani, em "New Developmenls on lhe Oligopoly Front" (1958), 

desenvolvera uma versão do modelo de Sylos-Labmi18 que busca dar resposta à questão 

de como o postulado de Sylos garantiria que as economias de escala atuassem como 

empecilho à entrada de novos concorrentes na indústria. As hipóteses da nova versão do 

modelo são parecidas às originais, porém, com a incorporação da premissa de que (1) a 

firma concorrente só entraria na indústria com a planta mínima eficiente As demais 

hipóteses são: (2) existência de uma planta mínima eficiente ( X ) , a qual uma vez 

atingida, a curva de custo médio de longo prazo se toma uma linha reta horizontal 

Também a tecnologia é a mesma para todas as firmas estabelecidas, e esta tecnologia é 

exclusiva destas firmas da indústria; (3) curva de demanda conhecida e produto 

homogêneo A intersecção das curvas de demanda do mercado e de custo médio de 

longo prazo determina o tamanho máximo deste mercado. A projeção deste ponto sobre 

o eixo das abscissas revela o nível de produção que pode ser obtido em condições 

competitivas ( X c ) enquanto, a projeção deste mesmo ponto sobre o eixo das ordenadas 

define o nível competitivo de preço (Pc) ; (4) o preço é fixado pela firma líder da 

indústria a um nível que impede a entrada de novas firmas na indústria, (5) o 

comportamento das firmas estabelecidas obedece ao postulado de Sylos. 

A figura 4.1 demonstra graficamente como são determinados o preço de 

exclusão (PE) e o nível da produção de exclusão ( X E ) de acordo com estas hipóteses 

abordadas: 

1 8 A apresentação da v ersão de Modigliani será feita como base em Oreiro, J. L (1999). 
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FIGURA 4.1 - VERSÃO DE MODIGLIANI DO MODELO DE SYLOS-LABINI 

FONTE: OREIRO, A decisão de investir da firma. Uma abordagem a partir da Teona das 

Barreiras à Entrada, 1999. 

Sendo que X c representa a quantidade máxima que pode ser produzida pela 

indústria em condições competitivas, as firmas já estabelecidas produzirão um máximo 

de ( X c - X ) de forma a não estimular a entrada de novos concorrentes. Tal afirmação é 

explicada pela constatação de que, caso a entrada de um concorrente em potencial 

realmente ocorra, o produto da indústria se levará ao nível de X c A este preço a curva 

de demanda (D) intercepta a curva de custo médio de longo prazo (CMeLP) - que após 

o nível de planta mínima eficiente, se toma uma reta horizontal - projetando um preço 

(Pc) a um patamar apenas suficiente para que se cubram os custos normais de produção. 

Desta maneira não é atrativo, em termos de lucratividade, que o concorrente potencial 

tente se estabelecer na indústria; e as firmas estabelecidas poderão gozar de um lucro 

econômico estritamente positivo sem atrair a concorrência externa ao fixar o preço ao 

nível de P E , que corresponde ao nível X E de produção. Sendo assim, PE e X E 

representam respectivamente preço e produção de exclusão. 
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Esta conclusão só é valida, no entanto, considerando como verdade o postulado 

de Sylos. Desta forma, as firmas estabelecidas não acomodam a entrada do novo 

concorrente e mantêm seus respectivos níveis de produção. Toda variação na demanda 

de mercado será absorvida pela entrante Logo, mantendo inalterado o nível do produto, 

e tendo o mercado um limite de produção, os preços serão reduzidos e a entrada do 

novo concorrente não será verificada 

Desconsiderando as implicações negativas que o modelo Bam-Labim venha a 

apresentar, mostra-se de certa forma eficiente em analisar as barreiras à entrada, pois 

estas possibilitam a fixação de preço maior que ao nível de concorrência, como 

elemento essencial na análise da indústria ohgopolista. A teoria do Preço-Limite trata as 

barreiras à entrada como sendo um elemento constitutivo do oligopólio e imprime um 

conceito dinâmico às decisões das firmas estabelecidas. 
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5 KALECK1: GRAU DE MONOPÓLIO E FORMAÇÃO DE PREÇO 

5 1 EVOLUÇÃO DA MICROECONOMIA KALECKIANA 

Kalecki desenvolvera sua teoria de formação de preço 1 9 a partir da fixação de 

um mark-up sobre os custos, tendo como base o grau de monopólio das firmas. 

O conceito de grau de monopólio dominante, ainda atualmente nos manuais de 

microeconomia, tem origem em A. Lerner (1934), de pensamento neoclássico. Este 

conceito expressa o grau de monopólio pela margem de lucro, ou a relação entre preço 

e custo marginal, sendo que ambas as funções são mversas da elasticidade da demanda 

Tal conceito está ligado unicamente a condições da demanda e à hipótese de 

maximização de lucro. Para Lerner, então, uma forma natural de se medir o poder de 

monopólio que uma empresa possui é examinar a medida pela qual o preço que 

maximiza o lucro excede o custo marginal, dividido pelo preço. Matematicamente: 

L - (P-Cmg) P (1) 

O índice de Lerner tem um valor entre zero e um Quanto maior for L , maior 

será o grau de monopólio. Este índice pode ainda ser expresso em termos da 

elasticidade da demanda, numa situação a qual indica equilíbrio de longo prazo. 

/. / t: (2) 

1 9 Não é objetivo deste tópico demonstrar as inconsistências da teoria kaleckiana de formação de pica) cm cada 
uma de suas publicações, mas sim o desenvolvimento e evolução de sua microeconomia ate o ponto, o qual para 
nossos fins é satisfatório, a saber, o modelo apresentado em Theory o f Keonomie Dynamics- (1954). lixiste uma 
serie de estudos críticos acerca da teoria mieroeeonômiea de Kalecki Veta, por exemplo, GONTI.K) (1991) em 
"Grau de monopól io c determinação de preços em Kalecki: uma apreciação critica" em Revista de Keonomia 
Política abnl-iunho/1991 

file://l:/iste
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Em "The Determinam of Distribui um of National Income" (1938), é evidente 

a influência do conceito de Lerner sobre a teoria de formação de preço de Kalecki, 

aliás, é clara a influência da Teoria da Concorrência Imperfeita desenvolvida 

simultaneamente, porém, em separado, por Robinson e Chamberlin.20 

A Teoria da Concorrência Imperfeita21 é uma tentativa de se conciliar a 

abordagem de oferta e demanda com os retornos crescentes em escala - motivo que 

levaria os mercados à concentração e conseqüente perda da característica competitiva -

e com o fenômeno da generalização de grandes corporações. 

-The model which economists most frequentUv fali back on in trving to explain how pnces 
are determinated under other than competitive conditions is the Chamberlm-Robinson model 
developed in the 1930s but alreadv implicit in Marshall s Principies. In this anahsis of 
monopolistic' or imperfectcompetition. the individual firm is assumed to have a downward 

sloping revenue curve and to set its pnce so as to equate marginal cost with marginal rev enue 
". (EICHNER. 1973.p 253 and 254). 

A curva de demanda negativamente inclinada, que implica na equalização da 

curva de custo marginal e receita marginal, resulta em que os preços passam a depender 

da elasticidade da demanda. Logo, nesta primeira concepção de Kalecki a empresa (í) 

toma seu preço por: 

Pi Cmg.Ci (£i-I) (3) 

: " " lhe Economics o f Impertèet Competition" (1933) de Joan Robinson e "The Theorv o f Monopolistie 
Competition" (1933) de K. Chamberlin tratarão das condições de mercado diferentes da concorrência perfeita, 
assim como havia sugerido Sraffa (1926). As empresas defrontam-se com uma curva de demanda negativamente 
inclinada, e isto significa que possuem algum poder discricionário (de monopól io) sobre os preços de seus 
produtos. Para Robinson tal poder de determinação de preço è explicado pelos custos de transporte, de vendas, 
propaganda, garantia á qualidade e outros fatores que tomariam o mercado imperfeito. Para Chamberlin. o poder 
discricionário e devido a diferenciação de produtos, que para o consumidor pode ser real ou imaginária. 

: l Uma critica satisfatória desta abordagem pode ser encontrada em A. Hichner (1973) " lhe Theorv o f 
Determination o f the Mark-up under Ol igopoh". Trataremos tal ponto no capitulo dedicado a teoria da 
determinação de preço do autor. 
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Enquanto no curto prazo o equilíbrio da firma aparece com a identidade da 

receita marginal com o custo marginal, no longo prazo o equilíbrio da indústria requer, 

além da condição acima citada, que os preços sejam iguais ao custo médio A Teoria da 

Concorrência Imperfeita assume que, mesmo levando-se em consideração o fato de que 

as empresas fixem o preço do produto tendo em vista a elasticidade da demanda, no 

longo prazo o fluxo de capitais na indústria - livre entrada e saída de empresas da 

mdústna - promove a equalização das taxas de lucro, auferindo, assim, as empresas, 

lucros normais. Neste patamar, então, Pi CMe(i). 

Kalecki considerara que o custo variável é constante até plena utilização da capacidade 

instalada e, além disto, adotando a hipótese simplificadora de que o custo marginal de 

overhead é nulo22, podemos expressar tais custos marginais com sendo custos 

primários. 

Em '"Phe Suppfy Cume of an Industry under Imperfect Competition " (1940) já 

é evidente a influência que "Teoria do Oligopólio" de Hall e Hitch exerce sobre os 

trabalhos de Kalecki. O autor trabalha com duas situações: uma economia em condições 

de "concorrência imperfeita pura" e outra ohgopolizada. Interessa-nos mais de perto a 

segunda situação. 

O grau de monopólio (u) da empresa i é definido como o quociente entre a 

receita marginal e o custo marginal. Dada a receita marginal como uma função do preço 

e da elasticidade da demanda, temos: 

// Pf/l-n Sij/Cmg (4) 

Reordenando-se alguns fatores, e incluindo os custos de venda do produto (Si), 

o preço da empresa é dado como: 

: : Tal hipótese é valida, para o autor, se. e somente se, o mercado é monopolizado ou de concorrência imperfeita 
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pi pa{l [l -(1 Ei)- ni.SijjCmg (5) 

Façamos algumas considerações importantes acerca desta formulação. Em 

primeiro lugar a elasticidade da demanda (Ei) é vista como função da razão entre o 

preço da firma e o preço médio da indústria e esta razão se°undo Kalecki depende do 

grau de imperfeição do mercado o que remete à um conceito de indústria A nova 

análise do preço é porém desenvolvida ao nível da firma uma vez que as noções de 

concorrência imperfeita e diferenciação de produtos tomam inviável a análise da 

demanda num nível a^re^ado Lo ao dentro da mesma formulação existem conceitos ao 

nível da firma e da indústria. 

Outra questão é a seguinte: em sua publicação anterior23 Kalecki havia 

salientado que à medida que o preço da firma se iguala ao custo médio, devido ao fluxo 

de capitais entre as indústrias e, levando em consideração a equalização entre o custo 

marginal e a receita marginal imphca-se num equilíbrio tanto de curto quando longo 

prazo. A equação (4), porém, rejeita explicitamente a identidade entre receita marginal 

e custo marginal. A justificativa da negação está na crença do conceito de demanda-

quebrada24 desenvolvido por Sweezy (1939) e presente na teoria de Hall e Hitch 

O fato da curva de demanda ser quebrada geraria uma descontmuidade da 

função receita. Ao expor isto, entretanto, Kaleck. prejudica seu conceito de elasticidade 

da demanda, de.xando-a sem significado na função de determinação do preço, uma vez 

que antes a elasticidade da demanda explicava o preço (novamente ver equação 3) v.sto 

que a demanda decrescente implicava na igualação do custo marginal com a receita 

marginal. Agora, porém, nem é mais negativamente inclinada a curva de demanda, mas 

r ' "The Determinants o f Distnbution o f National Income" (1938) 

: i " I f it is desired to ülustrate the position o f equilibnum geometncallv, this mav be done for the tvpieal case 
where oligopolv elements are presented bv the use o f a kinked demand curve, the kink oceumng at the point 
where the pnce. fixed on the full-cost principie, actuallv stands. Above this point the curve is elastic . . l k l o w the 
point the demand is much less elastie . ". (Hall e Hitch. 1939. p. 215 e 216). 
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sim quebrada, nem é mais igual o custo marginal e a receita marginal. Logo, fica sem 

sentido manter a elasticidade da demanda na equação de determinação do preço 

(equação 5). 

Se quisermos manter a elasticidade da demanda na equação deve-se acreditar 

que os deslocamentos desta mesma curva de demanda sejam unicamente governados 

pelo excesso da taxa de lucro em relação às taxas normais. Porém, no longo prazo o 

equilíbrio diz que a taxa de lucro efetiva é igual á taxa normal e assim o grau de 

monopólio é igual à unidade, e estamos de volta a formulação de Lerner; e para evitar 

isto precisamos agora remover u da equação. 

Vemos claramente que em "The Suppfy Curve of an Induslry under Imperfecl 

Compelilion " o autor demonstra uma transição de princípios marshallianos da Teoria da 

Concorrência Imperfeita, e princípios da "Teoria do Oligopólio". 

A versão mais satisfatória da microeconomia kaleckiana viria, pois a ser 

apresentada em sua "Theory of Economic Dynamics " (1954), contemporânea à questão 

da formação de preço em estrutura de mercado imperfeita - o oligopólio - além de 

introduzir novos e dmâmicos conceitos à análise da determinação do grau de monopólio 

que as firmas pertencentes a este tipo de estrutura de mercado possuem. 

5 2 DETERMINAÇÃO DE PREÇO NA "TEORIA DA DINÂMICA ECONÔMICA" 

Kalecki desenvolvera ao longo de basicamente três publicações, das quais duas 

acabamos de analisar, um modelo microeconômico de função de preço a fim de 

fundamentar os determinantes das flutuações da renda nacional. 

A teoria kaleckiana, em sua versão mais satisfatória, a saber, em "Theory of 

Kconomic Dynamics " (1954), constitui-se numa importante ramificação do princípio do 

"Custo Total" de Hall e Hitch. Ela introduz elementos dmâmicos na análise da 

formação de preço em mercados imperfeitos. 
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Kalecki constata o essencial do princípio do "Custo Total". Em suas palavras, 

"As alterações de preço em curto prazo podem ser classificadas em dois grupos 

principais: as que são determinadas principalmente por modificações do custo de 

produção e as que são determinadas principalmente por modificações da demanda. De 

modo geral, as alterações de preço dos produtos acabados são determinadas pelo custo" 

(1954, p.7) 

O autor, pois ratifica a posição de Hall e Hitch de que, na grande corporação, 

que representa a estrutura de mercado dominante, a demanda não tem aquele papel tão 

importante na determinação do preço como anteriormente preconizado pela teoria 

neoclássica. O autor reconhece claro, que variações no preço do produto podem ser 

afetadas por "mudanças determinadas na demanda" dos msumos - matéria-prima - no 

entanto, a influência é sempre transmitida através dos custos. 

A razão da não reciprocidade do nível dos preços às variações no nível da 

demanda, está no fato de a produção de bens acabados ser elástica devido as empresas 

não operarem com capacidade plena. Logo, vanações positivas na demanda são 

acomodadas pela elevação no volume de produção enquanto os preços tendem à 

estabilidade 

Outras premissas de Kalecki são que a firma opera com custos diretos estáveis 

ao longo de todo o intervalo presente de produção, e que o nível efetivo de custo 

indireto não influencia diretamente o preço uma vez que este também permanece 

estável com relação às variações na produção. 

Para fixar o preço (p) a firma leva em consideração dois fatores: o nível dos 

custos indiretos unitários (u) e os preços das outras firmas concorrentes de produção 

similar (7?). Kalecki leva, portanto, em consideração na determinação do preço da 

firma, por um lado, um fator inteiramente interno à firma e, por outro alado, um fator 

externo a esta e que representa interação da firma com as demais concorrentes da 
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indústria, considerado por meio do efeito sobre o preço médio desta indústria. Desta 

maneira o autor apresenta a equação da determinação do preço como sendo: 

p = mu + np (1) 

onde n e m são coeficientes positivos. 

Dividindo os termos por u, temos a reta AB: 

t\ = AB=l—m + n— (2) 
u u u 

onde ^ representa a ordenada do eixo cartesiano e t a abscissa. 
U II 

Desta forma a figura 5.1 representa graficamente as modificações no grau de 

monopólio da firma: 

FIGURA 5 1 - MODIFICAÇÕES NO GRAU DE MONOPÓLIO 

FONTE: KALECKI. Teona da Dinâmica Econômica. 1954. 
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Os coeficientes n e m caracterizam a estratégia de determinação do preço da 

firma, e refletem o que Kalecki denomina ser o "grau de monopolização da posição da 

firma". Notamos que n deve ser < 1, uma vez que no caso em que o preço (p) da firma 

representativa for igual ao preço médio da indústria (~p ) teríamos: 

Kalecki afirma que quando, devido a alguma modificação nos coeficientes n e 

m, a reta AB deslocar-se, ocorrerá uma modificação no grau de monopolização. No 

caso da reta deslocar-se para cima, da posição AB para a posição A 'B ' , para um dado 

preço médio das outras firmas concorrentes e para um dado custo direto unitário da 

própria firma, corresponderá um preço (p) mais elevado sobre a amplitude de £ . Nesta 
11 

situação eleva-se o grau de monopolização da firma. Já no caso em que a curva é 

deslocada para baixo, até um novo patamar A"B", para dados preço médio e custo 

direto unitário, o preço (p) da firma terá diminuído sobre a amplitude de B-; e nesta 
11 

situação há uma contração no grau de monopolização da firma.25 

A firma deve evitar que seu preço (p) esteja num patamar muito mais elevado 

com relação ao preço das outras firmas da indústria (p) , já que isto causaria uma 

drástica redução nas vendas. Por outro lado, é necessário também evitar que o preço se 

torne baixo em relação ao nível dos custos diretos (u), uma vez que tal situação reduz a 

margem de lucro. 

Quanto maior o grau de monopólio da firma, maior será em valor o ponto 

projetado sobre a abscissa traçado a partir do ponto de intersecção entre a reta que 

representa a equação (2) e a bissetnz OK do quadrante primeiro. Matematicamente, 

sendo o ponto de intersecção determinado pelas equações. 

Kalecki supõe que os coeficientes n e m sempre se modificarão de tal forma que as retas A B . cm suas diferentes 

posições, nunca se cruzaram sobre a amplitude relativa de ~p •' u. 
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P P P P 
~ = m + n~ e — = —, 
II u u u 

0 autor demonstra que a abscissa deste ponto é igual à: 

— (3) 
1 - n 

o que comprova que os coeficientes nem refletem o grau de monopólio. 

Concluindo isto, Kalecki trabalha com dois casos de formação de preço num 

ramo da indústria: um caso especial, onde considera a hipótese de que os coeficientes n 

e m são iguais para todas as firmas; e um caso geral, onde além dos custos diretos 

unitários os coeficientes também são diferentes para cada firma. 

No primeiro caso, ponderando as equações de determinação de preço de cada 

firma por suas respectivas produções, somando-as e dividido pelo total da produção, 

obtém-se que: 

p = m u + n p 

e reordenando de forma que: 

P = — « (4) 
1 ~n 

Como a variação do termo — reflete a variação do grau de monopólio da 
1 - n 

firma, Kalecki conclui que o preço médio da indústria (p) é proporcional ao custo 

direto unitário médio (u ) , se o grau de monopólio se mantém constante. Caso o grau de 
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monopólio varie, o preço médio irá variar na mesa direção que este em relação ao custo 

direto unitário médio. Um aumento no grau de monopólio revela que p se leva em 

relação a u ; acontecendo uma diminuição, por sua vez, o mverso ocorrerá. 

No caso geral, que Kalecki também chama de caso genérico, m e n são 

diferentes pra cada firma da indústria. Mediante ao mesmo procedimento aplicado ao 

caso especial Kalecki chega à equação (5): 

pt = w, ?<, + «, p 

p2 - mz ?v, + n2p 

= m} + nyp 

pk=mnt+np 

de tal forma que: 

Semelhante ao que foi explicado em torno do gráfico (1) que representa as 

modificações no grau d monopólio e a reta AB, conclui-se que quanto maior for o grau 

de monopólio, maior será o termo -^L. 
1 - n 

Supondo aqui que consideramos ser m os coeficientes da firma representativa, 

iguais km e « 2 6 , e ser o grau de monopólio da firma igual ao grau de monopólio desse 

ramo da indústria 

Conclusão semelhante à feita no primeiro caso é tirada para o caso geral. "O 

preço médio (p) é proporcional ao custo direto unitário médio (« ) " considerando 

2 6 Os dois coeficientes representam a média de m e n, respectivamente, ponderadas pelos custos diretos totais de 
cada firma 



82 

constante o grau de monopólio. Sendo assim, se aumentar o grau de monopólio, 

aumentar-se-á p em relação a u . 

Nas palavras de Kalecki "A razão entre preço médio e custo direto unitário é 

igual à razão entre o montante dos rendimentos do ramo da indústria e o montante dos 

custos diretos do ramo do ramo da indústria. Segue-se que a razão entre rendimentos e 

custos diretos é estável, aumentando ou diminuindo somente conforme o que acontecer 

com o grau de monopolização" (1954 p. 11). 

5 2 1 AS CAUSAS DAS MODIFICAÇÕES DO GRAU DE MONOPÓLIO 

Tão importante quanto o conceito de grau de monopólio em si, é a formulação 

das causas, os principais fatores, subjacentes às modificações do mesmo. 

Kalecki elenca quatro determinantes para medir o grau de monopólio, a saber, o 

processo de concentração da indústria; o desenvolvimento de promoções através da 

publicidade; a influência das modificações no nível dos custos indiretos e; o poder dos 

sindicatos. Iremos abstrair da análise do último determinante. 

Talvez o mais importante de todos os fatores de modificação no grau de 

monopolização seja a tendência, no longo prazo, da concentração da produção que leva 

a formação de grandes corporações. 

Segundo o autor, o preço (p) de uma firma de grande porte influência 

grandemente o preço médio da indústria { p) e "as outras firmas se verão compelidas na 

mesma direção". Isto revela que no pensamento de Kalecki há espaço para o conceito 

de firma com liderança de preços, embora não o tenha deixado explicitado. No fundo, 

parte do preço praticado pelas firmas do ramo da indústria, e assim pela própria 

mdústria, seria explicado em grande parte pelo preço fixado pela grande corporação. 

Como outras grandes firmas fazendo o mesmo, o grau de monopólio se eleva. Tal 

concepção pode ser aprofundada por "acordo tácito" e eventual formação de cartel. 
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Kalecki afirma que a concorrência de preço é substituída pela concorrência que 

se dá no campo publicitáno-promocional. A promoção de vendas tem sua partida 

nominal nos gastos de publicidade e comercialização, isto então se traduz, no longo 

prazo, em acréscimos do grau de monopolização. Façamos aqui uma breve 

consideração Em momento algum, ao menos neste ponto, Kalecki se refere à 

diversificação de produto como integrante de uma nova forma de concorrência que 

ocasione variações no monopólio da firma. Isto pode ser explicado pelo fato de sua 

análise de determinação de preço em "Theory of Economic Dynamics" embutir, no 

conceito de grau de monopolização a visão agregada ao nível de indústria - na verdade 

vai tendendo a isto - o que implica em homogeneidade de produto27 

Os custos indiretos são também denominados custos de overhead e representam 

àqueles não ligados diretamente com a produção. Kalecki havia primeiramente 

afirmado que o nível de custos indiretos não possuía influência direta na determinação 

do preço, uma vez que o total destes custos permaneceria mais ou menos estáveis em 

relação à variação no nível de produção. Esta hipótese é, pois, depois relaxada e admite-

se que o nível de custos mdiretos pode ter uma influência indireta na formação de 

preço. 

A razão entre os custos indiretos e os custos diretos, se muito elevada 

ocasionaria em "aperto de lucros", a não ser que a firma contra-ataque elevando a razão 

entre o total dos rendimentos e os custos diretos. Kalecki exemplifica que a elevação 

dos custos unitários de capital, que poderiam resultar, por exemplo, da introdução de 

métodos que possibilitem o aumento da produtividade do capital, poderia elevar o grau 

de monopólio 

Os fatores que influem na razão entre custos indiretos e custos diretos atuam 

tanto no curto quanto no longo prazo; no curto prazo tais fatores implicariam num 

: ' Esta concepção já se fazia evidente em -'The Supplv Curve o f na Industrv under Imperfect Competition". 
quando o autor conceitua grau de imperfeição do mercado 
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comportamento cíclico do grau de monopólio revelando que as empresas estariam 

tentando proteger a rentabilidade sobre o capital. 

Entre a influência ou não do custo indireto sobre o grau de monopólio, 

indiretamente via o impacto na fixação do preço da firma, Kalecki parece ficar no meio 

termo. O grau de monopolização pode ser aumentado em conseqüência de um aumento 

da razão custos indiretos / custos diretos, isto, porém, não acontecerá necessariamente, 

não é uma relação de causa-consequência imperativa, uma vez que as empresas optaram 

pela "proteção do lucro" mais em períodos de depressão, alterando o grau de monopólio 

da indústria. 

"Isto [a questão da influência indireta que exercem os custos indiretos] a ênfase 

dada à influência dos preços de outras firmas constituem a diferença entre a teoria aqui 

exposta e a assim chamada teoria dos custos totais" (Kalecki, 1954, p.12). 

Tendo-se demonstrado o modelo, podemos afirmar que o grau de monopólio é 

tido como resultado de características competitivas tanto inerentes à empresa individual 

quanto ao conjunto da indústria. Ao nível da empresa podemos destacar as condições 

estruturais de sua mter-relação com as demais empresas concorrentes, o nível de custo 

direto e, no caso da grande corporação líder do ramo, sua política de preço. Pela análise 

ao nível da indústria podemos fundamentalmente destacar, mais uma vez, o fator de 

concentração da produção no longo prazo e o conseqüente surgimento das grandes 

empresas ohgopohstas. 

Nas palavras de POSSAS (1999) temos uma boa definição de forma a resumir o 

conceito de grau de monopólio de Kalecki: 

"Em poucas palavras, o conceito de 'grau de monopólio", procura captar sinteticamentc o 
poder de mercado das empresas, na medida em que se manifesta - e geralmente o faz - na 
capacidade de fixar preços de modo mais ou menos discricionáno entre os custos de 
produção. Aceita a premissa de que o princípio do custo total - por exemplo, em sua versão 
kaleckiana - descreve sucinta, mas corretamente o processo de determinação dos preços numa 
industna capitalista oligopolizada, resulta, como mostrou Kalecki, que a relação preço / custo 
direto constitui um indicador adequado ao "grau de monopólio"". 
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Por fim, vale observar que neste modelo de formação de preço, Kalecki 

definitivamente ratifica posições contemporâneas a ele, de que as mudanças 

conjunturais em função da demanda têm pouca influência na determinação do preço, e 

por sua extensão no grau de monopolização da firma; o foco aqui é o impacto que 

exerce o nível dos custos. 
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6 EICHNER E A FORMAÇÃO DE PREÇO EM OLIGOPÓLIO 

6 1 OBJETIVO PRINCIPAL DA FIRMA: CRESCIMENTO 

Alfred Eichner buscou construir uma teoria a qual tem como fator central a 

firma, na realidade as grandes corporações 2 8 Para o autor a economia moderna é 

governada por estas grandes corporações e assim, a exata compreensão do sistema de 

produção e mercado só é possível à luz da estrutura microeconômica e a macrodinâmica 

da economia corporativa moderna. À época da publicação de "The Megacorp and 

Oligapoly" (1976) a teoria econômica estava emaranhada com a questão da grande 

corporação A dominância econômica destas firmas havia trazido à tona a necessidade 

de novos desenvolvimentos teóricos. O debate da época a qual o autor se refere girava 

em tomo de questões da maximização de ganhos das firmas Diferentemente da teoria 

dominante que afirmava ser objetivo central da firma a maximização de lucro, para 

Eichner o principal assunto das firmas é o crescimento. Vemos aqui claramente a 

influência que as teorias behavionstas de Marns e Baumol exercem sobre a teria do 

oligopólio de Eichner. 

O re-direcionamento de objetivo apresentado não significa abandonar uma 

outra meta que é a de realizar o máximo de lucro possível. O lucro é de fundamental 

importância ao crescimento da firma. E por que é tão essencial que o crescimento é 

mensurado, em parte, pelo crescimento do fluxo de caixa. 

Inclusive, podemos afirmará que o lucro do investimento na Megacorp é mais 

certo Por um lado consideremos que as barreiras à entrada protegem as firmas da 

indústria ohgopohsta de novos concorrentes e, por outro lado, as habituais práticas de 

coordenação e manutenção de preços protegem a margem de lucro das mesmas 

Isto não significa, porém, que a posição da firma é garantida e eterna. Muito 

esforço, e principalmente recursos, são canalizados para o fim de manutenção, e 

: s Por vezes utilizaremos o temo Megacorp ao nos referimos às grandes corporações oligopolistas 
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crescimento, da parcela de mercado. Investimento em propaganda, P&D. tendências 

mercadológicas e outros tantos são a fonte da lucratividade da Megacorp. Nas palavras 

de Shapiro(1992p. 22): 

"The factors that made investment in the Megacorp profitable. its resources and market 
povver. made the inv estment. on a continuous basis. possiblc Expansion vvas the hallmark ofi 
the Megacorp. not onlv because growth vvas íts objectiv e. but also because onlv ít could 
achiev e this objectiv e Expansion vvas to be both planned and fínanced. and the firm vvith the 
managenal resources needed for the planning, and the profit required for the financing. vvas 
the Megacorp." 

A expansão é, então, planejada e financiada. Os planos de investimento estão 

intimamente ligados à questão do financiamento; a grande corporação mantém tais 

estratégias em par. O financiamento da expansão é, por sua vez, um trade-off de 

benefícios da utilização de recursos autogerados e as conseqüências de flutuações 

positivas no preço dos produtos. 

Como observamos através da teoria kaleckiana, as firmas oligopolistas 

possuem habilidade de determinar o preço de seus produtos, ao invés de tê-lo 

determinado pela equahzação das forças de mercado (oferta-demanda) como ocorre no 

caso da concorrência perfeita; esta habilidade é, pois possibilitada pelo poder de 

mercado do qual estas empresas gozam. 

Eichner em par, portanto, com o pensamento de Kalecki, explica que a questão 

fundamental para expansão das atividades da empresa é justamente este poder 

discricionário sobre os preços. O mark-up sobre os custos gera os fundos necessários 

para financiar o investimento em ampliação de capacidade produtiva. 

6 2 CARACTERÍSTICA PRIMEIRA DO OLIGOPÓLIO: FIRMA PRICE-MAKER 

EICHNER (1973) observou que grande parte das corporações fixa seus preços 

com certa margem sobre os custos. Estudos empíricos ao longo do século XX. 

influenciados pelas primeiras tentativas que remontam à década de 30, a exemplo do 
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estudo de Hall e Hitch (1939), tem buscado respostas de como as empresas fixam seus 

preços. Ao longo do tempo muitos revelaram que grande parte das firmas e corporações 

não são tomadoras de preço, dados pelo equilíbrio do mercado, como pressupõe muito 

dos modelos microeconômicos neoclássicos; são "prJce-makers" (formuladoras de 

preços). O que permite a estas empresas o poder de discrição de preços é o fato de 

possuírem poder de mercado, e a extensão do mesmo pode ser definida como a 

capacidade tanto do comprador quanto do vendedor de influir no preço de uma 

mercadoria 

Por operar em larga escala, seja na aquisição de insumos para a produção em 

enormes quantias, seja nas vendas, que em geral representa parte substancial do volume 

de vendas do setor, as firmas membros da indústria ohgopolista possuem poder de 

mercado que lhes credencia a influir nos preços. Tais estudos por vezes comprovam 

também que estas grandes corporações podem fixar seus preços mesmo sem tomar 

conta implícita das condições correntes de demanda, o que comprova que os membros 

desta indústria não processam suas políticas em dependência das características da 

demanda. A porção de mark-up varia de indústria para indústria e mesmo dentro da 

mesma indústria. 

Outra diferença que se faz observar de uma firma para outra, dentro da mesma 

indústria, está na estratégia e políticas de determinação de mark-up sobre custo com 

relação a qual tipo de custo que é utilizado na formulação. Pode-se estimar a margem 

sobre custos totais, marginais, variáveis, custos de transformação ou até mesmo uma 

margem sobre o retomo esperado do investimento. Algumas firmas podem possuir 

maior poder de mercado dentro de uma indústria mesmo que tenha poucos 

concorrentes; a esta firma será dado o codinome firma-preço-líder. Em muitos casos a 

firma-preço-líder é quem assume a vanguarda na formulação do "Cost-Plus" na fixação 

do preço. As demais firmas da indústria, ou seguem explicitamente o preço anunciado, 

ou baseiam seu preços com relação ao preço da firma-preço-líder. 
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Um índice correntemente utilizado para se medir o poder de mercado de uma 

firma ou indústria é conhecido como índice de Lerner no qual a medida do poder de 

monopólio é calculado como o excedente do preço sobre o custo marginal como uma 

fração do preço Em nossas análises, porém, estamos trabalhando com o conceito 

kaleckiano de grau de monopolização, o qual nos diz, sumariamente, que o grau de 

monopólio é uma função dos custos diretos unitários e do preço médio da indústria 

Os preços em mercados competitivos têm uma tendência de queda relativa ao 

longo do tempo, enquanto os preços na indústria de oligopólio, ao contrário, apresentam 

uma tendência crescente e mesmo assim parecem ser insensíveis as variações nas 

condições de demanda agregada. Mesmo com os preços relativos subindo com o tempo 

este tipo de estrutura de mercado parece se eternizar. 

Sendo assim, o poder discricionário de fixação de preço - dando a estas a 

condição de price makers - que detêm as empresas oligopolistas parece-nos ser ao 

mesmo tempo causa e conseqüência do poder de mercado embutido nesta estrutura de 

mercado que, por sua vez, é a representação do grau de monopólio da firma 

6 3 A FORMA "COST-PLUS" DE FIXAÇÃO DO PREÇO 

À luz do modelo desenvolvido na década de 1930 por Chamberlin e Robmson, 

porém, baseados em prmcípios marshalhanos, correntemente, na literatura 

microeconômica, têm-se explicado o processo de fixação de preço das firmas em 

concorrência perfeita como sendo o ponto onde esta, individualmente, equaciona a 

curva de custo marginal com a curva de receita marginal. Estendido à análise da 

concorrência imperfeita ou monopolística, tal formulação afirma que a firma individual 

se defronta com uma curva de demanda negativamente inclinada e fixa o preço do 

mesmo modo da concorrência perfeita, porém, agora com a dinâmica da variação sendo 

comandada pela elasticidade da demanda. Eichner critica tal proposta, quando se trata 

da análise em oligopólio, como forma de introduzir sua idéia de fixação de preço 
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Eichner destaca três pontos para os quais formulará sua crítica 

(i) visto que para um custo marginal maior do que zero a receita marginal também 

deverá ser maior do que zero; 

(n) para a receita marginal ser positiva a firma deveria operar na porção elástica 

desta sua curva;; 

(111) é muito duvidoso que uma grande corporação opere ao longo desta porção 

elástica, 

A última argumentação é defendida da seguinte forma. Sendo a característica 

essencial do oligopólio a interdependência entre os membros da indústria, evidencia-se 

a não existência da curva de demanda para a firma individual, ao menos em seu sentido 

convencional. É possível ainda, no entanto, derivar-se a curva de receita para a firma-

preço-líder assumindo que as demais firmas da indústria estarão tomando este preço 

anunciado. Segundo Eichner, isto significa que tal curva de receita para a firma-preço-

líder será a mesma da porção marginal da curva de demanda para toda a indústria, ao 

menos terão estas a mesma elasticidade-preço no correspondente nível de preços 

Tendo que a oferta de produtos na indústria de oligopólio é relativamente inelástica (a 

menos no curto-prazo) as variações no nivel de preços, é bastante improvável que as 

empresas operarão na porção elástica da curva de receita 

Como alternativa se superação do problema teórico levantado, em suas 

estratégias e politicas de formação de preço, a empresa membro de uma indústria 

ohgopolista deve considerar a determinação do mark-up baseada no conceito de "cost-

plus". 

Tal formulação tem por herança o princípio do Custo Total que basicamente 

afirma que em estrutura de mercado imperfeito a empresa fixa seu preço de forma a 

cobrir os custos fixos ou indiretos e mais uma percentagem para os lucros Refinando 

um pouco o conceito, chamando-o de "cost-plus" ao invés de "Full-Cosf"29, surge uma 

* Full-cost e o conceito apresentado por R L. Hall e C J Hitch em Tr ice Theorv and Business Behaviour" de 
1939 
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diferença básica: tal conceituação traz agora uma idéia de finalidade da estratégia; e 

esta estratégia é explicada quando da determinação do tamanho do "plus" 

Resumidamente o "a mais" sobre os custos é a estratégia com a qual as empresas devem 

se preocupar para garantir fundos com os quais poderá ampliar sua capacidade 

produtiva. 

O tamanho do mark-up - que representará esta porção acima dos custos de 

forma percentual - depende da demanda e oferta de fundos adicionais de investimento 

por parte da firma individual, ou o conjunto das firmas, com poder discricionário sobre 

os preços 

Neste modelo analítico a firma é vista como utilizando a variável preço de 

forma a alterar o fluxo temporal de receitas 

A condição fundamental para que a empresa possa elevar seu preço acima dos 

custos é o poder de mercado. Tendo então poder discricionário sobre os preços, estes se 

elevaram com objetivo de garantir um maior nível de recursos próprios, que por sua 

vez, serviram para o financiamento de projetos de investimento. Logo quanto maior o 

mark-up estipulado pela empresa, cetens-panbus as implicações no lado da demanda, 

maiores ganhos a empresa estará auferindo o que possibilita no longo prazo inclusive 

aumentar seu poder de mercado, consolidando sua posição na indústria O importante é 

determinar a tamanho, a magnitude deste "plus" 

6.3.1 A Influência dos Fundos Necessários para Investimento na Formação do Preço 

via Fixação de Mark-Up 

Recapitulado a essência do que acabamos de ver, a estratégia de formação de 

preços na indústria de oligopólio se dá via fixação de um mark-up baseado em certa 

margem sobre os custos, um "plus" a mais nos custos da empresas O tamanho do fator 

"plus" depende da demanda e oferta por fundos adicionais de investimento por parte da 

firma individual ou da indústria com o poder de mercado. Este postulado relega as 
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decisões de formação de preço às decisões de investimento, o que constitui o aspecto 

fundamental do presente trabalho. 

Com o processo de ajustamento dos preços, o fluxo de receitas intertemporais 

seria alterado de duas maneiras: 

(i) pelos retornos do investimento a ser financiado; efeito que está ligado à curva 

de demanda da firma por fundos adicionais de investimento e; 

(n) pela queda nas vendas a cada reajuste positivo nos preços; efeito este, por sua 

vez. relacionado à curva de oferta destes fundos adicionais; 

A curva de demanda pelos fundos adicionais de investimentos nada mais é do 

que a curva de eficiência marginal do investimento, incluindo, no entanto, os retornos 

advindos dos investimentos em propaganda, pesquisa e desenvolvimento - P&D - e 

outros gastos relacionados. Indica a taxa marginal de retorno mensurada em termos de 

incrementos futuros no fluxo de caixa. Logo estabelece uma relação direta entre o 

montante financeiro de caixa futuro para financiamento de projetos e a taxa de retorno 

destes. 

Segundo Eichner, a análise da curva de oferta destes fundos adicionais, por sua 

vez, envolve, para seu entendimento, uma abstração do modo usual de pensar sobre o 

custo de financiamento interno. Deixando de lado o conceito de custo de oportunidade 

que a firma se defrontaria por escolher o financiamento interno, concebendo o custo de 

se obter fundos internos como sendo a taxa de rendimento do investimento "fora da 

empresa", esta nova abordagem refere-se a este custo de conseguir os recursos 

internamente como a possível queda nas receitas, via queda das vendas, como resultado 

de um incremento na margem sobre os custos, isto é, como uma conseqüência da 

variação positiva do mark-up; explicado assim, pelas conseqüências da demanda ser 

elástica no médio e longo prazo. Tal queda no fluxo correntes da receita, por sua vez, 

deriva de um dos seguintes fatores; e mesmo da combmação entre eles: 

(i) efeito substituição, 

(n) o fator entrada na indústria de uma nova firma e; 
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(ni) a intensidade da intervenção governamental. 

sendo que, nas palvras de Eichner, "Each of these possible sources of future decline in 

revenue will serve as a constramt on the pneing power, or discretion, of the industry 

pnce leader". (1976, p.255). 

O primeiro fator reflete uma característica inerente ao oligopólio que é a 

similaridade entre os produtos da indústria Como são substitutos entre si e satisfazem 

as mesmas necessidades dos consumidores, uma alteração relativamente alta no preço 

de uma firma pode conduzir este consumidor ao produto da firma concorrente A 

magnitude de tal efeito dependerá da elasticidade da curva de demanda associada à 

certa variação no preço. Façamos aqui uma observação. Afirmou-se durante nosso 

desenvolvimento que a concorrência numa estrutura de mercado imperfeito, mais 

especificamente ainda no caso de oligopólio, não se dava ao nível de preços e sim da 

diferenciação do produto; propaganda; agregação de valor, tanto real quanto 

imaginário, e outras tantas estratégias Em momento algum, porém, foi dito que os 

preços não influem na escolha do consumidor - se bem que não é nosso objetivo 

analisar as decisões e estratégias do lado da demanda - de forma que as variações de 

preço, mais geralmente ainda altas variações, correspondem a flutuações no fluxo de 

caixas das empresas 

O modelo de Eichner convoca-nos a uma análise onde o preço é variável 

fundamental na tomada de decisões de investimento, e isto se dá através do mark-up 

sobre os custos A parte que lhe cabe como estratégia concorrencial, porém, não deixa 

de existir; tanto que se afirma, como veremos em seguida, que variações no mark-up, 

logo nos preços, incentivaram ou não a entrada de novos concorrentes no ramo da 

indústria. 

O segundo fator reflete o desejo de novas firmas se instalarem na indústria 

por verem possibilidades de auferirem grandes lucros visto que na indústria se opera 

com margens substanciais acima dos custos A nova firma concorrente possui um 

tamanho relativo à demanda agregada da indústria e, caso esta firma supere tais 
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barreiras à entrada da indústria, cada uma das firmas anteriormente estabelecidas verão 

suas vendas decrescerem proporcionalmente ao tamanho do novo concorrente. A 

magnitude deste fator, por sua vez, dependerá da probabilidade de novas entradas a 

cada variação nos preços. Esta concepção envolve uma idéia de preço médio de 

indústria. 

Por fim, o governo poderia, motivado por políticas anti-trust cotar a produção 

desta indústria ou estabelecer uma política de preços mínimos bem como outras 

medidas mtervencionistas. 

Parece que efeito substituição e o efeito entrada de novos concorrentes, mesmo 

tomada em conjunto, possuem impacto não significante, ao menos para períodos 

imediatos após a variação positiva nos preços. Eichner argumenta que isto é devido às 

firmas operarem na porção melástica de sua curva de demanda no curto prazo e porque 

a entrada de novos concorrentes leva muito tempo. 

A eventual queda no fluxo e caixa provocada pela queda nas vendas seja mérito 

do efeito substituição, entrada de nova firma ou outro, é, porém, análoga à soma fixa de 

pagamentos de juros que seriam feitos caso se decidisse pelo financiamento externo 

para obtenção dos fundos necessários para o investimento. A analogia é, contudo, 

apenas conceituai, visto que enquanto o pagamento dos juros pela obtenção de fundos 

externos de financiamento começa a partir do momento do empréstimo, o declínio no 

fluxo de caixa, por sua vez, leva ceito tempo para ser sentido pela empresa e ainda; 

enquanto o pagamento dos juros seria o mesmo durante certo período assumindo a 

hipótese de juros constantes, a queda no fluxo de caixa continua indefinidamente ou 

pode ser sanada pelo movimento contrário na variação do mark-up Se se deseja 

estabelecer uma contrapartida correta para o pagamento dos juros do financiamento 

externo, Eichner afirma que se deveriam mediar todos os declínios subjacentes ao fluxo 

de caixa e aplicar um fator de desconto a esta soma média a fim de indicar o valor 

presente no momento em que se inicia o pagamento de qualquer serviço de dívida. 
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Contudo, contra o eventual declínio no fluxo de caixa derivado do declínio nas 

vendas em resposta a variação positiva do mark-up, está os fundos adicionais de 

investimento que a empresa obteria através deste aumento da margem de ganho sobre 

os custos de produção Estes fundos adicionais são por sua vez análogos a soma fixa 

das quantias obtidas no financiamento externo Mais uma vez a analogia é conceituai, 

uma vez que os fundos adicionais de investimento não são obtidos todos de uma só vez, 

sendo na realidade representados por incrementos periódicos no fluxo de caixa 

Ponderados, porém, a um certo fator de desconto para cada período chega-se a um 

resultado desejável. 

Caso a queda no fluxo de caixa, agora representada pela analogia de pagamento 

de juros, causada pelo efeito substituição e/ou entrada de nova firma, propriamente 

descontado, é tomado como uma porcentagem dos fundos adicionais de investimento 

gerados internamente pela empresa, que por sua vez, são garantidos dela fixação de 

certa margem sobre os custos, também devidamente descontados, tem-se como 

resultado uma taxa R, que representa a taxa implícita de juros sobre os fundos 

adicionais obtidos internamente Esta taxa R é uma função do tamanho da margem 

sobre os custos da empresa líder pode fixar, ou seja, do tamanho do "plus" que tanto 

nos importa 

6 3 2 Relação entre Mark-Up e os Fundos Necessários para Investimento 

A firma líder, tratando de determinar se aumentará a margem corrente sobre os 

custos da indústria se defrontará com uma situação similar à demonstrada no gráfico 

representado a seguir na figura 6.1. 

R, como visto anteriormente, corresponde a taxa implícita de juros sobre os 

fundos adicionais obtidos internamente Representaremos por n a variável que 

represente o "plus", ou seja, o valor da margem sobre os custos adotados pela empresa 

A curva de fundos adicionais de investimento será representada por AF p e Si a curva 
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de oferta por tais fundos adicionais de investimento30 O relacionamento entre as 

variáveis acima refendas é representado pela figura abaixo. 

FIGURA 6.1 - A RELAÇÃO ENTRE VARIAÇÕES NO MARK-UP E OS FUNDOS 
ADICIONAIS DE INVESTIMENTO. 

F i o - 1 

FONTE: EICHNER, A Theory of the Determination of the Mark-up Under Oligopoly, 1973. 

Olhando para o quadrante I I percebemos que com o aumento de n (da margem 

sobre custos) aumenta a taxa de fluxo de caixa acima da taxa planejada para o período. 

Caso não houvesse efeito substituição e/ou o efeito entrada, a curva de fundos 

adicionais AF/p partiria da origem do erxo cartesiano. Porém, tais efeitos que provocam 

uma relativa queda no fluxo corrente, desviam AF/p que apresenta uma taxa crescente, 

no entanto, com uma inclinação mais acentuada. 

3 0 Este sistema simbólico, funcional e equacionai, bem como os gráficos utilizados, foram retirados do modelo 
apresentado por Eichner (1973). 
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Um aumento na margem sobre os custos também resultará, a cada incremento, 

um custo implícito (R) maior de obtenção de fundos internos para a firma (e assim para 

a indústria); um aumento em n resultará num aumento menor da taxa de juros implícita 

do financiamento interno, R. Esta relação é demonstrada pelo quadrante IV. Ao início 

do financiamento interno a taxa R, parece até constante para pequenos incrementos da 

margem sobre os custos, porém depois de certo patamar, R toma uma trajetória 

crescente desenvolvendo uma relação direta com os incrementos em n. Esta trajetória se 

torna cada vez mais crescente devido aos efeitos de substituição e entrada que é 

esperado serem crescentes com o aumento das margens. Esta taxa, antmeticamente, 

tenderia a se tornar infinita. Há, no entanto, um limite para que as empresas financiem 

seus projetos de investimento com recursos obtidos internamente. A probabilidade de 

novas firmas entrarem na indústria, visto a que as grandes margens de ganho sobre os 

custos são muito atrativas para qualquer empresário e a possibilidade de intervenção do 

Governo, colocam um risco limite para que as empresas se abasteçam tão somente 

destes fundos adicionais internos. 

Com o aumento de n temos por um lado o aumento dos fundos adicionais para 

investimento e por outro temos o aumento dos custos implícitos a este tipo de 

autofananciamento. Destas duas relações é derivada a curva de oferta destes fundos 

adicionais internos, .V, Esta curva indica como a taxa de custo (de juros) implícita, R, 

sobre os fundos varia de acordo com a variação do montante de fundos adicionais 

internos obtidos por período AT p Esta curva é demonstrada no quadrante I 

Caso assumisse que a firma-preço-líder, estendendo-se depois para toda 

indústria, possa obter toda quantia de fundos adicionais para investimento que deseje 

por fontes externas a uma determinada taxa de juros /, nossa curva de oferta destes 

fundos adicionais internos transforma-se na curva de todos os fundos que possam ser 

obtidos, seja de recursos internos ou externos, .S7. 
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Dada a curva de oferta destes fundos adicionais de investimento, lembrando 

que estes visam a ampliação da capacidade produtiva da industria possibilitando seu 

crescimento, a firma oligopolista se defrontará com três tipos de situação Estas três 

situações são demonstradas na figura 6.2: 

FIGURA 6.2 - SITUAÇÕES HIPOTÉTICAS AS QUAIS SE DEFRONTA A FIRMA 
OLIGOPOLISTA 

FONTE: EICHNER, A Theory of the Determination of the Mark-up Under Oligopoly, 1973. 

Na situação descrita em (a), a curva de demanda por fundos adicionais de 

investimento, D , , intercepta a curva de oferta destes fundos à esquerda e abaixo da 

origem do erxo cartesiano. Defrontando-se com esta situação a firma terá que diminuir 

a margem sobre os custos, visto que a taxa corrente de investimento é dimmuída de seu 

nível corrente. Na situação (b) D , , corta S r , a direita e acima da origem do eixo 
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cartesiano, porém, abaixo da taxa / onde a empresa obteria todos os fundos adicionais 

de investimento que se deseja. Nestas circunstâncias a taxa de investimento ira 

aumentar, com uma certa margem sobre os custos m e com o montante dos fundos 

adicionais de investimentos, Fi todos oriundos de uma maior fluxo de caixa obtido 

internamente para o período. Por fim, a situação (c) demonstra um estado até posterior 

àquele onde a firma obtém o montante de fundos adicionais de investimento que desejar 

a uma determinada taxa ; de custo (de juros). Em (c) D, corta a curva S,, num patamar 

não apenas acima e a direita da origem do eixo cartesiano, mas também acima da taxa / 

de juros do mercado de financiamento externo. Nestas circunstâncias o nível corrente 

de investimento aumentará, porém, apenas em parte financiado com recursos internos 

(obtidos com a estratégia da formação do preço pelo "Cost-Plus"). Outra parte será 

representada por fundos obtidos por financiamento externo. (Fs - F:) seria obtido por 

via de financiamento de terceiros. 

Em todos os três casos, podemos observar que a variação do nível da margem 

sobre os custos é determinada pela eficiência marginal dos fundos de investimento 

relativos ao custo marginal destes fundos ofertados interna ou externamente 
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7 CONCLUSÃO 

Apesar de na ocasião estar se referindo ao modelo de determinação do mark-up 

sob estrutura de oligopólio, desenvolvido em sua obra "A Theory ofthe Determinai tons 

ofthe Mark-up under Oligopofy" (1973), Alfred Eichner resumiu em parte o que temos 

afirmado ao longo de todo nosso trabalho: 

"Such an explanation has several advantages. First, its supplies the long-missing determinate 
theorv of oligopolistic princing. a determinate theorv based on reasonable assumpüons that do 
not violate the definition of oligopolv itself Second, bv relating the pneing decision to the 
investment decision. it provides a micro-economic model more compatiblc vvith [ | 
theoretical developments than the existing static neo-classical models". (p. 254) 

A teoria neoclássica, bem como as primeiras tentativas de se introduzir 

elementos da concorrência imperfeita e monopolística nas decisões de investimento e 

fixação de preço, prejudicavam características inerentes ao tipo de estrutura de mercado 

imperfeita Nas palavras de ORE1RO (1999, p.181), "As teorias convencionais a 

respeito da decisão de investimento da firma, sejam elas de caráter neoclássico ou não, 

tendem a desconsiderar a influência das estruturas de mercado na determinação de 

investimento" 

Buscamos ao longo de todo nosso estudo demonstrar os principais elementos da 

análise da decisão de investimento, financiamento e formação de preço em oligopólio 

de acordo com o pensamento pós-keynesiano. A firma oligopohsta, em suas decisões 

reais, considera tanto as relações e condições financeiras quanto as características do 

mercado na qual está inserida. 

Com relação à primeira consideração - o elo existente entre a decisão de 

investir na ampliação da capacidade produtiva e as condições de financiamento, seja 

interno ou de terceiros - vemos que Mmsky desenvolvera uma teoria satisfatória a qual 

busca endogenizar tais relações financeiras ao bojo da análise da decisão de 

investimento Herdando os aspectos financeiros da análise keynesiana, tal como a forma 
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com a qual os ativos são valorizados; a questão da composição de portfólio diante de 

um cenário de incerteza, ou ainda a importância das unidades financeiras como 

financiadoras dos projetos de investimento, Mmsky explicou que a decisão de se 

investir em ativos de capital, mais que a simples análise dos elementos que 

caracterizam os ativos a serem adquiridos, deve levar em consideração as relações 

financeiras que se estabelece entre as firmas e os financiadores, tendo como base a 

análise do passivo destas unidades decisónas, bem como os determinantes do 

financiamento das posições de ativo. Desta maneira o investimento na aquisição de 

capital possui dois pólos determinantes que possuem objetivos distmtos, porém 

complementares, a saber, as empresas e as unidades financeiras 

As empresas baseiam suas decisões nas expectativas de lucro Desde a escolha 

do nível d produção e preço até a forma como seus projetos serão financiados, o lucro 

constitui o objetivo de qualquer estratégia, e é sua fonte primária de recursos As 

unidades financeiras, por sua vez, possuem como fonte primária de recursos um fluxo 

de caixa proveniente das obrigações contratuais que as unidades produtivas assumem 

com esta Por uma série de mecanismos as unidades financeiras decidem acerca do 

financiamento, ou não, dos projetos de investimento das empresas. Estes financiadores 

necessitam de uma margem de segurança que reflete a disposição de ofertar e 

refinanciar débitos em vencimento; tal margem é inversamente proporcional ao grau de 

alavancagem financeira.31 

A teoria do investimento de Minsky busca enfatizar a estrutura do passivo das 

empresas, as condições de financiamento e de que maneira a postura das unidades 

decisónas influencia na decisão, e habilidade de se adquirir ativos de capital 

Segundo as palavras de SCHULTZ (1992), ao tratar da teoria de Mmsky, "Uma 

decisão de investimento de uma firma é [ ] uma decisão de emissão de dívida ou de 

redução do grau de liquidez de seu portfólio" Sendo que o fluxo de receitas correntes 

• 1 A alav ancagem é tida como a relação entre o endividamento de longo prazo e o capital empregado 
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está previamente comprometido, em grande parte, com os gastos correntes diretos e 

indiretos de produção, o autofínanciamento das posições de ativo possuirá um limiar. 

Logo, o endividamento é necessário para se viabilizar o investimento desejado. 

Os riscos inerentes a tomar emprestado e financiar são determinantes 

importantes do investimento. Uma redução do risco, tanto do tomador quanto do credor, 

faz com que se leve a relação entre o endividamento e fundos próprios. Quanto menor 

for o risco envolvido na atividade de financiamentos dos projetos de investimento 

maior será o nível do investimento desejado. Esta relação inversa traz implicações 

importantes. 

Como o fluxo de receita corrente é dado, o desejo de adquirir novos ativos de 

capital - objetivando a ampliação da capacidade produtiva, tendo em vista boas 

expectativas de lucros futuros - faz aumentar a demanda e preço destes ativos, bem 

como a taxa de endividamento da firma. Isto, por sua vez, traz como conseqüências à 

firma que, por ventura, não consiga honrar as parcelas das obrigações contratuais 

assumidas, uma redução da parcela de ativos líquidos em portfólio, a diminuição da 

margem de segurança do investimento e ainda; uma redução da margem de manobra 

frente a novas necessidades de refinanciamento. Sendo assim, apenas as unidades 

financeiras com postura defensiva (hedge), para as quais espera-se que, em todo e 

qualquer período, o fluxo de caixa oriundo das receitas proporcionadas pelos ativos 

exceda o fluxo de caixa de pagamento destas obrigações contratuais, conseguirão 

financiar seus projetos correntes de investimento sem prejudicar os planos futuros 

Com relação à segunda consideração - de que a estrutura do oligopólio e, deste 

modo, as características deste mercado influenciam na decisão de investimento -

buscamos demonstrar que firma oligopolista possuiu uma série de mecanismos e 

estratégias que objetivam a ampliação de sua capacidade produtiva e impedir com que 

sua parcela de mercado seja ameaçada pela entrada de novos concorrentes, 

demonstramos que as políticas de formação de preço, através da fixação de um mark-up 
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sobre os custos, configuram entre as principais estratégias para a viabilização dos 

projetos de investimento. 

E interessante observar como Eichner, na construção de sua teoria do 

comportamento dos negócios e foimação de preço em oligopólio, unifica certos 

conceitos da teoria do investimento keynesiana - bem como os desenvolvimentos pós-

keynesianos acerca das características financeira desta teoria, como, por exemplo, a 

abordagem de Minsky - e os elementos constitutivos da "Teoria do Oligopólio" 

Eichner reconhece a interdependência existente entre os agentes que tomam as 

decisões produtivas reais - tal como as decisões de investimento - e àqueles que 

suportam tais decisões através do financiamento das posições de ativos O 

financiamento é, pois dentro da teoria de Eichner um importante elemento na 

determinação do preço em oligopólio. Segundo o autor, a firma possui um limiar ao 

autofinanciamento de seus projetos de investimento, que é explicado pelos efeitos (1) 

substituição e (2) entrada de concorrentes potenciais na indústria, uma vez que a 

viabilização de tais projetos requer a geração de fundos adicionais que, por sua vez, 

seriam obtidos através de variações positivas no mark-up sobre os custos. Desta forma, 

o endividamento se faz necessário dentro deste contexto. 

Um outro importante conceito presente na teoria de Eichner refere-se à 

característica de pnce-makers dada às firmas ohgopohstas. Este é um conceito central 

dentro do princípio do "Custo Total" de Hall e Hitch: as firmas, ao invés de aceitar um 

preço que seja determinado pela equahzaçâo das curvas de oferta e demanda 

(concepção neoclássica), determinam o preço de seus produtos fixando uma 

percentagem sobre os custos de forma a garantir certo montante de lucros 

A teoria de Kalecki (1954) é uma importante ramificação do princípio do 

"Custo Total" O autor adota a hipótese de que os empresários determinam os preços a 

partir de um mark-up sobre os custos. A inovação está no fato de que esta estratégia 

seria baseada no "grau de monopólio" das firmas ohgopohstas. O grau de monopólio 

representa o poder de mercado que tais firmas possuem. Eichner, pois assume que este 
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poder de mercado é fundamental para que a empresa possa elevar seu preço acima dos 

custos de produção. 

Outra contribuição da "Teoria do Oligopólio" na construção do pensamento de 

Eichner corresponde ao objetivo prmcipal que se têm as firmas na indústria 

oligopohsta: as atenções estão voltadas para o crescimento, a fim de garantir, e até 

mesmo aumentar, a parcela de mercado da firma, proteger esta posição da concorrência 

potencial externa e, proporcionar o lucro máximo no longo prazo. Desta forma, a firma 

oligopohsta não tem em vista a maximização do curto prazo quando da formulação de 

suas estratégias de preço, este, por sua vez, será o máximo impeditivo quanto possível 

A teria de Eichner possui, entretanto, consideráveis limitações. Mmsky, em 

comparação com Eichner, mostrou que a decisão de investimento em capital fixo não é 

independente da própria estrutura de capital da empresa, pois para o autor, o risco do 

tomador e o risco do emprestador afetam a taxa de desconto aplicada aos rendimentos 

futuros do investimento e, desta forma, o investimento ótimo decidido pela firma. 

Mmsky considera, porém, que o fluxo de fundos autogerados pela firma é dado, e isto o 

isenta de complicações quanto à racionalidade da estratégia de fixação do mark-up 

Eichner, no entanto, afirma que tal fluxo de fundos são proporcionados pelas variações 

na taxa de lucro da firma, oriundas dos diferentes níveis de fixação do mark-up (aquele 

de Kalecki). 

O problema surge, pois, que ao considerar que a firma aumente seu mark-up 

para aumentar os fundos autogerados, Eichner está, em outras palavras, mesmo talvez 

de maneira involuntária, afirmando que, por alguma razão, a firma opta por não exercer 

todo seu poder de mercado, caso contrário o mark-up já seria o maior possível e assim 

não poderia aumentá-lo com o objetivo de financiar novos projetos de investimento. 

Esta crítica às variações positivas no mark-up que a firma realiza, de forma a 

aumentar o fluxo de receitas para um dado período, pode ser também analisada segundo 

a concepção da teoria kaleckiana. Para Kalecki, por um lado, a firma deve evitar que 

seu preço seja muito superior ao preço médio da indústria - o que ocasionaria redução 
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nas vendas - e, por outro lado, evitar que este preço se torne baixo em relação ao nível 

dos custos diretos unitários - o que reduziria a margem de lucro. Em outras palavras, a 

firma não pode aumentar o preço em respeito ao custo médio unitário o quanto desejar 

devido à concorrência. Mais uma vez, portanto, a estratégia de Eichner de aumentar o 

mark-up sobre os custos, quando acredite ser necessário, é limitada. 

Eichner, pois se encontra "encurralado" quanto à limitação de sua estratégia de 

fixação do mark-up: a racionalidade de aumentar o mark-up com o objetivo de gerar 

fundos adicionais de investimento, quando esta decisão já poderia ter sido tomada 

anteriormente, é questionável, e caso o faça, a existência de concorrentes potenciais 

limitaria a extensão de tal estratégia. 



106 

REFERÊNCIA 

CARDIM DE CARVALHO, ET ALI. Economia monetária e financeira. 2 o ed Rio de 
Janeiro Campos, 2002. 

CARDIM DE CARVALHO, F On Keynes's concept of Revolving Fund of Finance. 
Textos para Discusão, n°387 Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto 
de Economia, 1997 

CARDIM DE CARVALHO, F. Sorting the Issues Out: The two Debates (1936y37; 
1983/86) on Keynes s Finance Motive Revisited. Textos para Discussão, n°319 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Economia, 1994 

DA COSTA, A Uma nota Introdutória ao Artigo "A Teoria dos Preços e o 
Comportamento Empresarial", de R. L . Hall e C. J . Hitch. Literatura 
Econômica, 8 (3), 1986. 

DAVIDSON, P Controvcrsics in Post Kcyncsian Economics: Edward Elgar, 1991 

E1CHNER, A S A Theory ofthe Determination ofthe Mark-up Under Oligopoly. 
In: Post-Keynesian Economics. Edward Elgar, 1973 

EICHNER, A S Introduction in Post Keynesian Economic. In A Guide to Post 
Keynesian Economics. Macmillan Press, 1979 

FAZZAR1, S Keynesian Theories of Investment and Finance: Neo, Post and New. 
In Financial Conditions and Macroeconomic Performance: Essays m Honor of 
Hyman P Minsk. M E Sharpe Inc, 1992 

GORDON, M J A Keynesian Theory of Finance and Its Macroeconomic 
Implications. In A "Second Edition" ofthe General Theory vol 2 Routledge, 
1997. 

HALL, R L & HITCH, C J Price Theory and Business Behaviour. In Post-
Keynesian Economics. Edward Elgar, 1973 

HARCOURT, A & KENYON, P Pricing and the Investment Decision. In Post-
Keynesian Economics. Edward Elgar, 1976 

LEFTWICH, R O sistema de preços e a alocação de recursos. Pioneira, 1994 



107 

KALECKI. M Teoria da Dinâmica Econômica. In: Kalecki / Sraffa / Robinson 
Série Os Economistas. Nova Cultura, 1985 

KEYNES, J M The Gerenal Theory of Employment, Interest and Money London 
Macmillan, 1973 

KENYON, P Pricing. In. A Guide to Post-Keynesian Economics. Edited by Alfred 
Eichner, Macmillan, 1979 

KENYON, P & HARCOURT, G C Pricing and the Investment Decision. In Post-
Keynesian Economics. Edward Elgar, 1973 

KREGEL, J A The Integration of Micro and Macroeconomics through 
Macrodynamic Megacorps. In: The Megacorp & Macrodynamics Essays m 
Memory of Alfred Eicnher M E Sharpe Inc, 1992 

KREGEL, J A Minsky's "Two Price" Theory of Financial Instability and 
Monetary Policy: Discounting versus Open Market Intervention. In 
Financial Conditions and Macroeconomic Performance: Essays in Honor of 
Hyman P Minsk. M E Sharpe Inc, 1992 

MACEDO e SILVA, A C Macroeconomia sem equilíbrio. Fundação de Economia 
de Campinas, Editora Vozes, 1999 

M1NSKY, H P John Maynard Keynes. Londres: Macmillan, 1975 

MOREIRA, M & PUGA, F Como a indústria financia o seu crescimento. Uma 
análise do Brasil Pós-Real. Revista de Economia Contemporânea, Rio de 
Janeiro, 5 (especial), 2001 

NELL, E J Demand, Pricing and Investment. In: The Megacorp & Macrodynamics 
Essays in Memory of Alfred Eicnher M E Sharpe Inc, 1992 

ORE1RO, J L A decisão de investir da firma. Uma abordagem a partir da Teoria 
das Barreiras à Entrada. ARCHÉ Interdisciplmar, Universidade Cândido 
Mendes, ano VIII, número 23, 1999 

P1NDYCK, R & RUB1NFELD, D Microeconomia. Prentice Hall, 2002 

POSSAS, M L Estruturas de Mercado em Oligopólio. Campinas: HUC1TEC, 1990 



108 

SCHULTZ, V J Os Limites da Heterodoxia: Minsky e Tobin e a Teoria do 
Investimento. Teses de Mestrado em Economia pela FEA/UFF Niterói, 1992 

SHAP1RO, N The "Megacorp": Eichners Contribution to the Theory ofthe Firm. 
In: The Megacorp & Macrodynamics. Essays m Memory of Alfred Eicnher: M E 
Sharpe. Inc, 1992 

TIGRE, P B Inovações e teorias da firma em três paradigmas. Revista de 
Economia Contemporânea n°3 Jan -Jun de 1998 

TOLIPAN, R & GUIMARÃES, E Uma nota Introdutória ao Artigo "As Leis dos 
Rendimentos sob Condições de Concorrência", de Piero Sraffa. Literatura 
Econômica, 4(1), 1982 


