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RESUMO 

O presente trabalho visa explorar e apresentar, mediante síntese teórica, algumas das principais 
abordagens acerca do estudo da distribuição da renda no contexto macroeconômico do 
crescimento. O ponto de partida é uma revisão do pensamento clássico, dividido entre as escolas 
ricardiana e marxiana, o qual prevê uma causalidade que parte da distribuição de renda e afeta 
o crescimento econômico. Destaca-se, aqui, o papel da tendência de depressão dos lucros como 
elemento determinante para a estagnação econômica de longo prazo teorizada pelos clássicos. 
Em seguida, estuda-se as características do modelo Harrod-Domar bem como o problema de 
instabilidade associado a ele. A instabilidade harrodiana diz respeito ao descompasso entre a 
taxa equilibrada de crescimento e as taxas de crescimento efetivamente determinadas pelos 
fatores de produção. Ressalta-se a importância na compreensão desse tópico, uma vez que ele 
é abordado por autores subsequentes em seus diferentes aspectos. Logo após, expõe-se alguns 
elementos da visão neoclássica acerca da distribuição e do crescimento, esse último à luz do 
problema harrodiano. Aponta-se que, nessa perspectiva, a distribuição se associa ao sistema 
neoclássico de preços, ao passo que o crescimento é determinado pela acumulação de fatores 
de produção, consoante uma função de produção em que há plena substituição entre eles. Nesse 
aspecto, há dificuldades em se justificar alguma hipótese de relação entre a distribuição e o 
crescimento, uma vez que as variáveis são determinadas em modelos distintos e, portanto, tidas 
como exogenamente determinadas uma em relação à outra. Por outro lado, releva-se as 
abordagens pós-keynesianas como alternativas que prevêem uma relação entre a distribuição e 
o crescimento ao promover a endogeinização da taxa de crescimento de equilíbrio 
originalmente introduzida pelo modelo Harrod-Domar. Tais escolas de pensamento, divididas 
em kaldoriana-robinsoniana e kaleckiana-steindliana, sendo essa última ademais classificada 
entre os modelos Rowthorn-Dutt e Bhaduri-Marglin, são, enfim, apresentadas. 
Palavras Chaves: História do pensamento econômico. Distribuição de renda. Crescimento 
econômico. 
 
 

ABSTRACT 
This paper seeks to explore and present, through a synthesis of economic theory, some of the 
major approaches to the study of income distribution in the context of macroeconomic growth. 
The starting point is a survey of the classical economic school of thought, classified between 
the Ricardian and Marxian schools, which predicts a causality from income distribution 
towards economic growth. The role of a profit squeezing trend upon long term stagnation 
theorized by the classics is highlighted. Next, the characteristics of the Harrod-Domar model 
are studied, as well as its main concern, the problem of Harrodian instability. This problem 
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refers to a discrepancy between the equilibrium rate of growth and the rates effectively 
determined by the factors of production. The importance of this topic lies in the fact that it is 
approached differently by subsequent authors discussed. Following, some of the elements of 
neoclassical income distribution and economic growth are discussed, in light of the Harrodian 
problem. In this sense, distribution is related to the neoclassical pricing system, meanwhile 
growth is explained by the accumulation of factors of production, according to a production 
function defined by full factor substitutability. This encumbers the use of the neoclassical 
structure to support any hypothesis of a relationship between distribution and growth, since 
these variables are determined in different models and are, therefore, exogenous to one 
another. On the other hand, post-Keynesian approaches are emphasized, once they predict a 
relationship between distribution and growth by endogeneizing the equilibrium rate of growth 
originally introduced by the Harrod-Domar model. These schools of economic thought, 
cathegorized as Kaldorian-Robinsonian and Kaleckian-Steindlian, being this last one also 
sorted among the Rowthorn-Dutt and Bhaduri-Marglin models, are finally presented. 
Keywords: History of economic thought. Income distribution. Economic growth. 
 
JEL: B10, O15, O40 
 
 

1. Introdução 
 O problema distributivo é um tópico que vem despertando crescente interesse no debate 
político, haja vista as tendências de concentração de riqueza observadas nas últimas décadas.3 
A crise econômica de 2008-2009 enalteceu ainda mais os espíritos, agravando outrossim as 
disparidades e intensificando as discussões. Nesse âmbito, a ciência econômica também reagiu 
ao estímulo, alocando esforços na distribuição como objeto de investigação.4 Há de se 
considerar, no entanto, que há obstáculos a serem enfrentados por esse programa de pesquisa, 
particularmente as dificuldades na integração dessa linha de estudo aos círculos mainstream. 
Não obstante isso, algumas escolas de economia, ditas heterodoxas, oferecem instrumentos que 
permitem a análise do relacionamento entre a distribuição da renda e outras variáveis-chave 
macroeconômicas. Feita essa breve introdução, o objetivo do presente artigo é apresentar, de 
forma sucinta, as características de algumas das principais abordagens da teoria econômica 
acerca do assunto distributivo bem como os principais elos entre elas, culminando na 
apresentação dos modelos kaleckianos como estruturas modernas para o estudo da distribuição 
da renda.  Ressalta-se que os conceitos de distribuição da renda5 e de crescimento econômico 
são historicamente relacionados, na proporção em que a relação entre eles constitui o objeto de 
interesse das abordagens a serem discutidas.6 
 No pensamento clássico podem ser identificadas as raízes da ciência econômica 
moderna. A abordagem clássica sobre a distribuição funcional da renda em sua relação com a 

                                                 
3 Piketty (2014), por exemplo, estudou a desigualdade da distribuição pessoal da renda na Europa e nos Estados 
Unidos e identificou uma distinta tendência de concentração da riqueza. Essa tendência foi associada a 
superioridade da taxa de retorno sobre o capital em relação à taxa de crescimento econômico. 
4 Algumas publicações recentes do Fundo Monetário Internacional (OSTRY e BERG, 2011; KUMHOF, LEBARZ, 
et al., 2012; OSTRY, BERG e TSANGARIDES, 2014), da Organização Internacional do Trabalho (ILO, 2013; 
2015), da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, 2009; 2016; 2017), e 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2008; 2011; 2015) destacam o 
problema da desigualdade e apontam para a relação entre o crescimento e a distribuição como uma das áreas de 
pesquisa críticas para o futuro. 
5 Refere-se, mais apropriadamente, ao conceito de distribuição funcional da renda que diz respeito à partilha da 
renda entre salários e lucros. Isso em contraste com a distribuição pessoal ou individual da renda, que se refere a 
sua alocação ao longo das famílias ou indivíduos. 
6 De fato, como será visto mais adiante, esse é o posicionamento da escola clássica e das escolas pós-keynesianas. 
A escola neoclássica, por sua vez, não adota essa posição.  
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acumulação de capital e o crescimento da produção constitui assim o ponto de partida óbvio. 
Destaca-se nesse contexto, conforme apresentada na primeira seção, a noção de que existiria 
uma tendência secular à estagnação econômica associada ao estrangulamento dos lucros. A 
segunda seção aborda o modelo Harrod-Domar (HARROD, 1939; DOMAR, 1946) que, apesar 
de não incorporar questões distributivas propriamente ditas, introduziu a análise de equilíbrio 
dinâmico ao estudo do crescimento sob a ótica keynesiana da demanda efetiva. Reserva-se 
especial atenção ao problema de instabilidade harrodiana, que constituiu matéria de importante 
debate entre representantes de diferentes tradições do pensamento econômico, em particular 
nas décadas 1950 e 1960, período crucial no que concerne ao desenvolvimento das abordagens 
modernas ao crescimento e à sua eventual relação com a dimensão distributiva. Na sequência, 
terceira seção, expõe-se a abordagem neoclássica ao crescimento e à distribuição. Na 
perspectiva neoclássica, supõe-se a atividade maximizadora dos agentes econômicos 
proprietários dos fatores de produção. Nesse âmbito, as remunerações aos fatores são 
determinadas conforme suas produtividades marginais. Exclui-se, portanto, a existência de 
classes sociais e, consequentemente, não há escopo para um conflito distributivo. Logo, a 
distribuição é aqui explicada pelas relações de oferta e demanda nos mercados de fatores 
competitivos ao passo que o crescimento é modelado por meio de uma estrutura de equilíbrio 
dinâmico em que se introduz uma função de produção com elevada substitubilidade entre os 
fatores. Na teoria neoclássica, a distribuição e o crescimento resultam da acumulação de fatores, 
mas não se prevê uma relação causal direta entre essas duas variáveis. As abordagens pós-
keynesianas são apresentadas como alternativas para o estudo da relação entre a distribuição e 
o crescimento na quarta seção. Aqui, discute-se como as linhas de pensamento kaldoriana-
robinsoniana e kaleckiana-steindliana lidam com o problema de instabilidade detectado no 
modelo Harrod-Domar, visando gerar modelos de crescimento equilibrado. Por fim, na quinta 
seção, os modelos de distribuição e crescimento Rowthorn-Dutt e Bhaduri-Marglin são 
discutidos, ambos baseados na linha de pensamento kaleckiana. Conclui-se que, no contexto de 
uma economia monetária de produção, o modelo Bhaduri-Marglin consiste em uma estrutura 
de análise rigorosa e flexível a ser considerada para a investigação da relação entre a 
distribuição e o crescimento. 
 

2. As abordagens clássicas 
 As questões referentes ao crescimento e à distribuição da renda constituem temas 
centrais na economia política clássica. Isso pode ser enxergado nas palavras de David Ricardo, 
que reconheceu o papel fundamental da distribuição da renda no prefácio de seu Principles of 
political economy and taxation: 

O produto da terra – tudo que é derivado de sua superfície pela 
aplicação conjunta de trabalho, maquinário, e capital, é dividido entre 
as três classes da comunidade; a saber, o proprietário da terra, o dono 
do estoque de capital para o seu cultivo, e os trabalhadores. […] Mas 
em diferentes estágios da sociedade, as proporções do produto integral 
da terra que são alocadas a cada uma dessas classes, sob os nomes de 
aluguel, lucros, e salários, serão essencialmente diferentes. […] 
Determinar as leis que regulam essa distribuição é o problema principal 
na economia política. (RICARDO, 1951, p. 5, tradução nossa) 

Sob o ponto de vista dos clássicos, o sistema econômico organiza-se em torno de diferentes 
classes socioeconômicas, a saber trabalhadores, capitalistas e proprietários dos demais recursos 
utilizados na produção (rentiers).7 Além disso, a teoria clássica leva em consideração os 
potenciais efeitos econômicos associados à divisão do produto entre as classes. Nesse sentido, 

                                                 
7 No contexto clássico rentiers são proprietários de terra. 
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a remuneração salarial devida aos trabalhadores é suposta restrita ao seu nível de subsistência8 
e os lucros capitalistas residuais são supostos totalmente aplicados no investimento. Nota-se 
aqui que, para os clássicos, o investimento configura-se como o responsável pelo crescimento 
econômico do sistema capitalista mediante o processo de acumulação de capital e, por 
conseguinte, constata-se a necessidade de manutenção de níveis de lucro suficentemente 
elevados como condição para sustentar o crescimento econômico. Nessa linha de raciocínio, a 
abordagem clássica prevê dificuldades do crescimento atribuídas a uma tendência de queda dos 
lucros inerente ao sistema capitalista.9 Antes de aprofundar ainda mais no raciocínio dos 
clássicos, é útil adotar a classificação de Hein (2014) que propõe duas principais linhas de 
pensamento clássicas, a ricardiana, baseada no pensamento de David Ricardo, e a marxiana, 
fundamentada nas ideias de Karl Marx. Essa rotulação permite uma melhor caracterização da 
forma de pensar acerca da teoria do crescimento e distribuição desses autores, uma vez que a 
interação característica entre o crescimento e os lucros, por mais que esteja presente nas 
doutrinas de ambos, é explicada em termos distintos conforme cada um. 
 Em linhas gerais, os clássicos abordam o crescimento e a distribuição da seguinte forma. 
Supõe-se que a distribuição da renda é determinada por fatores institucionais que se refletem 
na existência das classes sociais, em particular a instituição da taxa salarial de subsistência, 
dada pelos meios necessários de reprodução do estoque de trabalho. A distribuição, portanto, é 
determinada exogenamente ao processo de acumulação. O crescimento, por outro lado, possui 
como determinantes fundamentais a taxa de lucros e a propensão a poupar da classe capitalista.  
Os clássicos, tanto Ricardo como Marx, identificaram precisamente no comportamento da taxa 
de lucros a fonte dos problemas de crescimento das economias capitalistas. Nesse espírito, 
constatou-se que, ao longo do processo de acumulação, seria inevitável o surgimento de um 
estrangulamento dos lucros (profit squeeze), caracterizado por disseminar a estagnação ao 
longo de todo o sistema econômico, por se intensificar nos estágios mais avançados do 
capitalismo e por decorrer de uma tendência de queda na taxa de lucros inerente aos 
mecanismos de funcionamento do sistema. É nesse ponto que se destaca a divergência entre a 
teoria dos autores clássicos abordados. 
 Do ponto de vista ricardiano,10 a tendência de queda da taxa de lucros surge a partir da 
natureza decrescente da produtividade marginal da terra. As pressões sobre a produção de 
alimentos para a expansão e a reprodução do estoque de trabalho estimulariam a locação de 
propriedades agrícolas cada vez menos férteis. As novas propriedades locadas estariam 
associadas a uma menor produtividade marginal o que ocasionaria o aumento da renda da terra 
devida sobre o cultivo das terras de melhor qualidade. Concomitantemente, os rendimentos 
decrescentes se refletiriam no encarecimento dos alimentos, elevando-se assim os salários de 
subsistência. Constituindo esse nível o patamar de equilíbrio para os rendimentos do trabalho, 
manifestar-se-ia, por essa via, uma depressão crônica da taxa de lucros em favorecimento da 
taxa rentista. Esse processo de estrangulamento crônico, por sua vez, levaria a taxa de 
acumulação e, portanto, de crescimento, a um inevitável estado estacionário de longo prazo. 
Choques de produtividade na agricultura atribuídos ao progresso tecnológico ou alívio das 

                                                 
8 Essa é a hipótese clássica poupança salarial nula, o que significa dizer que os trabalhadores consomem 
integralmente os seus salários a fim da subsistência. 
9 A lei da tendência de uniformidade da taxa de lucros é outro aspecto utilizado pelos clássicos para associar a 
distribuição e o crescimento. Essa hipótese afirma que, devido às pressões competitivas, deve-se observar uma 
tendência de equalização nas taxas de lucros ao longo dos diversos setores da economia. Portanto, as conclusões 
clássicas se aplicariam ao sistema macroeconômico como um todo. Ver Harris (1988) para uma discussão 
pormenorizada. 
10 Para uma discussão mais aprofundada sobre a abordagem ricardiana e de outros clássicos, veja-se Weldon (1988) 
e Salvadori (2003). 
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pressões sobre o setor agrícola mediante mudanças institucionais11 poderiam, entretanto, 
postergar a convergência da economia para esse estado.  
 Já na perspectiva marxiana12 a tendência de queda da taxa de lucros está relacionada ao 
crescimento do setor industrial que, ao aquecer o mercado de trabalho ou, em termos marxianos, 
ao reduzir o assim-chamado exército de reserva, geraria pressão ascendente sobre a taxa 
salarial, estrangulando com isso os lucros e afetando adversamente o crescimento econômico. 
O destino inevitável seria uma crise profunda do capitalismo. É interessante observar que a 
tendência de queda da taxa de lucros ocorre em ciclos no contexto marxiano,13 já que há uma 
interação bidirecional entre o crescimento e a distribuição. Nesse sentido, o aumento salarial 
permitiria a expansão do exército reserva, aliviando assim a pressão sobre os lucros e gerando 
novas condições de retomada.  
 Observa-se que a visão clássica enxerga uma relação causal entre a distribuição de renda 
e o crescimento econômico partindo dos lucros, determinados juntamente com as demais 
parcelas distributivas pelos fatores institucionais exógenos, rumo ao crescimento. Essa conexão 
se dá por meio da taxa de lucro. Por fim, os clássicos alertam a respeito da tendência dos lucros 
a se deprimirem em favor da parcela rentista, destacando-a como a principal fonte dos males 
que afligem o crescimento das economias. Como será discutido adiante, o aspecto político 
pressuposto na teoria clássica do crescimento e da distribuição de renda foi rejeitado pelos 
neoclássicos, mas foi mantido em algumas escolas de pensamento fora do mainstream. Estas, 
por sua vez, costumam realçar, além do papel do investimento como força motriz, também o 
papel da massa salarial como fonte de estímulo da demanda via consumo, sobretudo as escolas 
com temática voltada ao subconsumismo. Para melhor contextualizar as discussões que se 
seguem, entretanto, é útil revisar primeiramente a teoria do crescimento proposta pelo modelo 
Harrod-Domar, visto que esse apresenta grande importância no desenvolvimento e aplicação 
pioneira dos métodos de estudo da dinâmica econömica. 
 

3. O modelo Harrod-Domar e o problema de instabilidade 
 Em A teoria geral do emprego, do juro e da moeda (TG), John Maynard Keynes 
(KEYNES, 1973) propôs uma explicação para a determinação da atividade em uma economia 
monetária de produção por meio do princípio da demanda efetiva. Isso foi realizado 
considerando fixos os estoques de trabalho e de capital e, portanto, a TG descreve uma teoria 
de curto prazo e não faz referência a questões da dinâmica econômica. Contemporâneos de 
Keynes, Roy Forbes Harrod (HARROD, 1939) e Evsey Domar (DOMAR, 1946)14 representam 
os esforços iniciais em estender o princípio da demanda efetiva ao contexto do longo prazo, 
fornecendo a estrutura básica para uma teoria dinâmica que influenciaria os desenvolvimentos 
posteriores no estudo do crescimento. Questões distributivas, entretanto, não são tratadas por 
esses autores em particular.15 

                                                 
11 Esse argumento foi utilizado por Ricardo para criticar o protecionismo inglês no contexto das leis dos cereais 
(Corn Laws). Para uma discussão mais extensa consultar, por exemplo, Weldon (1988). 
12 Uma discussão aprofundada sobre a teoria marxiana é encontrada em Harris (1988) e Levine (1988). 
13 Goodwin (1967) propõe um modelo que captura a interação cíclica entre o crescimento e a distribuição presente 
na abordagem marxiana. 
14 Domar (1946) apresentou um modelo de equilíbrio dinâmico onde os efeitos do investimento sobre a capacidade 
produtiva são explicitamente abordados e analisou as condições necessárias para a manutenção de um equilíbrio 
constante da taxa de utilização da capacidade produtiva. Devido à relevância do problema de instabilidade 
identificado por Harrod (1939), entretanto, a presente discussão se foca no trabalho particular desse autor. 
15 Conforme aponta Hein (2014), a abordagem Harrod-Domar é criticada por não levar em consideração os 
determinantes das decisões de investimento e por não incluir questões distributivas. Assim, o modelo Harrod-
Domar pode ser mais propriamente interpretado como o ponto de partida para melhor compreender as abordagens 
posteriores do que uma alternativa para o estudo da relação entre a distribuição e o crescimento. 
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 Harrod (1939) buscou introduzir uma teoria dinâmica para explicar o ciclo comercial 
como movimentos de instabilidade em torno do equilíbrio. O foco da análise é a taxa de 
crescimento garantida, ou a taxa de crescimento do estoque de capital que mantém o sistema 
econômico em equilíbrio. A taxa garantida é vista como sendo determinada pela propensão a 
poupar média e pela razão capital-produto visada, sendo esta última definida como a proporção 
entre a razão capital-produto potencial e a taxa de utilização da capacidade produtiva visada, 
ou natural. Supondo todos esses determinantes exógenos, como feito por Harrod (1939), 
significa dizer que não há um mecanismo de reajuste ativo da taxa garantida a choques no 
modelo. Em seguida, Harrod (1939) propõe o conceito de taxa efetiva de crescimento. Essa é 
determinada pelo comportamento do investimento e, portanto, pelas decisões das firmas e não 
necessariamente está associada à taxa de utilização natural, ou seja, apenas por acaso será 
observada uma equivalência entre as taxas garantida e efetiva. Além disso, os desvios da taxa 
efetiva em relação à taxa garantida são explosivos.16 Esses fatores, combinados com a 
exogeneidade da taxa garantida, implicam em um sistema dinâmico instável. Esse problema é 
chamado de instabilidade harrodiana, e é descrito pelo autor nas seguintes palavras: 

A teoria dinâmica apresentada até então pode ser resumida em duas 
proposições. (i) Uma linha garantida única de crescimento é 
determinada juntamente pela propensão a poupar e pela quantidade de 
capital exigida por considerações tecnológicas [...]. Somente se os 
produtores se mantiverem sobre essa linha será observado que, em 
média, sua produção em cada período não foi excessiva e tampouco 
deficiente. (ii) Em cada lado dessa linha há um “campo” sobre o qual 
forças centrífugas operam, cujas magnitudes variam diretamente 
conforme a distância de qualquer ponto relativo à linha garantida. O 
desvio em relação à linha garantida incita um afastamento ainda maior. 
O equilíbrio móvel de avanço é, portanto, altamente instável. 
(HARROD, 1939, p. 23, tradução nossa) 

 Harrod (1939) também introduz a ideia de taxa natural de crescimento: 
Juntamente com o conceito da taxa garantida de crescimento, pode-se 
introduzir outro, a ser chamado de taxa natural de crescimento. Essa 
equivale à taxa máxima de crescimento permitida pelo aumento 
populacional, pela acumulação de capital, pelo progresso tecnológico e 
pela relação de preferência trabalho/lazer, supondo-se que sempre há 
pleno emprego em algum sentido. […] Não há tendência para que essas 
duas taxas coincidam. (HARROD, 1939, p. 30, tradução nossa) 

Portanto, enquanto que as taxas garantida e efetiva estão associadas ao estoque de capital, a 
taxa natural corresponde ao estoque de trabalho, definida como a soma entre a taxa de 
crescimento da produtividade do trabalho e a taxa de crescimento do estoque de trabalho, ambos 
considerados exógenos. Harrod (1939) observa que a taxa natural também pode desviar da taxa 
garantida sem que um processo de ajustamento seja desencadeado. Supondo que a taxa 
garantida e a taxa efetiva, por um acaso, coincidam, e que elas sejam inferiores à taxa natural, 
então o sistema crescerá conforme a taxa garantida, e o desemprego crescente será observado.17 
Alternativamente, se as taxas garantida e efetiva coincidem, mas acima da taxa natural, o 
                                                 
16 Isso porque uma taxa efetiva superior à taxa garantida incentivará maior investimento por parte das firmas e, 
portanto, será observado um aumento na taxa de utilização, fazendo com que a taxa efetiva seja ainda maior no 
período seguinte, e assim sucessivamente. O movimento oposto é observado quando a taxa efetiva é inferior à 
garantida, firmas reduzirão seus investimentos e a taxa efetiva cairá ainda mais. 
17 É interessante observar que, no caso de instabilidade crescente, quando a taxa efetiva supera a taxa garantida, a 
taxa natural funcionará como um limite superior. Harrod (1948) também argumenta que o investimento autônomo 
corresponde ao limite inferior quando a instabilidade é decrescente. Esses fatores permitem o movimento cíclico 
da taxa efetiva de crescimento no contexto do modelo Harrod-Domar. 
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crescimento efetivo não se sustentará e sofrerá, no longo prazo, uma pressão descendente que 
resultará na dissociação entre as taxas garantida e efetiva, causando, portanto, depressão 
crônica. 
 A instabilidade identificada na abordagem Harrod-Domar, atribuída à dissociação entre 
a taxa garantida e a taxa natural, é reconhecida como o problema dinâmico fundamental por 
Nicholas Kaldor (1980, p. xxii, tradução nossa): “O problema de reconciliação dos dois 
potenciais de crescimento – a taxa “garantida” de acumulação de capital e a taxa “natural” de 
crescimento da força de trabalho efetiva – apareceu como o problema “dinâmico” básico.“ 
Entretanto, o modelo Harrod-Domar é criticado em torno da suposição de exogeneidade dos 
determinantes da taxa garantida de crescimento. Nesse ponto situa-se a principal fonte de 
divergência entre as abordagens posteriores. Em um contexto de longo prazo, pode-se 
argumentar que a propensão a poupar e a razão capital-produto visada pelas firmas respondem 
ao desequilíbrio com variações. Há, portanto, dois canais pelos quais a taxa garantida pode ser 
endogeneizada, supondo-se fixos os coeficientes técnicos de produção e, portanto, a razão 
capital-produto potencial. O primeiro canal está associado à endogeneização da taxa visada de 
utilização da capacidade produtiva.18 O segundo canal consiste na endogeneização da 
propensão a poupar, o componente multiplicador da taxa garantida.19 O relaxamento das 
suposições de exogeneidade, portanto, poderia eliminar ou reduzir a instabilidade observada 
por Harrod (1939). 

Como visto, o principal mérito do modelo Harrod-Domar foi introduzir uma abordagem 
capaz de lidar com as questões da dinâmica econômica. As diversas abordagens subsequentes 
se voltaram à adaptação dessa estrutura conceitual visando solucionar o problema de 
instabilidade constatado, produzindo assim um modelo de crescimento equilibrado viável. 
Nesse sentido, se por um lado as abordagens pós-keynesianas se esforçaram em investigar os 
mecanismos pelos quais a taxa garantida pode ser endogeneizada, por outro os neoclássicos 
buscaram sanar a instabilidade harrodiana ao construir uma estrutura dinâmica com plena 
substitutibulidade entre os fatores de produção. Antes de olhar para os modelos pós-
keynesianos volta-se a atenção, por meio de uma breve revisão, para as abordagens neoclássicas 
acerca da distribuição e do crescimento. 
 

4. As abordagens neoclássicas: o modelo de Solow e a teoria do crescimento endógeno 
 Os desenvolvimentos neoclássicos20 se fundamentam na revolução marginalista e 
podem ser interpretados como um rompimento em relação à abordagem clássica descrita 
anteriormente. Em particular desconsiderou-se o aspecto político situado na divisão 
socioeconômica entre as classes. 
 Nesse contexto, a distribuição da renda individual é inerente à teoria de preços em uma 
estrutura de equilíbrio geral baseada em princípios microeconômicos. Esses consistem no 
comportamento maximizador de indivíduos em mercados competitivos com funções de 
produção determinadas tecnologicamente e funções de utilidade determinadas pelas 
preferências individuais. Aqui, agentes econômicos proprietários dos fatores de produção 
participam de mercados competitivos. A remuneração devida é determinada pela relação entre 
a produtividade marginal e a escassez relativa dos insumos. Portanto, a distribuição individual 
é explicada por meio das relações de oferta e demanda nos mercados de fatores. Pode-se 
encontrar a distribuição funcional da renda mediante agregação dos resultados individuais. 

                                                 
18 Como será visto adiante, a abordagem kaleckiana é caracterizada pela endogeneização da taxa de utilização. 
19 A determinação da propensão a poupar por meio da distribuição da renda é explorada pela abordagem de Kaldor-
Robinson, discutida adiante. 
20 Para uma apresentação formal da abordagem neoclássica ao estudo da distribuição e do crescimento, veja-se, 
por exemplo, o capítulo 2 de Marglin (1984). 
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 O ponto de partida da teoria do crescimento econômico no pensamento neoclássico, por 
sua vez, é atribuído a Robert Solow21 que investigou o problema do desvio entre a taxa garantida 
e a taxa natural introduzido por Harrod (1939).22 Solow interpreta o problema harrodiano nos 
seguintes termos: 

A conclusão característica e poderosa da linha de pensamento de 
Harrod-Domar é de que, mesmo no longo prazo, o sistema econômico 
é, na melhor das hipóteses, balanceado sobre o equilíbrio de fio-da-
navalha do crescimento. [...] Mas essa oposição fundamental entre as 
taxas garantida e natural surge, no final das contas, a partir do 
pressuposto crucial de que a produção ocorre sob condições de 
proporções fixas. Não há possibilidade de substituir trabalho por capital 
na produção. Se esse pressuposto é abandonado, a noção de equilíbrio 
instável sobre o fio-da-navalha parece desaparecer também. (SOLOW, 
1956, p. 65, tradução nossa, ênfase no original) 

Logo, Solow (1956) atribui a causa da instabilidade ao pressuposto de que os coeficientes 
técnicos de produção apresentam proporções fixas e utiliza um arcabouço neoclássico 
introduzindo uma função de produção com elevada substitubilidade entre os fatores. Assim, 
Solow (1956) propõe um modelo de crescimento cujo resultado é necessariamente um processo 
de ajustamento à trajetória de crescimento equilibrada com plena utilização da capacidade 
produtiva e pleno emprego.  
 Partindo dos trabalhos de Romer (1986) e Lucas (1988), a abordagem neoclássica 
dedicou esforços para melhor explicar o papel da tecnologia na teoria do crescimento 
econômico, pois, desde Solow (1956), os modelos de crescimento neoclássicos haviam 
atribuído ao progresso tecnológico um papel exógeno. Essa abordagem, chamada de teoria do 
crescimento endógeno, endogeiniza o progresso tecnológico por meio de sua 
microfundamentação, utilizando o crescimento do estoque de capital e o investimento no capital 
humano e na pesquisa e desenvolvimento de ideias para explicar a variação tecnológica. Hein 
(2014), entretanto, destaca que a teoria do crescimento endógeno mantém a estrutura 
fundamental do modelo de Solow (1956). 
 Portanto, sob a estrutura neoclássica a distribuição funcional da renda e o crescimento 
econômico são explicados em modelos separados. A distribuição resulta das relações entre 
oferta e demanda nos mercados de fatores. O crescimento, por sua vez, é determinado por meio 
da análise do equilíbrio dinâmico com uma função de produção com elevada substituição entre 
os fatores. Nesse sentido, nenhuma relação direta entre a distribuição funcional da renda e o 
crescimento econômico pode ser inferida. 
 As ideias apresentadas não visam criticar a validade da estrutura teórica neoclássica23, 
tampouco desconsiderá-la como ferramenta de análise econômica, mas tão somente destacar as 
dificuldades em se aplicar tal instrumental tendo como objeto de estudo o relacionamento entre 
                                                 
21 Na realidade, o modelo de crescimento neoclássico, ou modelo Solow-Swan, é atribuído tanto a Solow (1956) 
quanto a Swan (1956). 
22 A análise de Solow (1956), portanto, desconsidera a relação entre a taxa garantida e a taxa efetiva investigada 
por Harrod (1939). 
23 Duas áreas de críticas fundamentais direcionadas para a abordagem neoclássica são mencionadas por Hein 
(2014). A primeira crítica se refere à relevância dos modelos neoclássicos ao se lidar com o problema de uma 
economia monetária de produção em que não se assume a validade da lei de Say no contexto do longo prazo. Sob 
esses pressupostos, deve-se permitir a possibilidade de desemprego involuntário e subutilização da capacidade 
produtiva. A segunda área de crítica, conhecida como a controvérsia do capital, questiona a consistência dos 
conceitos neoclássicos de capital agregado e de função de produção agregada quando não se lida com uma 
economia de troca com apenas um bem. Dentre as diversas conclusões da controvérsia do capital, a principal é de 
que não há como se desenvolver um método rigoroso para agregação dos bens de capital, o que impossibilita a 
estimação adequada de uma função de produção neoclássica. Para uma discussão mais aprofundada, ver Harcourt 
(1972). 
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a distribuição da renda e o crescimento econômico. O obstáculo maior surge ao se constatar 
que, no âmbito neoclássico, a distribuição de renda nada mais é do que resultado do ajustamento 
de mercados de fatores, não se relacionando, até onde se tem conhecimento, com o processo de 
crescimento. Essa conclusão é compartilhada por Solow: 

Muito pouco foi dito nesse levantamento a respeito da distribuição de 
renda (em outras palavras, sobre a determinação dos preços dos 
fatores). Isso porque não há conexão especial entre o modelo 
neoclássico de crescimento e a determinação dos preços dos fatores. A 
prática de costume é o apelo à mesma visão da precificação dos fatores 
que caracteriza a teoria neoclássica do equilíbrio estático. Se a hipótese 
vigente de que todos os mercados se equilibram é relaxada, uma teoria 
alternativa acerca dos preços dos fatores seria certamente necessária. 
(SOLOW, 2000, p. 378, tradução nossa) 

 
5. As abordagens pós-keynesianas: os modelos Kaldor-Robinson e Kalecki-Steindl 

 A escola econômica pós-keynesiana24 manteve a discussão sobre o tópico de 
distribuição e crescimento nas linhas políticas da abordagem clássica, ou seja, incluiu-se o 
elemento de distinção entre classes sociais na estrutura macroeconômica. Pode-se dizer que o 
objetivo comum entre as abordagens à distribuição e ao crescimento pós-keynesianas é a 
tentativa de estender o princípio da demanda efetiva de Keynes para um contexto dinâmico.25 
Nesse âmbito, Nicolas Kaldor comenta o seguinte: 

O princípio do multiplicador [...] poderia ser alternativamente aplicado 
à determinação da relação entre os preços e os salários, se os níveis de 
produto e de emprego são tomados como dados, ou à determinação do 
nível de emprego, se a distribuição (i.e., a relação entre preços e 
salários) é tomada como dada. A razão pela qual essa análise por 
multiplicador não foi desenvolvida como uma teoria da distribuição é 
precisamente porque ela foi inventada com o propósito de ser uma 
teoria do emprego – para explicar porque o sistema econômico pode 
permanecer em equilíbrio em um estado de subemprego (ou de uma 
subutilização generalizada dos recursos), caso em que as propriedades 
clássicas da economia de escassez são inaplicáveis. (KALDOR, 1955-
1956, p. 94, tradução nossa) 

 O ponto fundamental por trás do princípio da demanda efetiva é a ideia de que o 
investimento determina a poupança e funciona como a força motriz do sistema econômico. Sob 
essa perspectiva orientada pela demanda (demand-led), o princípio introduzido ao contexto 
estático implica que os níveis de produto, ou da renda, e de emprego se ajustam à demanda 
agregada. Como o investimento é independente, apenas por um acaso a interseção entre a 
demanda e a oferta ocorrerá sobre o ponto de pleno emprego e plena utilização. No curto prazo, 
portanto, o investimento é visto como um canal gerador de demanda. Já no contexto demand-
led dinâmico deve-se considerar também os efeitos de geração da capacidade produtiva por 
parte do investimento. A descrição dos mecanismos de funcionamento dinâmico que 
fundamentam o sistema, entretanto, varia conforme a abordagem pós-keynesiana em questão. 
Seguindo Hein (2014), classifica-se as abordagens pós-keynesianas ao crescimento e à 
distribuição entre o modelo Kaldor-Robinson, que combina características da abordagem de 

                                                 
24 O termo pós-keynesiano é aqui utilizado para descrever as abordagens baseadas nos trabalhos de Nicholas 
Kaldor, Joan Robinson e Michal Kalecki. Para uma ampla discussão sobre as abordagens pós-keynesianas, ver de 
Carvalho (1992) e também Holt e Pressman (2001). 
25 Nesse sentido, os trabalhos de Harrod (1939) e Domar (1946) também podem ser considerados pós-keynesianos. 
Manteve-se a distinção porque o modelo Harrod-Domar não lida com as questões distributivas de interesse. 
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Nicholas Kaldor e Joan Robinson, e o modelo Kalecki-Steindl, fundamentado nos trabalhos de 
Michal Kalecki e Josef Steindl.26 No modelo Kaldor-Robinson, o problema de instabilidade de 
Harrod (1939) é abordado em uma estrutura com pleno emprego e plena utilização da 
capacidade produtiva mediante a introdução de um mecanismo de ajustamento que opera por 
meio da distribuição da renda. Além disso, introduz-se a investigação dos determinantes do 
investimento, sendo esse papel atribuído à taxa de lucros. Entretanto, como descrito por Hein 
(2014), a abordagem Kaldor-Robinson costuma ser criticada por supor perfeita flexibilidade de 
preços no mercado de bens e por fixar a utilização da capacidade produtiva e o emprego em 
seus níveis plenos no longo prazo. Essas duas críticas são abordadas pelo modelo Kalecki-
Steindl, que não supõe pleno emprego e plena utilização, mesmo no longo prazo, e modela o 
processo de precificação em uma estrutura de concorrência imperfeita, onde os preços são 
determinados não pela demanda, mas sim pelo poder de formação de preço das firmas. Na 
presente seção, discute-se alguns aspectos relevantes de ambas essas abordagens. 
 Nicholas Kaldor (KALDOR, 1955-1956; 1957) reanalisou o problema de instabilidade 
harrodiana por meio de um modelo de crescimento com pleno emprego27 e plena utilização da 
capacidade produtiva. Sob essa hipótese, a taxa de crescimento efetiva e a taxa de crescimento 
natural sempre se encontram na plenitude. Resta ainda verificar o comportamento da taxa de 
crescimento garantida associada ao estado de equilíbrio do sistema. A ideia de que o 
investimento determina a poupança é utilizada no modelo kaldoriano como o estímulo ao 
mecanismo que carrega o sistema ao equilíbrio, sendo a distribuição funcional da renda o canal 
para o processo de reajuste da taxa garantida. Para Kaldor (1955-1956; 1957), desvios da taxa 
efetiva em relação à taxa garantida e, portanto, variações no investimento causam reajustes de 
preços no mercado de bens. O mercado de trabalho, entretanto, responde mais lentamente, 
verificando-se um descompasso entre o ajuste dos preços e da taxa salarial nominal.28 O 
resultado é uma redistribuição da renda entre salários e lucros. Se há uma diferença entre a 
propensão a poupar a partir dos lucros e a propensão a poupar a partir dos salários, então a 
redistribuição da renda afetará a propensão a poupar média. Como visto anteriormente, na 
discussão sobre o modelo Harrod-Domar, a taxa garantida é determinada pela propensão a 
poupar média e pela razão capital-produto visada. No modelo de Kaldor (1955-1956; 1957) 
supõem-se constantes a taxa natural de utilização e a razão capital-produto potencial. A 
propensão a poupar, logo, se apresenta como canal para o ajustamento da taxa garantida à taxa 
efetiva. Portanto, no modelo kaldoriano, as variações no investimento causam choques de 
redistribuição da renda que, por sua vez, afetam a propensão a poupar média da economia. Esse 
processo é responsável pelo ajustamento da taxa garantida à taxa efetiva de crescimento, 
mantendo o sistema em equilíbrio. Joan Robinson (ROBINSON, 1956; 1962), por sua vez, 
utiliza uma abordagem semelhante, tratando a instabilidade harrodiana também por meio do 
ajustamento da distribuição da renda, e, além disso, investiga o papel da taxa de lucros como 
determinante das decisões de investimento. 
 Para a abordagem de Michal Kalecki (KALECKI, 1939; 1943; 1954), em contraste com 
a estrutura kaldoriana-robinsoniana descrita no parágrafo anterior, economias capitalistas 
caracterizadas pela produção industrial operam, via de regra, com excesso de capacidade 
produtiva e há também desemprego involuntário, mesmo no longo prazo. Nesse contexto, o 
estoque de mão-de-obra não é uma restrição ativa para o crescimento, e não se pode determinar 
uma trajetória equilibrada com pleno emprego e plena utilização. Além disso, Kalecki (1939; 

                                                 
26 Para uma introdução matemática dos modelos Kaldor-Robinson e Kalecki-Steindl, ver os capítulos 4 e 5 de Hein 
(2014), respectivamente. 
27 A hipótese keynesiana de desemprego persistente é, portanto, abandonada por Kaldor (1955-1956; 1957). 
28 Semelhantemente, Robinson (1962) levantou a hipótese de que um aumento no investimento, ao elevar a 
demanda no mercado de bens, inflaciona os preços em relação aos salários nominais. Isso reduziria os salários 
reais e, portanto, redistribuiria a renda em favor dos lucros. 
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1943; 1954) não supõe preços flexíveis no mercado de bens como é realizado no modelo 
Kaldor-Robinson. Ao invés disso, ele introduz uma estrutura com concorrência imperfeita em 
que os preços são formados por firmas conforme os custos da produção industrial.29 Com essa 
configuração, a abordagem kaleckiana se livra de considerações a respeito da taxa natural de 
crescimento, já que o estoque de trabalho deixa de ser uma restrição ativa. Ademais, a 
distribuição funcional da renda não é determinada por variações no investimento, como no 
modelo Kaldor-Robinson, mas sim pelo processo de precificação e, portanto, os determinantes 
distributivos fundamentais partem do poder de formação de preço das firmas bem como dos 
custos de produção, ambos considerados exógenos. Mantendo a hipótese de que a propensão a 
poupar a partir dos lucros supera a propensão a poupar a partir dos salários, os choques 
redistributivos exógenos afetarão o investimento. Assim como na abordagem Kaldor-Robinson, 
Kalecki (1939; 1943; 1954) supõe a determinação da poupança pelo investimento, mas esse 
mecanismo afeta a taxa de utilização da capacidade produtiva que aqui se apresenta como a 
variável de ajuste. Josef Steindl (STEINDL, 1976) utilizou o modelo dinâmico proporcionado 
por Kalecki (1939; 1943; 1954) e aprofundou a investigação na estrutura de concorrência, 
sobretudo no que diz respeito à distinção entre o processo de precificação competitivo e 
oligopolista, e as tendências de estagnação resultantes da transição do capitalismo competitivo 
ao capitalismo oligopolista por meio da concentração de mercado. 
 Portanto, identifica-se dois tipos de abordagem ao estudo da relação entre o crescimento 
e a distribuição no paradigma pós-keynesiano. A abordagem Kaldor-Robinson modela uma 
economia com pleno emprego, plena utilização do capital e perfeita flexibilidade no mercado 
de bens, onde se identifica um mecanismo de reajuste do crescimento à trajetória de equilíbrio 
de pleno emprego e plena utilização por meio da distribuição funcional da renda. O modelo 
Kalecki-Steindl, por outro lado, supõe um sistema econômico com subemprego, subutilização 
da capacidade produtiva e formação de preços em mercados com concorrência imperfeita. 
Nesse caso, o ajustamento do crescimento se dá mediante a utilização da capacidade produtiva, 
mas o equilíbrio atingido não necessariamente alcança os níveis de pleno emprego e plena 
utilização. Como a abordagem kaleckiana-steindliana fornece uma estrutura com menos 
suposições restritivas no que diz respeito à modelagem de uma economia monetária de 
produção, a partir dela foram desenvolvidos os chamados modelos kaleckianos, a saber, o 
modelo Rowthorn-Dutt e Bhaduri-Marglin. Hein (2014) descreve como, na perspectiva pós-
keynesiana, tais modelos se tornaram referenciais (workhorse models) para maiores 
desenvolvimentos no estudo sobre o crescimento e a distribuição. Esses modelos serão 
abordados na seção que se segue. 
 

6. Os modelos kaleckianos Rowthorn-Dutt e Bhaduri-Marglin 
 O modelo Rowthorn-Dutt, a primeira versão do modelo kaleckiano, foi desenvolvido 
por Robert Rowthorn (ROWTHORN, 1982) e Amitava Dutt (DUTT, 1984; 1987) e sua 
principal característica consiste no resultado de que uma redução na parcela do produto 
atribuída aos lucros (profit share) estimulará a taxa de utilização da capacidade produtiva, a 
taxa de lucros e a taxa de acumulação de capital, devido ao efeito atenuante sobre o consumo 
associado à queda proporcional na parcela salarial (wage share). Inevitavelmente, o modelo 
Rowthorn-Dutt sugere que a atividade econômica é “puxada pelos salários”, ou, em outras 
palavras, apresenta regime wage-led.30 O modelo Bhaduri-Marglin, uma variante kaleckiana 
posterior desenvolvida por Amit Bhaduri e Stephen Marglin (BHADURI e MARGLIN, 1990), 

                                                 
29 Kalecki (1939; 1943; 1954) argumenta que firmas formadoras de preço, ou price setters, aplicam uma margem, 
ou mark-up, sobre seus custos unitários com trabalho e com matérias-primas. O poder do price setting e, portanto, 
o mark-up, dependem fundamentalmente do grau de monopólio no setor industrial da economia. 
30 Esse resultado, entretanto, depende da hipótese de que trabalhadores não poupam. Se esse pressuposto é 
relaxado, o modelo Rowthorn-Dutt passa a permitir resultados profit-led, 
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por sua vez prevê também um efeito positivo do aumento no profit share sobre o investimento. 
Essa modificação é atribuída à simples alteração em introduzir o profit share como variável 
dependente na equação que modela o comportamento do investimento. Consequentemente, o 
modelo passa a permitir que o regime econômico se configure como profit-led, conforme os 
parâmetros observados.31 Esses modelos serão brevemente discutidos abaixo. 
 Em geral, as abordagens kaleckianas em questão são equivalentes em todos exceto um 
ponto. Ambas utilizam identidades macroeconômicas, uma simples regra de precificação por 
margem e uma equação ad hoc para a modelagem do comportamento do investimento e 
empregam análise de equilíbrio dinâmico para observar os movimentos do sistema em resposta 
a choques no profit share. Dentre as variáveis dinâmicas observadas, costuma-se dar destaque 
para a taxa de utilização da capacidade produtiva, por representar a variável de ajustamento do 
sistema bem como o nível de atividade econômica, a taxa de lucros, usada para capturar os 
efeitos distributivos sobre a lucratividade e a taxa de acumulação de capital, interpretada como 
o crescimento do potencial de produção, i.e., como o produto de longo prazo. 
 A distinção entre o modelo Rowthorn-Dutt e o modelo Bhaduri-Marglin se encontra nos 
determinantes utilizados para modelar o investimento. O primeiro inclui apenas a utilização da 
capacidade produtiva, suposto como o indicador de demanda percebido pelos investidores. Já 
o modelo Bhaduri-Marglin inclui, além da utilização, também o profit share como determinante 
do investimento. Aqui, supõe-se que o profit share é captado pelos investidores como o 
indicador de lucratividade. Dessa forma, o modelo Bhaduri-Marglin introduz um efeito 
distributivo direto sobre o investimento, o que permite a possibilidade de um regime econômico 
profit-led. 
 Os modelos kaleckianos, portanto, buscam levar em consideração as características de 
concorrência imperfeita e de subutilização dos recursos produtivos interpretadas como 
elementos fundamentais de uma economia monetária de produção no contexto da abordagem 
kaleckiana-steindliana. Em particular, a versão Bhaduri-Marglin se destaca por permitir uma 
maior flexibilidade em seus resultados, já que o regime profit-led também é explicado. 
Encontra-se, portanto, nesse paradigma, uma estrutura de análise a ser considerada. 
 

7. Considerações finais 
 Há diversas formas de se abordar a relação entre a distribuição funcional da renda e o 
crescimento econômico, como deixa claro a exposição realizada acima. Na perspectiva da 
economia clássica, a distribuição é determinada por fatores institucionais e identifica-se na 
tendência de estrangulamento dos lucros o problema fundamental do processo de crescimento. 
Para a abordagem neoclássica, por sua vez, o crescimento é descrito a partir da introdução da 
função de produção com fatores substituíveis em uma estrutura de equilíbrio dinâmico, e o 
equilíbrio de pleno emprego é o único resultado possível. A distribuição, por sua vez, é 
determinada pelas relações entre oferta e demanda nos mercados de fatores e não possui relação 
direta com o crescimento. As abordagens pós-keynesianas identificam equilíbrio no processo 
de crescimento, mas divergem em sua interpretação do mecanismo de ajustamento. O modelo 
Kaldor-Robinson analisa o processo de crescimento em uma estrutura de pleno emprego, plena 
utilização da capacidade produtiva e flexibilidade de preços no mercado de bens e utiliza a 
distribuição funcional da renda como variável de ajuste. O modelo Kalecki-Steindl supõe 
desemprego involuntário, excesso de capacidade produtiva e precificação sob condições de 
concorrência imperfeita, além de introduzir a taxa de utilização da capacidade produtiva como 
variável-chave no mecanismo de ajustamento. Por fim, a partir da linha de pensamento 
kaleckiana-steindliana surgiram modelos referenciais para o estudo da relação entre o 
crescimento e a distribuição, sendo esses o modelo Rowthorn-Dutt e o modelo Bhaduri-
                                                 
31 Bhaduri e Marglin (1990) descrevem o regime wage-led como estagnacionista (stagnationist) e o regime profit-
led como exaltacionista (exhilarationist). 
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Marglin. Eles se distinguem ao explicar os fatores que determinam o comportamento do 
investimento. O modelo Rowthorn-Dutt conclui que o crescimento é exclusivamente wage-led 
enquanto que o modelo Bhaduri-Marglin permite a possibilidade de resultados profit-led. 
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