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Ao longo dos anos temos tentado representar as ideias económicas através 

de diagramas em movimento, ou seja, por filme, e usar essa representação para o 
ensino nas escolas e em classes de adultos. A primeira versão de um desses 
filmes, com o título O dinheiro, foi apresentado na Manchester Statistical Society, 
em Março de 1938, e uma descrição pormenorizada do seu conteúdo foi publicado 
nos relatórios daquela sociedade. Seguiu-se um ano de experiencias, para 
demonstrar o filme e usá-lo como pano de fundo para a instrução, numa série de 
ocasiões. As lições derivadas desses ensaios foram então utilizadas para produzir 
um segundo filme, versão ampliada do primeiro, e agora intitulado Desemprego e 
moeda, concluído em Abril de 1940 (1) . Este filme, que na realidade é uma 
sequência de seis bobinas mais ou menos independentes, estende-se por 4.000 pés 
(equivalente a cerca de 45 minutos) e a gravação dos comentários falados inclui 
cerca de 4.000 palavras. Tentarei rever alguns dos seus pontos principais e 
familiarizar o leitor com a técnica desta nova modalidade de apresentação, 
referindo-me por um lado para ao fundamento teórico sobre o qual assenta, e 
apontando, por outro lado, para alguns dos argumentos de ensino a que pode 
conduzir; é claro que ambos ser podem muitas vezes coincidentes. 

Neste filme, os diagramas simbólicos são introduzidos, em cada etapa, por 
cenas curtas com desenhos animados de homens e mulheres a executarem a 
função em questão. Mostram-se essas pessoas a comprar e a vender, a ir para o 
trabalho e a voltar para casa com o seu salário, a economizar dinheiro ou a 
investi-lo, e assim por diante. A cena transforma-se num diagrama em 
movimento, um "símbolo dinâmico", que tem o seu significado e que é doravante 
utilizado para o representar. Dos seis fitas de Desemprego e Dinheiro, o primeiro, 
intitulado Dinheiro, é totalmente construído com técnicas de desenho animado, e 
introduz a cena geral da vida económica e sua principal atividade, que é a 
produção corrente e o seu consumo, que se mantêm ativos através da circulação 
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do dinheiro. Há casas do lado esquerdo da tela, as habitações, onde vivem as 
pessoas. Das habitações sai um círculo, na tela, ao longo dos qual, em sequência e 
no sentido horário, estão dispostas as várias fases de produção: agricultura e 
extração, fabrico e distribuição (ver a fig. 1). Figuras de homens, que representam 
os cidadãos como produtores, movem-se, no sentido horário, ao longo do círculo, 
para os locais de produção, e iniciam o fluxo de bens de etapa para etapa, que 
finalmente chega às lojas. Aqui os produtos ou bens são recebidos por figuras 
femininas que, representando o cidadão como consumidor, saíram das habitações 
no sentido anti-horário, levando o dinheiro para as lojas, a fim de comprar os 
bens produzidos pelos "homens". Portanto parte do dinheiro em circulação fica 
nas lojas, enquanto o restante é distribuído para as várias fases anteriores da 
produção. No "dia de pagamento" esse dinheiro acumulado é colectados pelos 
homens e levados de volta para as habitações, como o rendimento da semana 
anterior. 

Este prólogo define o cenário e a ação principal do filme, passando ao lado 
de considerações de equilíbrio económico, e concentra-se inteiramente nos 
recursos dinâmicos; mas não dá qualquer indicação sobre os vários tipos 
concorrentes de bens e factores de produção necessários para uma explicação da 
função de preços e lucros. Até se apresentar no filme a ideia de  equilíbrio 
económico (cujos preparativos já foram feitos), a demonstração deste prólogo (fita 
1) precisa de ser completada por um discurso sobre a natureza do equilíbrio 
económico, mantido e constantemente reajustado pelo mecanismo dos preços e 
dos lucros. Isso deve ser discutido antes de prosseguir para as partes seguintes do 
filme, de argumento mais dinâmico.  

Na segunda fita (chamado Das imagens para os símbolos), as habitações 
transformam-se num rectângulo e todas as etapas de produção são agrupados 
noutro rectângulo, de igual tamanho e forma, que representam uma combinação 
vertical de toda a produção e distribuição, desde a extração da matéria-prima até 
ao retalho (lojas). Este rectângulo de negócios está dividido verticalmente num 
certo número de secções, que representam unidades idênticas (unidades de 
negócios), cada uma delas produzindo, por dia, a mesma parcela de bens, entre 
todos os tipos possíveis (Fig. 2). A cada unidade de negócios corresponde, nas 
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habitações, uma secção de igual tamanho, de onde as pessoas, cujos rendimentos 
provêm das unidade de negócios, são ditas dever viver. A fita 2 concentra-se 
numa unidade de negócio e na habitação principal correspondente. Temos este 
último (HP) à esquerda, o anterior (UN) do lado direito da tela, e vemos que UN 
contém uma pilha de dinheiro, que representa o seu capital, que será colocado em 
circulação quando começar a trabalhar (Fig. 3). Durante a primeira semana de 
produção nada pode ser vendido, porque as pessoas no HP ainda não receberam 
nenhum dinheiro, sendo suposto estarem a viver dos alimentos armazenados em 
casa, ou então à custa da poupança forçada conseguida de outras partes da 
comunidade, consumindo dinheiro anteriormente posto de lado - mas nesta fase 
isso não precisa ser explicado à audiência. No filme supõe-se que um pacote de 
produtos é produzido em cada dia, enquanto que o período de pagamento de todos 
os proveitos é de seis dias; o sétimo dia é inteiramente omitido do calendário. 
Assim, durante o primeiro período de trabalho acumula-se, no interior da 
unidade de negócios, uma fila de seis parcelas. No final, a pilha de dinheiro 
circula em sentido contrário, no sentido das habitações, para o pagamento de 
salários, rendas, juros e lucros da primeira semana de produção (2) . No dia 
seguinte, uma parte do dinheiro, no valor de um sexto do total da pilha, é 
transferido (no sentido anti-horário) para a UN e aí desloca uma parcela de 
produção diária, que vai para a HP (no sentido horário), onde se desfaz através 
do consumo. Estas compras diárias, é claro, são substituídas nas lojas pela 
produção continua da UN, voltando todo o dinheiro uma vez mais para a HP, e o 
processo repete-se. 

É diretamente visível nesta cena que o dinheiro, que está constantemente 
a circular, é precisamente igual ao valor das parcelas na UN, que aqui se 
consideram como sendo iguais ao seu custo de produção. É assim evidente que a 
colocação em circulação do capital corresponde a um processo de investimento, e 
que os bens criados representam o capital circulante do negócio. 

No filme esse capital circulante é igual a seis parcelas, que é a produção 
de todo um período de pagamentos, e não, como deveria ser, igual a metade de 
um período de produção. A disparidade surge, em parte, porque no filme o período 
de produção é apenas um dia, e, portanto, muito menor do que o período de 
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pagamento (3) . Porém a unidade de negócio (UN), com as suas seis parcelas, 
representa um estado de coisas inútil que não será mantida, uma vez que o 
gestor de negócios não vai querer arcar com os custos de stocks completamente 
ociosos. Das seis parcelas irá vender cinco e meia e, assim, recuperar a maioria 
do capital originalmente gasto. Estas vendas devem ser feitas a outras pessoas 
cujos rendimentos não derivam da UN e que, por consequência, vão reduzir a 
circulação geral. O aumento líquido na circulação de dinheiro, decorrente da 
abertura de uma unidade de negócios é, portanto, eventualmente, reduzida para 
o valor correto do custo de produção correspondente ao capital circulante, que é 
igual ao output de metade do período de produção. 

O capital circulante desempenha um papel essencial no processo de 
encerramento de uma unidade de negócios. O capital que foi colocado em 
circulação quando se iniciou a UN é então recuperado através da venda de 
parcelas (ou de parte das parcelas) que representam o capital circulante. Após o 
encerramento, a unidade de negócios fica novamente vazia de parcelas e, uma vez 
mais, apenas com a pilha de dinheiro com que estava equipada no início. Este 
processo é discutido mais tarde, com mais detalhes, em relação com a fita 
(bobine) #3. 

Também é fácil estabelecer um ou dois outros pontos interessantes a este 
respeito. Em primeiro lugar, o facto de que não faria qualquer diferença se a 
pilha de dinheiro fosse substituída por um crédito bancário. Isto poderia ser 
transferido, talvez até mesmo dentro do mesmo banco, da conta da UN para a 
conta dos beneficiários dos recebimentos nas habitações, e de volta para a UN 
pelo pagamento das mercadorias. Também é claro que a UN tem direito a 
financiar esse dinheiro contra a segurança das parcelas (capital circulante) no 
interior da UN. Na verdade, ela pode por si ser autorizada a criar esse dinheiro, 
uma vez que pelas regras de contabilidade empresarial tem a obrigação de não os 
colocar em circulação, a menos que já tivesse investido esse valor no capital 
circulante, a ser garantido de forma segura contra a devolução e anulação do 
dinheiro, caso a UN deva fechar as portas. 

Referindo-se ao facto de que os alugueres, juros e lucros não são, na 
realidade, pagos semanalmente, mas sim depois de períodos muito mais longos, é 
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fácil apontar que estes exigem a utilização de grandes somas de dinheiro, 
correspondente aos intervalos mais longos em que são transferidos. Se, por outro 
lado, e por qualquer motivo, os prazos de pagamento se reduzisse a um dia, ou 
até mesmo metade de um dia, como em 1923 durante a grande inflação na 
Alemanha, então o valor total de dinheiro em circulação reduzir-se-ia a 
dimensões invulgarmente pequenas. 

Tendo estabelecido o ciclo do dinheiro na forma de uma transferência 
periódica da pilha de moedas da UN para a HP, que continuamente pinga de 
volta para a UN, o filme continua pela transformação este quadro num novo 
quadro com uma circulação contínua do dinheiro total. A pilha de dinheiro 
espalha-se para fora de um círculo que gira no sentido anti-horário entre as HP e 
UN, com um período de rotação de seis dias. Este círculo transforma-se então 
num cinto, girando com uma velocidade que representa a quantidade exata do 
dinheiro substituído. Este cinto de dinheiro é o símbolo da circulação contínua 
habitualmente usada na teoria monetária. 

Notamos para referência futura que o período de rotação do cinto de 
dinheiro substitui e simboliza a transferência da pilha de dinheiro, que ocorre em 
intervalos semanais. Se, no decurso do tempo, ocorrer uma alteração na 
quantidade de dinheiro em circulação, este aparecerá como uma mudança na 
pilha de dinheiro transferida. Logo as alterações na circulação de dinheiro não 
podem ocorrer mais rapidamente do que semana após semana, e, por 
consequência, as alterações na largura do cinto de dinheiro, que representam 
alterações na quantidade de dinheiro em circulação, devem ser representados por 
degraus, cada um dos quais deve se estende ao longo de um período completo de 
rotação. Com essa conclusão, que mais tarde será muito ampliada, em relação 
com a fita (bobine) #4, o filme mostra que a dinâmica económica nos obriga a 
considerar alguns conceitos novos, pois exige uma formulação mais definitiva das 
alterações na circulação monetária, do que a até aqui disponível.  

A fita (bobine) #3 intitula-se deflação e reflação - versão mais simples e 
mostra os primeiros exemplos de mudanças na circulação. Ampliamos a nossa 
visão para incluir todas as unidades de negócio da comunidade e toda as 
habitações, com o cinto de dinheiro completo a passar por entre eles (Fig. 4). As 
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secções do cinto do dinheiro que servem cada uma das unidades de negócio são 
depois analisadas (Fig. 5). A largura da faixa de entrada na UN representa a 
dimensão das suas receitas correntes, enquanto que o dinheiro que sai divide-se 
em faixas paralelas correspondentes a salários, rendas, juros e lucros. Há aqui 
uma diferença entre as várias unidades de negócios: enquanto que supostamente 
produzem bens idênticos e ao mesmo ritmo, e recebem e pagam a mesma soma de 
dinheiro, os seus custos de produção são variáveis, e, portanto, sua rentabilidade 
também é diferente. Esta hipótese diverge ligeiramente das condições de 
concorrência perfeita implícitas nas nossas definições, mas precisa de ser feita 
para precisar melhor as consequências económicas de deflação e reflação; quando 
os lucros são avaliados, podemos fixar-nos numa unidade marginal, que será a 
primeira a reagir às variações da circulação (de dinheiro). 

Partimos de um estado de equilíbrio monetário e de pleno emprego, em 
que não há investimento líquido a decorrer. Esta definição é, naturalmente, 
construída com o propósito de testar partes isoladas da máquina económica; 
alguns elementos importantes, que de momento se excluem, virão mais tarde a 
serem tidos em conta. Pode-se acrescentar que, embora seja invulgar encontrar o 
pleno emprego na ausência de investimento líquido (positivo ou negativo) numa 
comunidade industrial moderna, isto foi bastante comum sob condições 
económicas mais primitivas, e pode-se tornar o estado normal das coisas num 
futuro sistema económico que, embora bem regulamentado no aspecto monetária, 
tenha atingido o ponto de saturação relativamente ao capital. 

Estamos agora a analisar as reações de este cenário aos impactos de 
alternativas de poupança e da propensão para o consumo. Um rectângulo 
denominado "banco", simbolizando todo o sistema bancário, é colocado no meio do 
nosso círculo de dinheiro para criar o cenário para estas ações (Fig. 4). Um fluxo 
de dinheiro ramifica-se a partir do cinto de dinheiro, deixando as habitações e 
seguindo para o banco. A ramificação não se faz a partir da periferia do cinto (o 
que seria enganoso), mas é mostrada de forma a deixar claro que o fluxo chamado 
"poupança" surge de pessoas em todas das habitações e que levam o seu dinheiro 
para o banco. Há também um fluxo chamado "consumo" para simbolizar o 
dinheiro gasto, mas previamente poupado. Este fluxo começa a partir do banco e 
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junta-se ao cinto quando este se aproxima das unidades de negócios, mostrando 
que esse dinheiro é gasto nas lojas, juntamente com o dinheiro que sai 
diretamente das habitações. 

Poupança e consumo assim definidos são processos opostos, mas que 
operam em simultâneo; enquanto que algumas pessoas aumentam as suas 
poupanças, outros estão a retirar as suas, e as pessoas estão permanentemente a 
trocar esses papéis entre si. Não há qualquer razão pela qual o fluxo total de 
poupança deva ser igual ao do consumo, num certo momento qualquer; mas se, 
por acaso, os dois forem iguais então simplesmente compensam-se um ao outro. O 
ponto principal do argumento do filme nesta fase é apresentar as duas 
alternativas, excesso de poupança que resulta em deflação, e depois excesso de 
despesa que resulta em reflação. 

Explicou-se, acerca da bobina #2, que as alterações na circulação se devem 
estender por um período completo de rotação e que devem ser representadas 
como uniformes dentro de cada período. Assim, na nossa experiencia de 
poupança, o excesso de poupança sobre o consumo é mantido uniforme ao longo 
de um período de pagamento; após o que a poupança é novamente reduzida para 
o nível do consumo. É característica de todos os fluxos que ligam o banco com a 
circulação principal – os outros dois fluxos serão introduzidas mais tarde - que 
estes apenas podem mudar de forma descontínua, no final de cada período. 

Um excesso de poupança reduz a largura do fluxo principal de dinheiro, 
cortando uma dobra na periferia, a qual, partindo das habitações, vai seguindo à 
volta de todo o círculo, até que novamente chega às habitações. A largura do cinto 
vai-se reduzindo à medida que a dobra vai circulando e pelo valor da 
profundidade da dobra (Fig. 6). Depois disso, com o excesso de poupanças 
removido, o cinto circulará de forma constante, com a largura reduzida, mas como 
o processo de deflação deprime as perspectivas dos negócios, isso suscita uma 
nova redução da circulação monetária, o que se discute a seguir.  

A redução deflacionária do cinto de dinheiro resulta em primeiro lugar 
numa redução igual das receitas e dos lucros em todas as unidades de negócio, 
mas as suas margens de lucro vão ser diferentes, e os efeitos vão cariar e são 
mais severos na unidade menos rentável. A demonstração é feita de modo que 
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esta unidade se torna completamente não rentável e tem que fechar, enquanto 
que as outras ainda conseguem seguir em frente. 

A liquidação de unidade não lucrativas implica a demissão do pessoal aí 
ocupado e uma redução adicional do cinto de dinheiro. No filme isso aparece como 
uma redução da largura do cinto de dinheiro, igual ao total dos rendimentos 
cancelados. Isso, no entanto, é enganador; a quantidade de dinheiro retirado de 
circulação é equivalente ao valor pelo qual o capital circulante da unidade em 
liquidação é vendido, o que nas condições prevalecentes do mercado é igual aos 
seus custos de produção. O dinheiro dos rendimentos cancelados, por outro lado, é 
igual ao valor de custo da produção de um período de pagamento, que é o dobro 
da quantidade anterior se os períodos de produção e pagamento coincidirem, e 
mais do dobro se este ultrapassa o anterior. A diferença entre o custo do capital 
circulante e o custo de produção num período é utilizada para a compra de bens 
produzidos por outras unidades de negócio e, assim, vai aumentar a circulação 
que por aí passa. Este argumento, que é facilmente entendido no filme (embora 
não completamente demonstrado) clarifica um ponto muitas vezes mal tratado 
nas descrições de liquidações deflacionárias. A principal consequência imediata 
de tais  liquidações não é deflacionária, mas, antes pelo contrário, tende a 
melhorar e a restaurar a circulação nas empresas que permanecem em operação. 

A experiência de consumo, que se segue à experiência de poupança, é em 
todos os seus aspectos o inverso da anterior. Do banco, o dinheiro é posto em 
circulação, que alarga com as receitas e os lucros das unidades de negócio que 
não tenham sido encerradas durante o período de deflação. Com as perspectivas 
de negócios assim a melhorar, as unidades paradas reabrem. O filme assinala 
(segundo as linhas bastante imprecisas há pouco descritas) que este 
acontecimento causa uma certa deflação. A quantidade correta de dinheiro 
retirado da circulação pela reabertura das unidades até então operacionais 
corresponde à diferença entre o valor do custo do seu capital circulante e o valor 
de mercado da sua produção semanal. 

A queda dos lucros na experiência de poupança, e o seu movimento oposto 
na experiência de consumo, durante o qual os salários (juntamente com as rendas 
e os juros) permanecem inalterados, demonstram claramente que as recompensas 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 108 (2011) 
11 

reais dos assalariados sobem com a deflação e caiem com a reflação. Vemos que 
enquanto a circulação monetária varia de uma posição "neutra" em pleno 
emprego para situações em que a circulação e o emprego diminuem, cada volume 
da circulação determina um certo nível de emprego e um nível correspondente 
dos salários reais. Assim, a importante observação de que o nível de emprego é 
determinado pelo nível de salário real pode ser diretamente lido a partir das 
imagens do filme. É no entanto preferível adiar a discussão desta conclusão até a 
demonstração dos ciclo comercial, na fita (bobine) #6, onde se torna evidente que 
a negociação salarial tem pouca influência direta sobre o nível de salários reais. 

As variações de preços podem ser lidos a partir das variações nas receitas. 
Considerando que se assumiu que a concorrência é perfeita, toda a produção 
corrente deve ser vendida. E como, por outro lado, as nossas convenções não 
admitem qualquer limitação no output de qualquer unidade de negócios, segue-se 
que o dinheiro recebido pelas unidades individuais é uma medida do nível de 
preços praticado. Quando o filme mostrou “receitas” das unidades individuais, 
poderíamos substituir por "preços", e observar a sua flutuação com o volume 
variável da circulação. Observamos também o efeito herdado pelo fecho de 
unidades de negócio, com um nível de preços em queda, e o amortecimento, por 
outro lado, do aumento dos preços que acompanha a expansão da circulação, 
através da reabertura de capacidade não utilizada. Estes efeitos são os mesmos 
que já se analisaram antes, embora em termos ligeiramente diferentes. 

No filme o dinheiro no banco chama-se "depósitos", e os depósitos são ditos 
aumentar durante a deflação e encolher novamente durante uma fase de re-
expansão. Deve-se chamar a atenção da audiência para essa convenção bastante 
curioso, tão diferente do sentido em que a palavra "depósito" é habitualmente 
usada, em que significa um saldo de crédito. A situação pode ser melhor 
esclarecida supondo uma transformação da cena de circulação puramente 
monetária, tal como é mostrada no filme, para uma circulação inteiramente 
baseada em crédito bancário. Apontamos, acerca da fita (bobine) #2 que tal 
significa a transferência da circulação monetária para o interior do banco, em que 
o dinheiro contido no "cinto" e os "depósitos" passariam a distinguir-se apenas 
como "créditos em circulação" e "créditos parados." O processo de poupança é 
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então visto como sendo uma imobilização de crédito bancário até então em 
circulação; e os gastos de poupança, obviamente, o oposto. 

O filme constitui uma boa oportunidade para explicar que os créditos 
parados não estão completamente imóveis. A cena que apresenta a poupança a 
fluir para o banco, e uma igual quantidade de despesas simultaneamente 
retirada (Fig. 4), mostra que o reservatório de dinheiro dentro do banco está 
constantemente a ser renovado por estes dois fluxos. Poupança e consumo, com o 
reservatório pelo meio, são obviamente vistos como uma ramificação da 
circulação principal e os "créditos parados" na realidade participam no fluxo 
dessa ramificação. A velocidade com que circulam é o inverso do período médio de 
tempo (calculado por uma média pesada adequada) decorrido entre a poupança e 
gasto de dinheiro pela mesma pessoa  A velocidade da circulação global é, então, 
igual à velocidade média de todos os créditos, tanto "circulantes" como "parados". 

Isto é interessante como uma demonstração de quanto mal definido está o 
conceito de "velocidade" ou "período" de circulação. O ponto é talvez mais claro 
em relação à quantidade de dinheiro em circulação, que está relacionado por M = 
I/V, onde I é o rendimento atual e V a velocidade. O banco pode ser considerado 
como contendo uma reserva quase ilimitada de créditos, e a parte destes que é 
vista em circulação dependerá da duração de tempo durante o qual se continua 
com a observação. Essa falta de definição de M reflete-se exatamente como uma 
variação inversa de V, de modo que o produto MV permanece inalterado. 

A fita (bobine) #4 conta a história de uma campanha de investimento. O 
equilíbrio prevalecente no início altera-se pela combinação de duas forças 
persistentes de mudança: o crescimento natural da população e o fluxo contínuo 
de novas invenções. Enquanto que o incremento da população exige capital 
adicional, a novas invenções apontam o caminho para métodos mais económicos; 
os novos investimentos a que estas forças dão origem representam portanto um 
incremento do capital, que também é uma melhoria da técnica corrente. 

O dinheiro investido é retirado do banco e vê-se a fluir do lado superior 
esquerdo para um novo rectângulo chamado construção de máquinas (CM), onde 
se produz o novo capital, e passando por aí, vê-se a chegar às habitações da região 
onde as MW atua, ou seja, as pessoas que vivem da produção de bens de capital. 
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Depois de atravessar essa secção das habitações, o fluxo de dinheiro investido 
junta-se ao cinto de dinheiro, onde o fluxo de dinheiro deixa as habitações. Esta 
situação é representada na figura. 7, onde T é o dinheiro investido, que flui do 
banco através da construção de máquinas (CM) e das habitações para se juntar 
ao cinto de dinheiro. As habitações estendem-se para a direita com uma secção 
que compreende os bairros de população adicional ainda no desemprego e os 
lugares onde vivem os trabalhadores da construção das máquinas (CM). 

O filme mostra então como o fluxo de dinheiro investido alarga a 
circulação, causando um acréscimo nos lucros (lucros inesperados), e como a 
partir desses lucros se fazem novas poupanças, que muito em breve compensam 
qualquer efeito adicional do investimento na circulação monetária. Assim, o 
multiplicador define um novo equilíbrio, com uma maior circulação monetária 
durante todo o período de investimento. Durante este tempo o dinheiro investido, 
que flui pelo topo do banco, é constantemente drenado na parte inferior para os 
depósitos dos homens de negócios, que recebem os lucros inesperados. 

Finalmente, com a conclusão do novo investimento cessa o fluxo de 
investimentos, e vê-se uma nova Unidade de Negócios a sair da Construção de 
Máquinas (CM) e a ocupar a sua posição entre as unidades no lado direito da 
imagem. Ao passar pelo Banco no seu caminho, a nova unidade reúne a partir 
dele uma pilha de moedas que representa o seu capital próprio. Em breve, como a 
unidade é aberta, este capital entra na circulação. 

Uma vez concluído o novo investimento, os trabalhadores da construção de 
máquinas ficam desempregados, e toda a secção adicional das habitações, 
mostrada na figura 7, fica de momento sem rendimento. Mas à medida que nova 
unidade de negócio abre, supõe-se o emprego é dado à totalidade desta secção, 
incluindo os trabalhadores da construção de máquinas, todos transferidos para 
ocupações na nova unidade. 

Conforme se explicou acerca da fita (bobine) #3, a abertura de uma 
unidade de negócios reduz a circulação, na medida do excesso do valor atual da 
produção de uma semana sobre o custo de capital circulante. Mas o filme ignora  
aqui este factor e coloca toda a ênfase sobre o importante efeito deflacionário das 
poupanças feitas com os lucros inesperados ainda em circulação. Esta função 
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multiplicadora inversa provoca uma rápida anulação mútua dos lucros em 
excesso e da poupança em excesso, resultando num estado "neutro" dos lucros 
normais. 

Esta história de investimento será introduzida mais tarde na fita (bobine) 
#6, no esquema do ciclo comercial; os  comentários seguintes sobre o mecanismo 
de investimento apresentado nesta bobina pode, portanto, também servir como 
uma introdução para a fita (bobine) #6. 

A situação em que, nesta história, o investimento é suposto começar é 
muito pouco comum. Normalmente o investimento começa, como se mostrará na 
segunda parte da fita (bobine) #6, pela recuperação de uma crise, em que o 
desemprego é essencialmente cíclico e apenas numa pequena parte é devido ao 
crescimento da população, e onde por consequência está presente uma grande 
capacidade não utilizada. A partir de tal situação, é fácil ver que a suposição de 
uma população em crescimento não é essencial para a nossa história. No caso de 
uma população estacionária, a recuperação das condições da crise não levaria à 
reabertura de todas as fábricas não utilizados, mas à substituição de uma boa 
parte por novas, com base nas melhorias da técnica moderna. Nesta versão 
alternativa da história os desempregados pela crise assumem o papel que no 
filme é interpretado pelo incremento natural da população. 

A suposição feita no filme (tanto aqui como na fita (bobine) #6) de que os 
trabalhadores da construção de máquinas podem ser rapidamente transferidos 
para o emprego nas recém construídas industrias de consumo também é muito 
artificial, mas pode ser facilmente visto como sendo imaterial para a nossa 
argumento. Mesmo que se tenha ido para o extremo oposto, alocando os 
trabalhadores da construção de máquinas exclusivamente para a construção de 
bens de capital, de modo que estarão sempre desempregados, excepto quando a 
construção de bens de capital está a ter lugar, isso não faria qualquer diferença 
para as fases de investimento financeiro, conforme resumido acima para a fita 
(bobine) #4, e descrito mais tarde para o âmbito mais amplo dos acontecimentos 
na fita (bobine) #6. Este ponto merece atenção, pois algumas análises do ciclo 
comercial atribuem uma forte influência depressiva à redução do emprego na 
construção de máquinas, que ocorre no final de um boom. Embora os efeitos 



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»«wp 108 (2011) 
15 

secundários depressivos possam ser de admitir, parece justificável pôr de lado, 
numa primeira aproximação, o papel desempenhado no ciclo comercial pelo 
encerramento de indústrias de construção (de máquinas) (4). 

A principal de maior interesse nesta bobina é o multiplicador, que amplia 
os rendimentos, cria um fluxo de poupanças e através delas leva à transferência 
do dinheiro investido para as reservas dos homens de negócios que estão a ter 
lucros com a venda de bens de consumo, durante o período de construção de 
máquinas.  

A seguir detalham-se as fases através das quais o Multiplicador atua no 
filme. Durante o primeiro período de pagamento do fluxo de investimento, de 
amplitude T, forma-se um incremento com mesma amplitude no cinto de 
dinheiro. No final do período este incremento torna-se um rendimento para os 
gestores das unidades de negócio. Para marcar a conclusão dessa transferência, 
no filme o fluxo T é cortado por um momento no final do primeiro período de 
pagamento. Quando, no principio do segundo período, o fluxo de investimentos é 
retomado, a posição é exatamente a mesma que era no início do primeiro período, 
excepto que o cinto de dinheiro mostra agora uma amplitude adicional T. À 
medida que o segundo período prossegue, acontecem duas coisas:  

(a) os trabalhadores da construção das máquinas (CM) recebem e gastam 
a sua segunda semana de rendimento T;  

(b) os empresários que acabam de tomar posse da parcela da primeira 
semana de rendimento adicional T, irão aumentar as suas poupanças por S1 e 
gastar nas lojas uma parcela T-S1 do novo rendimento . Assim o incremento dos 
rendimentos com origem no segundo período será de apenas T-S1. Uma parcela S2 
deste valor será adicionada às poupanças durante o terceiro período, S2 sendo 
menor do que S1; e o incremento dos rendimentos no terceiro período será T - 
(S1+S2). O filme passa rapidamente por essas fases e faz a poupança total S  = S1 
+ S2 + ...  atingir o valor T no final do quarto período. 

Atingindo S = T, o multiplicador concluiu a sua operação e estabelece o 
equilíbrio monetário que corresponde ao fluxo contínuo de  investimento T. Se P 
representar, nesta fase, a amplitude dos lucros inesperados que se adicionam ao 
cinto de dinheiro, então T+P é o aumento total de rendimentos causado 
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diretamente pelos trabalhadores da construção de máquinas e indiretamente, 
através do multiplicador, para os gestores, através do fluxo de investimentos T. 
Uma parte disto, uma quantidade S, é poupada, e é igual a T. Logo 

I - I/((T+P)/T) = I - S/(T+P) 
que é a bem conhecida relação entre o multiplicador e a propensão marginal para 
o consumo. Dado que o emprego deve, em geral, permanecer constante durante a 
operação do multiplicador, tal como se mostra nesta bobine, podemos considerá-lo 
apenas como um multiplicador de rendimento. 

É interessante que a operação gradual do multiplicador, para a qual D. H. 
Robertson chamou a atenção no Economic Journal de 1936, seja tão obviamente 
evidenciada pela sua representação no filme. Também se vai ver que os símbolos 
dinâmicos da circulação monetária utilizados neste filme demonstram, com igual 
facilidade, a falácia pela qual tem sido deduzida a identidade geral entre 
poupança e investimento. A relação correta entre estes factores pode ser mais 
facilmente demonstrada pela divisão na vertical do cinto de dinheiro em duas 
partes iguais, como na figura 8, uma secção habitações e uma secção negócios. 
Um ponto no cinto de dinheiro demora uma semana a ir de um cruzamento da 
linha divisória (digamos no topo) até ao cruzamento seguinte (digamos na parte 
inferior). Esse tempo representa a duração de dois períodos necessariamente 
idênticos:  (a) o tempo médio entre o recebimento das receitas pelas habitações e o 
seu consumo nas lojas; (b) o tempo médio entre os recebimentos pela unidades de 
negócio e a sua saída no pagamento de salários, etc. 

Neste esquema os fluxos que ligam a circulação monetária com os bancos 
devem ser representados ao longo da linha divisória vertical, como se mostra na 
figura 8; S0 e T0 são a poupança corrente e o investimento corrente. O esquema 
mostra que a despesa (corrente) no consumo (E) não é igual ao rendimento 
(corrente) I menos a poupança S, mas é antes igual ao rendimento de metade da 
semana anterior (I-1/2 ) menos a poupança; e que enquanto que os recebimentos R 
das unidades de negócio são iguais a E, e as saídas correntes O conjuntamente 
com T0 dão I, O não é igual a R, mas sim igual aos recebimentos de meia semana 
antes (R-1/2). Logo temos 

R + S0 = I-1/2  
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R-1/2 + T0 = I 
o que apenas leva a S0 = T0  se R=R-1/2 e I=I-1/2 , assumindo que os rendimentos 
não variam. Embora no essencial este argumento coincida com o de D. H. 
Robertson, Economic Journal, 1933, baseia-se num quadro conceptual mais bem 
definido. 
 A bobine #5 trata das repercussões financeiras da depreciação e do re-
investimento, e dá ênfase às diferenças prevalecentes a esse respeito entre novas 
e antigas unidades de negócio. 

Todas as fábricas criadas por novos investimentos sofrem de desgaste e 
obsolescência, e precisam de ser substituídas após algum tempo. Quer a 
substituição ocorra por grandes secções ou por pequenas peças, é sempre 
necessária uma descontinuidade para a substituição de peças. A peça é de 
repente restaurada à situação de nova, e o seu valor sobe de um nível próximo de 
zero para o seu valor original. Durante o período da vida de uma peça o seu valor 
cai linearmente ao longo do tempo. Assim, supondo que o valor de uma peça no 
final de sua vida (o seu valor de sucata) é zero, obtemos que o seu valor médio 
durante a sua vida útil é de 50% do valor original. Daí que num agregado de 
capital as peças de que têm sido repetidamente substituídas, e que podem por 
isso ser consideradas como de idade aleatória, possuirá 50% de seu valor original. 

O tema da bobine #5 é o processo pelo qual uma nova unidade de negócios, 
com 100% de valor, se aproxima do estado estacionário com 50% do valor, e os 
complementos financeiros deste processo. O modelo visual escolhido para esta 
demonstração é uma fábrica composta por seis partes substituíveis 
separadamente, apresentada como seis rodas colocadas dentro de um rectângulo. 
O período médio de obsolescência de qualquer das seis partes é de seis anos, de 
modo que o valor da fábrica, quando representado num gráfico, é visto como 
caindo a uma taxa de um sexto do seu valor original por ano, enquanto as rodas 
são mostradas a girar e a escurecer através do uso e do desgaste, ano após ano. 
No final do quinto ano, quando o valor da unidade caiu para 16.33%, começa a 
substituição das rodas - as rodas escurecidas vão sendo, uma a uma, substituídas 
por rodas novas e limpas - ao ritmo de cerca de uma roda nova por cada seis 
meses. Durante este período, que dura cerca de dois anos, o ritmo a que o valor 
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aumenta por meio de renovações é cerca de três vezes a taxa de depreciação 
corrente e, por consequência, no final do período o valor da fábrica foi restaurado 
para cerca de 66%. 

Estes dois períodos que se seguem à abertura de uma nova unidade de 
negócios são chamados os períodos de “primeiro envelhecimento” e de “primeiras 
renovações”. Após estas duas grandes mudanças de valor, seguem-se flutuações 
menores que são apenas insinuadas no filme, enquanto que se mostra que a 
renovação de peças rapidamente se torna uniformemente distribuída no tempo, e 
que as flutuações se tornam desprezáveis e se atinge um estado de valor de 50% 
praticamente estável. 

O filme trata a seguir os corolários financeiros dessas mudanças no valor 
da fábrica. Assume que amortizações (chamados de "re-pagamentos" no filme) são 
feitas exatamente à taxa a que ocorre a obsolescência, de modo que o valor total 
da unidade de negócios + fundo de depreciação permanece constante. É claro, no 
entanto, que na realidade os empresários não podem prever com precisão quando 
terão que substituir as máquinas, e que, portanto, a taxa real dos pagamentos 
das amortizações pode não coincidir com a taxa de obsolescência. Nos termos do 
filme essa diferença deve ser tida em conta nos fluxos na borda inferior do banco, 
que deve ser vista como um excesso de poupança, ou como excesso de consumo, 
feitos involuntariamente por falta de previsão. 

O filme considera que o valor dos bens de capital permanecem constante e, 
para além disso, não admite qualquer influência das perspectivas de negócio 
sobre a taxa de substituição. Embora estes pressupostos sejam simplificações 
justificáveis nesta fase, precisarão de ser tidos em conta mais tarde, em relação 
com a fita (bobine) #6, onde se verá que as repercussões financeiras do capital 
recém criado são em grande parte as responsáveis pela flutuação cíclica das 
condições gerais do negócio. 

Os argumentos anteriores levam a uma ampliação do esquema geral das 
finanças empresariais. Acrescenta à nossa imagem dois novos fluxos de dinheiro 
que ligam o cinto de dinheiro com o banco, um para cobrir as amortizações, o 
outro para pagar as renovações. O fluxo "re-pagamentos" ramifica-se, como se 
mostra na figura 9, saindo das unidades de negócio e entrando no banco, pela 
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parte superior, entrando no reservatório que representa a conta de capital das 
unidades de negócio. Os re-pagamentos atuais são definidos como sendo iguais às 
perdas correntes através do desgaste e obsolescência: supõe-se que saem 
permanentemente da unidade de negócio, enquanto esta estiver a operar, e que 
cessam quando fecha. Do reservatório onde os "re-pagamentos" estão em 
execução, saem os fluxos acima mencionados, que no filme se chamam 
"renovações". Passam através da construção de máquinas (CM) como pagamento 
das peças de substituição que lá precisam de ser fabricados, juntamente com 
equipamentos para novos investimentos. Assim, o fluxo das renovações segue o 
mesmo percurso que o fluxo de novo investimento, apresentado na fita (bobine) 
#4. (Ver a fig. 7). 

Quando uma nova unidade de negócios inicia as suas operações, arranca o 
período do primeiro envelhecimento, durante o qual não se dará qualquer 
substituição. No final deste período, os re-pagamentos totalizarão um montante 
igual à queda concomitante no valor (que no nosso exemplo é considerável, 
83.33%), e como resultado a maior parte dos fundos originalmente gastos na 
construção das unidade de negócios são retirados da circulação. Durante a fase 
subsequente de primeiras renovações, há pelo contrário um excesso das 
renovações sobre os re-pagamentos, o que rapidamente volta a colocar uma parte 
considerável destes fundos em circulação. Depois de passar por essas fases 
iniciais, as unidades de negócio em breve entram em estado estacionário, em que 
as renovações são iguais aos re-pagamentos (5). A fita (bobine) seguinte é a 
última e combina os elementos introduzidos nas bobines #3 a #5, inflação e 
reflação, investimento e poupança, e repagamentos e renovações num modelo de 
flutuações cíclicas do negócio. 

A fita (bobine) #6 intitula-se “ciclo do comércio”, mas as oscilações do 
comércio apresentadas na sua primeira parte são apenas uma versão 
simplificada do modelo do ciclo comercial demonstrado de maneira mais completa 
na segunda parte, chamada Uma Flutuação Mais Violenta. A versão abreviada é 
necessária como uma introdução para as ideias principais do modelo, e também 
para criar as condições típicas de crise que servem como ponto de partida para 
uma forma mais real do ciclo comercial. 
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A fita (bobine) abre com uma breve repetição da ação dos novos 
investimentos, já apresentados na fita (bobine) #4, sendo que a única modificação 
é que agora se adicionam os fluxos de re-pagamento e de renovação à imagem. 
Mas estes não têm qualquer efeito sobre a circulação até que a nova unidade de 
negócios esteja concluído e inicie as operações. Nessa altura introduzimos a lição 
da fita (bobina) #5, mostrando o fluxo de re-pagamentos da nova unidade a 
drenar dinheiro da circulação durante todo o período de primeiro envelhecimento, 
causando assim uma deflação acentuada, com desemprego, no seu rasto. O estado 
de depressão resultante representa a crise a partir do qual começa o modelo do 
ciclo de comércio. 

Neste modelo, a recuperação da crise origina o efeito reflacionário das 
primeiras renovações realizadas sobre o novo capital criado no boom anterior, que 
se representa pelos novos investimentos da primeira parte da fita (bobina). A 
reflação leva à reabertura da unidade fechada na crise anterior e liberta as forças 
acumuladas de novos investimentos, que são representados por um aumento da 
população ligado com o progresso de invenções. Os novos investimentos, operando 
através do multiplicador, expandem consideravelmente a circulação monetária e 
os lucros em particular, mantendo assim as perspectivas favoráveis para os 
negócios, o que estimula ainda mais novos investimentos. Este efeito cumulativo 
(que por razões técnicas, não poderia ser completamente desenhado no filme) 
expande a produção até ao ponto de pleno emprego. Isto - presume-se - estabelece 
um limite para os novos investimentos, que assim chegam ao fim. Imediatamente 
o multiplicador inverso começa a reabsorção dos lucros em excesso, mas para 
além disso, vem a força deflacionária do primeiro envelhecimento do capital 
recém-criado, que é o principal responsável por arrastar o sistema para uma nova 
crise. O que completa o ciclo. 

O conhecimento transmitido pela demonstração deste modelo é, 
necessariamente, de carácter superficial, e seu valor pedagógico está em 
construir uma base clara e firme sobre a qual se possa construir uma 
compreensão mais realista do assunto. As explicações verbais feitas com este 
objectivo começam por analisar e qualificar o modelo, depois amplia-lo, e 
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finalmente sumariar as suas lições essenciais em termos gerais. Adiantarei aqui 
os principais pontos que vejo como resultante dessas linhas. 

O modelo apresenta o mecanismo económico de uma forma dura e rápida, 
que precisa de re-interpretação, de modo a tornar-se um símbolo das tendências 
predominantes, mais do que ser tomado como uma descrição de factos reais. 
Começamos com a afirmação de que a recuperação da crise vem do efeito 
reflacionário das renovações, cujo significado pode ser re-escrito da seguinte 
forma. Durante a crise prevalece um processo de desinvestimento ("primeiro 
envelhecimento") do nova capital anteriormente criado, e o capital torna-se mais 
escasso, mas a sua procura é estimulada. Uma forma particularmente eficaz de 
estímulo surge nas fábricas que operam com lucro, onde a maquinaria se vai 
desgastando e precisa de ser substituída, se a fábrica quer continuar a operar. 
Podemos assumir que a tendência geral para um aumento da procura de capital, 
e em particular, os casos urgentes de substituição, que acabei de referir, acabarão 
por resultar num aumento de substituições que, por sua vez, vai exercer uma 
tendência reflaccionária, contrariando a crise. Mesmo que este factor possa por si 
mesmo falhar em provocar a recuperação, pode-se supor que é eficaz na 
libertação das forças profundas da expansão, e, portanto, na determinação do 
momento em que estas se irão reafirmar. 

Já foi explicado, em relação com fita (bobine) #4, que as forças seculares 
de expansão não precisam de incluir um crescimento da população, mas podem 
apenas consistir no progresso de invenções. Isso não implica qualquer outra 
diferença com o modelo senão que algumas das unidades fechadas na crise serão 
substituídas, em vez de reabrirem durante a recuperação. 

Note-se que no filme se mostra que durante a reflação que leva à 
recuperação não há aumento da poupança e que, nestas condições, o aumento do 
emprego depende da medida em que os lucros gerais aumentam por efeito do 
dinheiro que foi colocada em circulação. Este tratamento um pouco grosseiro 
desta fase do ciclo de comércio pode ser facilmente refinado, permitindo um 
aumento de poupanças (em particular suspendendo os pagamentos da assistência 
ao desemprego) e, em seguida, fazendo uso do mecanismo do multiplicador, cuja 
demonstração detalhada foi dada anteriormente. 
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Um conjunto de problemas mais delicados, resultantes da fase seguinte do 
modelo, podem ser postos como se segue. O filme diz que a expansão que culmina 
com o boom termina com a realização do pleno emprego. Agora este critério de 
"pleno emprego" dificilmente suporta um exame mais minucioso. Um grau de 
emprego que seria considerado "pleno" em tempo de paz pode ser largamente 
superado em tempo de guerra, tanto pela inclusão de mulheres como pela 
ocupação de outras pessoas normalmente não remuneradas, e estendendo as 
horas de trabalho. Além disso, qualquer que possa ser a definição precisa de 
"pleno emprego", é certamente verdade que a expansão e o crescimento muitas 
vezes chegam ao fim quando ainda há uma quantidade razoável de desemprego 
deixado de fora.  

Sobre o primeiro ponto pode-se argumentar que "pleno emprego" é 
definido como de costume, e que, como estão a ser absorvidas as pessoas que 
habitualmente estão preparadas para trabalhar por um salário, isso deve 
resultar uma queda acentuada da procura por capital, porque agora o capital 
adicional só pode criar emprego ou por deslocamento do capital já em uso ou 
trazendo para o emprego pessoas não habituadas a ocupações regulares 
remuneradas, mas isso representa uma séria desvantagem para as 
oportunidades e uma limitação correspondente no âmbito de novos 
investimentos. A declaração do filme "que a expansão termina ao atingir-se o 
pleno emprego" deve ser vista com este significado mais amplo. 

O segundo ponto é atendido por uma alteração no tempo dos factores 
contidos no modelo presente. O primeiro envelhecimento do capital recém-criado, 
com os seus efeitos deflacionários gerais, pode muito bem começar a operar antes 
da aproximação ao pleno emprego e colocar um freio na atividade de investimento 
e assim poder tornar-se na causa do seu fim. Keynes deu boas razões em apoio 
desta visão, para explicar o que aconteceu nos EUA no final do boom que 
terminou em 1929 (6). 

Embora o meu modelo do ciclo do comércio não pretende ser novo, mas 
apenas ilustrar as visões atuais sobre isso, considerei representar as 
características fundamentais de instabilidade económica geral, e devo assumir 
alguma responsabilidade por apresentar o curso particular em que o processo de 
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desinvestimento, na sequência da abertura de novas unidades de negócios, é 
suposto ter no filme; quero com isto referir às oscilações do primeiro 
envelhecimento e primeiras renovações que eventualmente levam a um estado 
estacionário de 50% do valor - e aos correspondentes complementos financeiros 
destas fases. A teoria matemática dessas mudanças foi esboçado em Manchester 
School, vol. 9, 1938, p. 153. 

Alguns leitores poderão notar a falta de uma referência ao princípio da 
aceleração, que está claramente incluído na demonstração ligada com a atividade 
na construção de máquinas e o crescimento das unidades de negócio. No filme, no 
entanto, esta relação torna-se tão óbvia que uma formulação especial da análise 
pareceria um pedantismo desnecessário. Este é um caso em que a demonstração 
visual pode substituir completamente a formulação teórica, pois cumpre não só o 
objectivo descritivo, mas também o especulativo. 

Este modelo do ciclo do comércio pode ser facilmente ampliado para 
passar a incluir mais alguns factores que afectam as tendências cíclicas da vida 
empresarial. Há a acumulação e a liquidação de inventários e a transação 
especulativa de bens de capital ou de títulos. Estes tendem a reforçar a 
recuperação e a prolongar a expansão, e, uma vez que a crise comece a 
desenvolver-se, precipitam a queda. Além disso, um humor flutuante de 
optimismo prevalece durante a recuperação e ajuda à oscilação, especialmente 
por facilitar o crédito; enquanto que a ansiedade excessiva exerce uma influência 
mais perniciosa por paralisar durante uma fase de depressão. 

Outros factores não incluídos no nosso modelo, pelo contrário, tendem a 
reduzir a amplitude das oscilações. O aumento da taxa de juros, e outros efeitos 
da tensão que surge no mercado monetário durante a expansão, vai contribuir 
para as causas que terminam com o crescimento; enquanto que, durante a crise, o 
aumento das taxas de juros e a liquidez geral prevalecente vão favorecer o 
advento da recuperação . O efeito deflacionário decorrente da reabertura de 
capacidade não utilizada e da abertura de novas fábricas, o que foi discutido 
acerca da fita (bobine) #3, também tende a reduzir o ímpeto da expansão; assim 
como o efeito inverso do fecho de fábricas vai restringir a descida para a crise. 
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Reflexões que sumariam as debilidades fundamentais do sistema 
económico, tal como revelado pelo modelo do ciclo de comércio, podem muito bem 
ser o principal estímulo para a audiência popular. A imagem visual retida pela 
mente irá formar uma base firme para pensamentos desse tipo. 

Estas reflexões podem lidar com a natureza do dinheiro quando utilizado 
para o armazenar poder aquisitivo; com o curioso caminho seguido pelo dinheiro 
investido, quando é posto em circulação; com as propriedades essenciais do 
capital real comprado pelos fundos investidos. Mais especificamente, podem lidar 
com as profundas dificuldades que Keynes assinalou no seu capítulo sobre a 
propensão para o consumo, na sua Teoria Geral. Surgem, como ele diz, a partir do 
facto de que "todo o capital-investimento está destinado, mais cedo ou mais tarde, 
a levar ao capital-desinvestimento." O filme mostra como, em primeira instância, 
o dinheiro investido entra na circulação e inunda o mercado com poder de 
compra, transbordando para a reservas dos homens de negócios, onde 
eventualmente se acumula. Então, quando o desinvestimento inicia o movimento 
monetário oposto, e os fundos estão a ser outra vez retirados de circulação, os 
possuidores desses tesouros, ao enfrentar um mercado em declínio, não vêm 
qualquer incentivo para se separarem das suas reservas em segurança; assim o 
fluxo monetário em declínio degenera rapidamente numa seca. 

Um crescimento regular do capital só se poderia manter, como Keynes 
aponta no capítulo acima citado, se for constantemente acompanhado pelo 
desinvestimento de capital anteriormente criado, de modo que o equilíbrio 
financeiro dessas duas tendências opostas permaneça estável. Mas o nosso 
modelo mostra como quão pouco o sistema econômico favorece a manutenção de 
um tal equilíbrio. Suponha-se - seja por que razão for - que o investimento 
desacelera por algum tempo, e que depois é novamente libertado. A campanha de 
investimento que assim começa não vai ser acompanhados por qualquer 
desinvestimento, porque todo o capital com data de nascimento anterior já teria 
evoluído para o estado estacionário durante o período anterior de depressão. Mas 
este primeiro investimento "desequilibrado" não vai adquirir progressivamente 
um complemento de desinvestimento; pelo contrário, quando o primeiro 
envelhecimento começa, as repercussões financeiras tendem a cortar todas as 
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atividades de investimento durante algum tempo, e produzir uma crise, que abre 
o caminho para uma segunda campanha de investimento "desequilibrado" - e 
assim as flutuações vão continuar indefinidamente. 

Podemos refletir também sobre a profundidade do mal assim revelado; 
como essas alternâncias de marés monetárias prejudicam a função essencial de 
um sistema comercial que consiste na seleção das linhas mais rentáveis de 
produção. Durante um boom, com os lucros em geral empolados, todas as 
empresas florescem, mesmo que imprevidentemente geridas; enquanto que 
quando uma crise degenera em pânico muitas vezes não vão ser as empresas 
realmente não lucrativas que são eliminados, mas sim aquelas que, por acidente 
ou por engano especulativo, possam ter atrasado demasiado a chamada dos seus 
ativos. O efeito desta situação injusta e irracional, que desacreditar o mercado 
livre como guia supremo da política económica, leva-nos até às grandes 
desarticulações da história social contemporânea. Essas relações paradoxais são 
responsáveis por medidas anticomerciais como tarifas, restrições monetárias e 
barreiras à imigração poderem oferecer vantagens reais a uma nação que as erga 
contra os seus vizinhos; que os subsídios, restrições da produção e outros 
dispositivos de extorsão monopolista possam ganhar um real valor social; que a 
parcimónia possa significar paralisia, e que a competição se possa tornar uma 
corrida pela segurança. Na verdade, invalidam todos os padrões morais e sociais 
de um sistema comercial baseado em negócios livres e individuais, substituindo-
as pelas máximas predatórias do poder económico; e assim tornando-se no grande 
responsável pela consequente repulsa  pública contra o liberalismo comercial e a 
favor de um governo totalitário de vida económica. 

Reflexões sobre os males do ciclo do comércio conduzirão inevitavelmente 
à questão dos remédios contra esses males. Será fácil usar imagens do filme para 
discutir as políticas correntes do ciclo comercial, sejam erradas ou sejam 
racionais, bem como as drásticas mudanças sociais pelas quais os regimes 
totalitários eliminaram o desemprego. Como um exemplo de uma política erradas 
podemos selecionar a redução de salários numa crise. Considere-se a imagem da 
crise mostrada na fita (bobine) #6, e suponha-se que num certo dia de pagamento 
de salários ocorre um corte total. Isso significaria que nessa ocasião uma parte da 
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pilha de dinheiro que até então iria ser transferido para as habitações seria antes 
mantido nas unidades de negócio. Excluindo-se numa primeira aproximação 
quaisquer alteração na poupança, o resultado seria uma queda dos recebimentos 
correntes igual à redução dos salários, e o nível de preços seria reduzido de 
acordo. O principal efeito da redução geral dos salários e dos preços dos bens de 
consumo seria a redução dos custos de produção e, consequentemente, também 
dos preços, dos bens de investimento. Como os re-pagamentos teriam de 
continuar ao ritmo original dos preços, aconteceria um excesso de re-pagamentos 
sobre as renovações, exercendo uma considerável tendência deflacionária, 
totalmente em oposição aos objectivos pelos quais se fez a redução dos salários. 

O nosso modelo visual também pode ser usado para analisar as 
perspectivas de uma política do ciclo de comércio baseada em obras públicas 
durante uma crise, e financiada por empréstimos que são pagos por impostos 
durante o boom. Os traços característicos das obras públicas não está no facto de 
serem financiadas por organismos públicos, mas sim na sua finalidade, que é a 
satisfação de necessidades coletivas, ao invés de necessidades pessoais. Os 
investimentos que servem principalmente as necessidades pessoais apenas 
podem ser economicamente justificadas se se demonstrar que pagam depois o 
capital a partir das suas vendas. Tais indústrias não podem ser dispensadas da 
obrigação de fazer o reembolso. Mas quando o investimento atende 
principalmente a necessidades coletivas, a justificação do reembolso a partir das 
vendas não é necessário, nem mesmo possível. A  devida justificação do 
investimento para benefício público, não é pela rentabilidade das vendas, mas 
sim pela aprovação pública. Sendo portanto livres dos reembolsos que causam as 
flutuações cíclicas da atividade empresarial privada, as obras públicas podem ser 
realizados em tempos de negócios difíceis quando as suas repercussões 
inflacionárias vão ajudar a nivelar a depressão. A natureza perniciosa e injusta 
dos "lucros inesperados", revelada pelo nosso modelo, marca-os claramente para 
uma tributação especial, a fim de suportar o encargo de tais obras públicas 
quando para aliviar a crise. 

Embora este artigo tenha esboçado os principais pontos que podem ser 
com facilidade discutidos com base do filme atual (o que exige cerca de seis 
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palestras para um público tecnicamente não preparado, mas interessado), a 
oportunidade principal da nova técnica, a ser alcançada pela expansão adicional 
do material do filme - pelo qual se poderia tornar a base para uma completa 
instrução elementar em economia - não pode ser aqui detalhada. A tarefa mais 
importante seria uma interpretação visual do equilíbrio económico, das sua 
capacidades auto-ajustáveis, e do uso do dinheiro para se obter o equilíbrio. Um 
filme, ou série de filmes, que demonstrassem as harmonias da distribuição do 
trabalho assegurado pelas funções do comércio, abriria a oportunidade de um 
curso de economia visual, e colocaria em sua correta posição a crítica do sistema 
monetário comercial - que paira ao longe no material da película presente. Na 
verdade, só quando a suprema utilidade da circulação monetária for bem 
compreendida é que será dada a devida atenção aos seus arranjos perigosos - e 
aos possíveis remédios  contra isso. 

Várias partes da dinâmica económica estão ausentes do filme, a omissão 
mais marcante sendo a interação entre os fundos líquidos e os investimentos, sob 
a regra da taxa de juros. Uma ou duas fitas (bobines) seriam necessárias. Um 
filme sobre comércio externo e sobre o funcionamento das bolsas, demonstrando 
em particular as influências divergentes das barreiras tarifárias na prosperidade 
e no emprego, pode ajudar a resolver uma contradição que tem causado uma 
perigosa confusão durante séculos, e que o continua a fazer atualmente. 

Para além até dessas extensões principais, há ainda necessidade de muito 
trabalho para melhorar as qualidades visuais do material presente (para isso as 
fitas (bobines) #4 a #6 precisam de uma extensão cerca de duas vezes maior do 
que a atual), e também para fazer adições secundárias sugerido nas partes 
anteriores deste artigo - bem como noutras direções que ocorrerão aos professores 
que usem este material (7).   

 
Manchester, M. Polanyi. 
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Notas originais: 
 
(1) O lado técnico e artístico do filme foi da responsabilidade de Miss Mary Field 
e R. Jeffryes também contribuiu com os seus conselhos sempre que meus planos 
não conseguiam encaixar com as exigências do meio. O professor John Jewkes 
ajudou-me e incentivou-me ao longo de todo o processo. Os recursos de Gaumont 
British Instructional Ltd ,de Diagram Films Ltd. Films e de Science Films Ltd. 
foram usados para a realização do filme. Os meus agradecimentos especiais aos 
amigos de Manchester e de Rochdale, em Manchester, que financiaram os custos 
do primeiro filme, e à Fundação Rockefeller pela bolsa que cobriu as despesas da 
versão final. 
 
(2) A anomalia de que os lucros são, portanto, pagos com outros rendimentos, 
antes que qualquer venda tenha sido efectuada, é corrigida numa fase posterior. 

 
(3) A construção do capital circulante pode ser corretamente demonstrada 
permitindo que a UN seja composta por seis departamentos, cada um realizando 
cada uma das seis operações sucessivas pela quais cada uma das parcela de bens 
é fabricada. O cronograma para começar um tal B.U. seria, então, como se segue. 
Primeira dia: a conclusão da fase 1 da parcela 1; segundo dia: a conclusão da fase 
2 da parcela 1 e da fase 1 da parcela 2; terceiro dia: a conclusão da fase 3 da 
parcela 1, a fase 2 da parcela 2 e fase 1 da parcela 3 ;. . . e assim sucessivamente 
até o sexto dia, em que a parcela 1 estaria totalmente preenchida e a parcela 6 
apenas teria começado, enquanto que, em média, das seis parcelas no interior da 
UN, apenas metade estaria concluída.   Seria muito simples mostrar isso no filme 
e demonstrar que este estado de coisas é constantemente mantido, enquanto que 
a produção continuasse. 
 
(4) Quando um investimento termina, os efeitos das forças de contração, 
decorrentes do capital anteriormente criado, tornam-se irresistíveis; isto será 
amplamente discutido mais adiante. A nota no texto apenas indica que o fecho de 
indústrias de investimento, com a demissão das pessoas aí empregadas, não tem 
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por si qualquer outro efeito que não seja o consequente do encerramento de 
qualquer fábrica; como explicamos em relação com a fita (bobine) #3, isto é para 
aumentar a circulação nas unidades operacionais pelo mesmo montante pelo qual 
o capital próprio ultrapassa o custo do capital circulante. (Se o capital circulante 
não for vendido, a circulação aumentará no valor total do capital de 
investimento). 
 
(5) Pode-se fazer notar que aquelas partes da construção de máquinas que estão a 
produzir as substituições para as tais unidades de negócio que tenham atingido o 
estado estacionário poderiam ser incluídas na combinação vertical das unidades 
de negócio. Mas isso só complica desnecessariamente o argumento. 
 
(6) Keynes (Teoria Geral do Emprego, Juros e Dinheiro, p. 100) coloca isso de 
uma forma um pouco diferente, dizendo que os pagamentos de grandes 
amortizações teriam exigido, para a sua recirculação, investimentos numa grande 
escala para que não havia oportunidade no momento . 
 
(7) Questões sobre a distribuição do filme na Grã-Bretanha deve ser endereçadas 
ao autor. O Professor J. B. Condliffe (Departamento de Economia da 
Universidade da Califórnia, em Berkley, Califórnia) gentilmente prontificou-se 
para supervisionar a distribuição para a América. 
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Figura 1 
Cena da vida económica na fita (bobine) #1. Os bens movem-se no sentido 
horário; o dinheiro no sentido anti-horário. 
 
Topo: Mina e arado, representando a produção de matérias primas 
Direita: Fábrica, representando as industrias de bens de consumo 
Base: Loja, representando a distribuição aos consumidores 
Esquerda: Casas, representando as Habitações (com as famílias, NT) 
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Figura 2 
Habitações e Unidades de Negócio, representadas por rectangulos (fita ou bobine 
#2) 
 

 
 
Homes = Habitações 
Business Units = Unidades de Negócio 
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Figura  3 
 A secção Habitações e Unidades de Negócio (UN): dinheiro e mercadorias nesta 
última. (Bobine #2).  
 
Topo: movimento da pilha de dinheiro no dia de pagamentos 
Intermédio: movimento do dinheiro gasto diariamente para compras 
Base: movimento das mercadorias 
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Figura 4 
O Cinto / cinturão do Dinheiro a passar pelas Habitações e pelas Unidades de 
Negócio. “Poupança” e “consumo” fluiem de e para o Banco (bobine #2). 
 
Money Belt = Cinto do dinheiro 
Bank = Banco; deposits = depósitos; saving = poupanças; spending = consumo 
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Figura 5 
Análise de uma secção do Cinto do Dinheiro a passar através de uma Unidade de 
Negócio 
 
Wages = salários; Rent & Interest = rendas e juros; Profits = Lucros 
Reeipts = Recebimentos 
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Figura 6 
O inicio de uma poupança excessiva causa um estrangulamento no Cinto de 
Dinheiro, que o vai percorrendo (bobine #3) 
 
Savings = Poupança; Including excess = incluindo excedentes 
kink = estrangulamento 
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Figura 7 
Um fluxo de investimento de largura T passa pels Construção de Máquinas (CM) 
e os quarteirões onde habitam os seus trabalhadores. As Habitações expandiram-
se para a direita (quando comparado com a figura 4). O Cinto do Dinheiro passa 
pelo lugar original. (Bobine #4). 
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Figura 8 
Símbolo dinamico de circulação monetária para a representação de mudanças na 
circulação. (Não contido no filme). E = Despesas; 1 = Rendimento das pessoas nas 
Habitações; R = Recebimentos; O = despesas das Unidades de Negócio, S0 = 
poupança dos consumidores, que reduzem a circulação por uma faixa da largura 
S0 (o "estrangulamento" está a aproximar-se das Unidades de Negócio). T0 = 
Investimentos, que aumentam a circulação por uma faixa da largura T0 "(o 
"inchaço"está precisamente a aproximar-se das Habitações). 
 
Home section = secção das habitações; Business section = Secção dos negócios 
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Figura 9 
Fluxo de “Repagamentos”, tal como introduzido na bobine #5 
 
Repayments = Repagamentos 
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