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MANCHESTER STATISTICAL SOCIETY 
"Um esboço do funcionamento do dinheiro” 

 
Apresentado por um filme diagramático. 

 
Pelo Professor M. Polanyi 
Lido a 9 de Março, 1938 

 
 

Eu não penso que haja nada novo no esboço do sistema monetário que vou 
discutir hoje à noite. A minha imagem também é bastante grosseira e contém 
lacunas óbvias. Se, apesar de tudo, me proponho fazer a sua apresentação, é 
porque, ao apresentá-lo, vou tentar demonstrar um novo método de explicar a 
teoria económica. 

A característica inovadora deste método é usar o filme para representar o 
mecanismo da vida económica. Vou mostrar cinco curtas bobinas do filme, cada 
uma com cerca de cinco minutos, e vou ligar as imagens ao meu argumento. Os 
filmes são totalmente construídos por diagramas, isto é, com base em desenhos 
animados. Consistem em símbolos geométricos que significam diferentes órgãos 
económicos, e quando os símbolos se movem vemos o funcionamento do 
organismo económico. 

Em 25 minutos de filme podem mostrar apenas algumas características 
marcantes. O tema principal será a circulação de dinheiro, as causas de contração 
e expansão da circulação monetária, as consequentes mudanças nos preços, nos 
lucros e no emprego e, finalmente, a tendência para a circulação monetária 
alternadamente contrair e expandir, dando assim origem a alternâncias 
periódicas de crises e booms. 

Mencionarei algumas possíveis ramificações do argumento à medida que 
for fazendo a exposição. Algumas notas marginais recordam a natureza 
experimental da demonstração de hoje à noite. Estamos a aventurarmo-nos num 
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campo inexplorado e hoje à noite vou tentar mostrar uma pequena amostra disso, 
para provar que vale a pena explorar este campo. Tendo em mente que este é o 
meu objectivo principal, qualquer detalhe particular deve por isso ser avaliado 
pelo apoio que dá, ou que deixa de dar, a este argumento. 

A primeira bobina do filme dá uma imagem do principal fluxo da vida 
económica. Numa economia, baseada no trabalho altamente especializado, as 
pessoas produzem pouco para seu próprio uso. Vive-se ganhando e gastando 
dinheiro. As pessoas com um rendimento não ganho cabem no mesmo padrão 
geral. De tempos a tempos todas as pessoas recebem determinadas quantias de 
dinheiro, seja ele um salário, um pagamento de rendas ou de juros, ou então uma 
participação nos lucros, e dessas somas constituem os seus rendimentos, com que 
fazem as suas compras quotidianas para as necessidades da sua vida. 

O filme abre com uma foto de dinheiro a ser recebido e de dinheiro a ser 
gasto. A nossa perspectiva expande-se e vemos a circulação de dinheiro; vemos 
que o dinheiro. que gastamos nas lojas, eventualmente volta até nós na forma de 
rendimento. A existência desta circulação monetária será a nossa primeira 
grande afirmação da teoria económica. 
 
COMENTÁRIO DO FILME (Parte 1). 

Vamos simbolizar as casas da comunidade por estas casas. 

Das casas saem duas estradas. 

De manhã os homens vão ao longo de um dos caminhos para os seus empregos, 

ou se têm rendimentos de bens, vão cuidar dos seus próprios bens. 

Em seguida, as mulheres vão ao longo de outro caminho para as compras do 

dia. Levam dinheiro para as lojas e voltam com as mercadorias. 

No final do dia os homens voltam para suas casas, para a noite. 

Na manhã seguinte a mesma coisa volta a acontecer. 

Porém, as mulheres rapidamente deixam de ter dinheiro. Os homens precisam 

de  reabastecer a bolsa da família. Aqui estão eles, finalmente! Cada um com o 

rendimento do ultimo período, seja ele um salário, uma participação nos 

lucros, ou uma renda, ou um rendimento de juros. 

Logo as compras continuam. 

Mas é claro que isto não pode ser a história completa. De alguma forma o 



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

 

»«wp 111  (2011) 
5 

dinheiro que sai das casas para as lojas deve voltar para formar o fluxo dos 

rendimentos. 

Vemos como isso acontece se estendermos o nosso ponto de visão. 

Os homens vão para os vários lugares onde têm empregos ou propriedades. 

Alguns vão para os campos, e para as minas, onde se produzem os alimentos e 

as matérias-primas da indústria. , 

Outros para fábricas onde se fabricam os produtos acabados. 

Outros vão ainda mais longe - para as lojas onde esperam por clientes ou onde 

gerem os negócios. 

Parte do dinheiro que as mulheres levam para as lojas é usado para aí pagar 

salários e lucros, o resto vai para os trabalhos fabris, em troca das 

mercadorias por grosso que fornecem. 

Nos trabalhos fabris, algum deste dinheiro fica retido para lucros e salários, o 

resto vai para os campos e para as minas, para comprar matérias primas. 

Assim, o dinheiro acumula-se nas lojas e nos lugares de produção. 

Depois vem o dia de pagamento e os homens levam para casa o dinheiro 

acumulado. 

Assim, perpetuamente, do rendimento fazem-se despesas, e depois as despesas 

são novamente transformadas em rendimento. 

Mas isto é apenas parte da verdade. 

 
A cena de encerramento desta primeira bobina poderia formar o ponto de 

partida para várias linhas de argumento, para além da que propomos a seguir. 
O filme mostra apenas a produção de um só tipo de mercadoria. Supõe-se 

que todos compram a mesma variedade de bens, em quantidades padronizadas. 
Precisamos de passar para uma série de fábricas, que produzem diferentes tipos 
de mercadorias. O dinheiro que é entregue pelas lojas às fábricas é visto a ser 
distribuído entre as diferentes fábricas. Se ocorrer uma mudança no gosto dos 
clientes veríamos que algumas fábricas conseguem agora fazer mais dinheiro, e 
que outras conseguem menos do que antes. As fábricas cujos bens são preferidos 
tornar-se-iam mais rentáveis e aumentariam a sua atividade enquanto que as 
outras se contraem. Ver-se-ia que as fábricas em expansão empregam mais 
homens e usam mais matéria-prima, à custa daquelas que se contraem. 
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A imagem poderia levar a uma vasta teoria do mercado competitivo como 
um método de autogoverno da vida económica, em que o dinheiro é posto pelos 
clientes a fluir numa secção especial de atividade empresarial, como um sinal da 
sua preferência por essa atividade, um sinal que rapidamente tem efeitos, como 
aumentar as receitas do negócio e aumentar o fluxo de homens e materiais que 
são atraídos. 

Podemos também usar este quadro para demonstrar as necessidades de 
dinheiro. Podemos supor mulheres que chegam às lojas sem dinheiro, e que 
tentam exercer o seu direito a uma parte igual das mercadorias. Poderiam tentar 
argumentar entre elas em que proporção é que as mercadorias deveriam ser 
divididas para satisfazer as suas várias necessidades. Teríamos então que 
mostrar como os preços sobem através do uso do dinheiro, e como os preços 
permitem dividir os bens em diferentes partes de igual valor. 

No entanto, o argumento que me proponho apresentar hoje à noite vai, 
como salientei antes, numa direção diferente. Amplifica a imagem da circulação 
monetária, mostrando como a rotação constante de despesas e receitas pode ser 
perturbada, e como tais perturbações tendem a apresentar uma tendência cíclica 
de booms e crises. 

Para preparar o terreno para este argumento, devemos introduzir uma 
forma simplificada e precisa de simbolismo. A próxima secção do filme trata isso 
de acordo com as seguintes linhas. 

Em primeiro lugar, vamos deixar de fora todos as figuras de homens e 
mulheres e vamos simbolizar as várias fases de produção apenas por rectângulos 
(slide). Os três rectângulos são então unidos num só, que compreende todos os 
três estágios (slide) e, finalmente, esses rectângulos compostos dividem-se 
verticalmente num igual numero de unidades (slide). Cada uma destas unidades 
contém todas as fases da produção e supõe-se que produzem quantidades 
idênticas ao mesmo ritmo. 

As habitações também constituem um rectângulo, e obtemos o seguinte 
esquema simplificado (slide). A seguir concentramo-nos na única unidade de 
negócio (slide), em conjunto com a secção correspondente das habitações, ou seja, 
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a parte das habitações que derivam os seus rendimentos desta unidade de 
negócio. 

A unidade de negócios contém, como parte dos seus equipamentos, uma 
pilha de dinheiro representativa do seu capital próprio (slide). O filme vai-nos 
mostrar como esta unidade de negócio começa a produzir mercadorias e como o 
seu capital próprio é posto em circulação. 

Em seguida, introduzimos uma imaginária circulação contínua, 
habitualmente usada em argumentos económicos. O slide (slide) mostra o símbolo 
para a circulação monetária a que o filme nos leva. A rotação do cinto a passar 
pela unidade de negocio e pela secção correspondente das habitações significa o 
fluxo contínuo do dinheiro. 

Veremos agora como o filme nos guia através dessas etapas sucessivas. 
 
COMENTÁRIOS DO FILME (parte 2) 
Agrupamos todos os locais de produção numa área chamada "unidades de 

negócios". 

Tratamos as "habitações" de maneira semelhante, transformando-as num 

simples rectângulo. 

Começamos a nossa história revista com uma única unidade de negócios e uma 

secção correspondente das habitações. 

A unidade de negócios contém uma pilha de dinheiro, o capital próprio das 

empresas, que faz parte do seu equipamento. 

À medida que se inicia a produção, as parcelas acumulam-se na fábrica 

durante algum tempo. No final da semana a pilha de dinheiro é entregue às 

habitações, e começam as compras, dia a dia. 

Quando uma parcela sai da unidade de negócios, o seu valor  em dinheiro 

(preço) segue para  a direção oposta. A parcela é levada para a casa e usada. 

Dia a dia, as parcelas são compradas, enquanto que em cada dia se produz uma 

nova parcela. 

O seu valor vai-se acumulando na fábrica. 

No dia de pagamento todo o dinheiro é novamente entregue às habitações. 

E assim continua, semana após semana. 

Mas agora vamos fazer mais uma mudança. 
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Acompanhamos a pilha de dinheiro que vai para as compras, passando da 

unidade de negócios para um fluxo imaginário. 

A próxima pilha de dinheiro segue por esse caminho. 

Rapidamente temos o dinheiro a circular continuamente, à volta dos seis 

grupos, com as compras dia após dia, e a produção das unidades de negocio, ao 

mesmo ritmo das compras. 

Esta circulação aparece de forma mais clara convertendo os seis grupos numa 

correia giratória, o cinto de dinheiro. Cada grupo original formará um sexto do 

cinto de dinheiro. 

Esta mudança aumenta consideravelmente os nossos poderes de expressão. 

Mais tarde veremos como, quando a circulação monetária se expande ou 

contrai, a largura da faixa aumenta ou diminui. 

 
Pode-se elaborar com mais pormenor esta demonstração da circulação de 

dinheiro. O significado do cinto contínuo talvez se clarifique melhor sobrepondo-o 
com a imagem anterior, em que as compras são feitas pela transferência diária de 
uma pilha de quatro moedas. Isto mostra diretamente que as secções 
correspondentes a um sexto do cinto entram na fábrica à mesma velocidade a que 
as pilhas são transferidas. Assim, a compra de mercadorias continua ao mesmo 
ritmo, quer no cinto como nas pilhas de dinheiro. 

Poderíamos continuar a demonstrar os factores de que a quantidade de 
dinheiro depende. Assumindo, por exemplo, pagamentos quinzenais de salários, 
veríamos que é necessário o dobro do dinheiro para dispor do mesmo rendimento 
do que no caso de pagamentos semanais. 

Poderíamos apontar como a nossa imagem (slide) mostra que o valor total 
do dinheiro é igual ao valor dos bens produzidos num período. 

A inflação alemã, que agora é um exemplo padrão da teoria monetária, 
pode ser demonstrada a seguir, com os rendimento pagos diariamente a serem 
imediatamente gastos. Veríamos como nestas circunstâncias o valor total do 
dinheiro, em termos de mercadorias, se reduz ao valor da produção de um dia. 
Uma descrição do valor da moeda alemã, expressa como mercadorias compradas 
pelos salários, em vários estádios da inflação, poderia ilustrar o ponto. 
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Podem-se adicionar outras demonstrações de equilíbrios a curto prazo da 
circulação monetária, a partir do filme tal como foi visto, e adicionando novas 
variantes à sua forma atual. 

No entanto, agora continuaremos a discutir o desequilíbrio monetário, e a 
próxima secção do filme mostrará o primeiro exemplo de tais perturbações. O 
centro da ação que cria o desequilíbrio será um banco, que por enquanto atuará 
apenas como um banco de poupança. Para abrir espaço no ecrã para o banco,  
alteraremos o cinto de dinheiro circular para uma forma rectangular (slide), 
enquanto que expandimos a imagem para incluir mais duas unidades, para além 
das anteriormente apresentadas. O banco colocado no meio da cena receberá as 
poupanças pela esquerda, enquanto um fluxo de consumos pelas pessoas que 
usam as suas poupanças sai do lado oposto do banco para se unir com o fluxo de 
despesas que entram nas unidades de negócio. Veremos como as desigualdades 
entre a poupança e os consumos alteram a quantidade de dinheiro em circulação 
e analisaremos os efeitos dessas mudanças nos preços e nos lucros. A redução no 
preço e nos lucros fará com que uma das unidades de negócio feche e que parte 
das pessoas fiquem no desemprego. Também se pode demonstrar o processo 
inverso, em que um aumento nos preços e nos lucros reabre as unidades de 
negócio encerradas, empregando de novo os seus trabalhadores.  
 
COMENTÁRIO DO FILME (Parte 3). 

Mostrar-se-á conveniente alterar este fluxo circular para uma forma com 

arestas lineares. 

A seguir expandimos a nossa visão para incluir um certo número de unidades 

de negocio. 

E adicionaremos uma característica importante ao nosso sistema, o banco. 

Algumas pessoas levam as suas economias (poupanças) para o banco. 

A mulher vai para casa com seu livro de cheques; outra faz a mesma coisa; 

assim via continuando a  poupança. 

Algumas as pessoas vão levantar os seus depósitos e depois dirigem-se para as 

lojas para aí gastar o seu dinheiro. 

Aqui está outra mulher a levantar o seu dinheiro e a ir gastá-lo nas lojas. 
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Os fluxos chamados "poupança" e "consumo" representam dinheiro que foi 

depositado no banco e que depois foi retirado do banco. 

Para já a poupança e o consumo são iguais. 

Como experiência, vamos deixar, durante algum tempo, que a poupança seja 

maior do que  o consumo,. 

Veremos as consequências quando o fluxo começar. 

À medida que a poupança excede o consumo, a circulação vai-se reduzindo. 

As unidades de negócios recebem menos dinheiro e pagam menos 

rendimentos, que se reduzem proporcionalmente. 

Terminamos a nossa experiência fazendo novamente a poupança igual ao 

consumo; então não ocorrem novas reduções na circulação. 

Podemos fazer a experiência inversa, tornando o consumo superior à 

poupança. 

A circulação expande-se novamente. De facto todo o dinheiro que antes tinha 

saído, volta agora a entrar na circulação. 

Logo a experiencia do consumo restaura o fluxo original de dinheiro. 

Fazemos agora equilibrar a poupança e o consumo, para que o fluxo 

permaneça novamente estável. 

No banco o nível de depósitos mantém-se inalterado desde que a poupança seja 

igual ao consumo. 

Quando as poupanças crescem, então os depósitos aumentam. 

É para aí que vai o dinheiro quando é retirado de circulação. 

Por outro lado, um excesso de consumo reduz os depósitos, e devolve o 

dinheiro para a o circulação. Em seguida, veremos como os negócios reagem a 

estas mudanças. 

Estas são as unidades de negócio. 

É conveniente vê-las separadas. 

Todas as unidades vendem os seus produtos ao mesmo preço.  

Para os compradores, o fluxo de dinheiro corresponde à sua despesa. 

Os que ganham dinheiro recebem-no como salários, rendas, juros ou lucros.  

Para o gestor do negócio, o dinheiro que entra são recebimentos.  

O dinheiro que sai é em parte custo, em parte lucro. 

A unidade à esquerda tem os piores lucros. 

Regressemos agora ao nosso ponto de partida, onde o consumo e as poupanças 
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são iguais, e onde prevalece o equilíbrio monetário. 

Uma experiencia de poupança vai perturbar o equilíbrio. 

Vemos uma vez mais como a circulação monetária se reduz. 

As receitas dos negócios reduzem-se.  

Os preços caíram.  

Os lucros caíram em todas as unidades. 

Na verdade, a unidade menos rentável fica mesmo sem qualquer lucro.  

A unidade não lucrativa fecha. 

Recupera o seu capital próprio com a venda dos seus ativos. 

Vemos como a circulação se reduz com o fecho de uma unidade. 

O desemprego aparece entre as habitações.  

O período de excesso de poupança provocou a contração dos negócios. 

Vamos agora aumentar a despesa e ver como a circulação novamente se 

expande. 

Os preços e os lucros aumentaram novamente. 

O empresário vê que a estes preços poderia reabrir a fábrica fechada e operar 

com lucro. 

Portanto reinicia o negócio, passando novamente a pagar salários.  

O capital circulante entra assim em circulação e o desemprego cessa. 

Na verdade, o equilíbrio original é restaurado. 

 
Pode-se objetar que a representação isolada da poupança e do consumo 

que ao mesmo tempo não introduz os investimentos. Pode-se também achar que 
as flutuações descritas na experiencia sobre poupança e consumo são demasiado 
artificiais para que possam ser instrutivas. A minha resposta a ambas as 
objecções é que se for claramente dito que se estão apenas a representar algumas 
características do sistema económico, que precisamos de ter em mente para 
compreender um relato mais verdadeiro e completo do seu funcionamento, e se 
agora se ampliarem e ratificarem essas imagens, então reduz-se o perigo desta 
fase introdutória ser mal interpretada como uma verdadeira representação da 
vida económica. Deve-se por isso deixar para mais tarde o julgamento sobre este 
quadro de poupança e consumo. 
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Nesta fase eu poderia aventurar-me a alguns comentários sobre o uso 
adequado do dinheiro, através do qual se mantém o fluxo estável da vida 
económica, e sobre o seu uso impróprio, que o desequilibra. Recorde-se uma 
imagem anterior, onde se viram os homens, as mercadorias e o dinheiro todos 
juntos. Note-se a diferença na natureza das duas circulações, a fluírem em 
direções opostas. Os homens vão para os locais de produção, para transformarem 
o seu trabalho em mercadorias. O movimento que iniciam continua e completa-se 
quando as mercadorias aparecem e são levadas para as habitações. O ciclo 
começa com a oferta de trabalho e termina com o consumo dos seus produtos. 

Mas isso não acontece com o contra fluxo de dinheiro. O dinheiro, ao 
contrário dos bens consumíveis, só é recebido a fim de ser passado adiante. Por 
isso, vai girando perpetuamente à volta do círculo. 

O que sugere que o dinheiro é mal usado sempre que não for 
oportunamente usada por troca com mercadorias. Mas o filme mostrou que a 
poupança de dinheiro não conduz necessariamente a perturbações. Não há 
perturbação quando a poupança compensa o consumo. 

O que acontece aqui é que as pessoas que por agora são os aforradores 
(que fazem a poupança) passam o dinheiro para os consumidores através do 
banco, e portanto o dinheiro vai sendo gasto de forma tão estável quanto seria se 
não existisse nem poupança nem consumo. Pode-se imaginar que  aforradores 
emprestam o seu dinheiro aos que o gastam, que por sua vez o retornam através 
do banco, quando as duas partes trocam de papel. 

Mas a poupança em geral não será igual ao consumo. Suponha-se que a 
poupança está em excesso (slide). Nesse caso algum do rendimento fica realmente 
por gastar, e acontece um mau uso real do dinheiro, o que tende a produzir 
consequências perturbadoras. Embora se possam evitar essas perturbações, como 
se verá a seguir, se o excesso de poupança retornar à circulação através do canal 
de investimento, parece, no entanto, útil apontar, mesmo nesta fase preliminar 
do nosso argumento, como a principal fraqueza do nosso sistema monetário é 
aqui visível. Consiste no facto de que um certo uso de dinheiro, que pode ser 
adequada para os indivíduos, é no entanto um mau uso desse dinheiro pela 
sociedade como um todo. É correto que os indivíduos poupem dinheiro para uso 
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posterior, mas não é razoável que a sociedade como um todo ponha dinheiro de 
lado para o futuro. Se a sociedade como um todo espera anos de vacas magras no 
futuro, por más colheitas ou por qualquer outro desastre, seria absurdo tentar 
prevenir essa ocasião retirando dinheiro de circulação e pondo-o de lado no banco. 
Tal ação por si apenas criaria desemprego e não teria qualquer utilidade. 

Na próxima secção do filme afastamo-nos da poupança e do consumo 
individual e vamos observar os efeitos de um outro par de processos que em 
conjunto tendem a contrair ou a expandir o fluxo monetário. 

Temos de perceber que as nossas unidades de negócios foram 
originalmente construídas à custa de fundos investidos, e que um dos princípios 
dos negócios é reembolsar os fundos investidos à medida que o equipamento vai 
sendo usado. As provisões para depreciação, que constituem o reembolso do 
capital gasto pelo uso e desgaste das unidades de negócio, serão aqui 
denominadas “re-pagamentos” (“amortizações”, NT). Os (re)pagamentos 
acumulados são de vez em quando usados para reparar e para renovar os 
equipamentos e edifícios da unidade de negócios. O dinheiro gasto dessa forma é 
às vezes chamado “re-investimento”, mas nós usaremos o termo mais  simples 
"pagamentos para renovações", ou mais simplesmente, "renovações". 

 
COMENTÁRIO DO FILME (Parte 4). 
Os edifícios e as máquinas desgastam-se pelo uso. 

O gestor precisa, portanto, de pôr de lado algum dinheiro no banco para a 

renovação das máquinas e edifícios. 

Este dinheiro forma um fluxo a que chamamos "re-pagamentos” porque serve 

para reembolsar o dinheiro originalmente investido na construção da unidade 

de negócios. 

As renovações são feitas nas oficina de máquinas. 

Para pagar as renovações, o dinheiro é retirado do fundo e pago à oficina de 

máquinas.  

Isto forma o fluxo das renovações. 

Este dinheiro é recebido pelas pessoas empregadas na oficina de máquinas, que 

vivem numa secção das habitações.  

Este dinheiro junta-se ao fluxo principal dos consumos.  
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Logo há um fluxo contínuo de reembolsos para o fundo, e um fluxo de 

pagamentos das renovações, que sai do fundo. 

Todas as unidades de negócio fazem re-pagamentos, e as renovações são 

também feitas por cada um. 

Todos esses fundos se reúnem-se num único reservatório.  

Assumindo que os re-pagamentos acontecem precisamente a intervalos iguais, 

a circulação não de alterará.  

Note-se que os re-pagamentos fazem parte dos custos.  

Se a maioria das máquinas forem novas, então as renovações serão inferiores 

ao re-pagamentos.  

O efeito é reduzir a circulação monetária.  

Se as renovações tornarem a aumentar, a situação estabiliza.  

Com a circulação reduzida, os preços e os lucros vão cair. 

Os negócios à esquerda tornaram-se não lucrativos e têm que fechar.  

Vemos novamente como o seu encerramento reduz a circulação e aumenta o 

desemprego. 

Agora o caso inverso! As renovações tornaram-se maiores do que os re-

pagamentos. 

Como resultado a circulação monetária torna a expandir-se. 

 Os preços e os lucros subiram e as unidades de negócios fechadas tornam a 

abrir.  

O que nos traz de volta à situação original de equilíbrio monetário.  

 
Os possíveis efeitos das renovações e dos re-pagamentos são muito 

semelhantes aos do consumo e da poupança. A principal diferença é que estes 
pagamentos não são regidos pelas inclinações pessoais dos aforradores e dos 
consumidores individuais, mas são prescritos por um calendário económico 
definido. Os re-pagamentos devem ser feita de forma constante ao ritmo a que as 
máquinas e edifícios são usados, e as renovações devem ser feitas quando se 
tornam necessárias (isto é, rentáveis). A teoria económica precisa de assumir que 
estes ritmos de pagamentos podem ser determinados com razoável precisão. Se os 
pagamentos reais para esses fins ficam aquém ou excedem essas taxas teóricas, 
as diferenças têm que ser introduzido sob outras rubricas, tais como poupança, 
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consumo, ou novos investimentos, cuja forma posterior de pagamento é tratado 
na quinta e última secção do filme. 

Antes de passar para o nosso argumento final, poderíamos aqui aplicar 
uma vez mais as nossas observações gerais sobre o bom e o mau uso do dinheiro. 

É necessário que uma certa unidade de negócios ponha de lado dinheiro 
para quando forem necessárias renovações. Na realidade isto é essencial para a 
boa condução dos negócios. Quando os re-pagamentos totais estão equilibrados 
com os pagamento totais das renovações, então, no total, não fica dinheiro posto 
de lado; o fluxo contínuo de re-pagamentos é usado numa extensão variável por 
diferentes unidades de negócios, mas a soma das renovações permanece 
constante. 

Mas assumindo agora o caso extremo em que todas as unidades de 
negócios são completamente novas, e acabadas de construir, então durante algum 
tempo não serão feitos pagamentos para renovações e o fluxo total dos re-
pagamentos na realidade ir-se-á acumular. Que a sociedade, como um todo, tenha 
então a obrigação de pôr de lado dinheiro para as renovações das suas fábricas, 
isso não é razoável e a ação resultante não seria a melhor preparação para a 
necessidade futura, mas sim um estado de desemprego generalizado.  

Isto permite vislumbrar um segundo caso ainda mais sinistro do que o 
primeiro caso de possível mau comportamento do sistema monetário – caso que 
vimos ao observar os fluxos de poupança e de consumo. De facto, é razoável que 
possa ocorrer uma situação em que exista um número anormal de unidades de 
negócios relativamente novas, e em que outras unidades estejam num estado de 
conservação tão bom, que pouco precisem de renovações. É uma situação típica no 
auge de um boom. É uma situação paradoxal em que a sociedade se vê ela própria 
privada de usar o dinheiro que precisa para o funcionamento da sua vida 
económica, e cuja possibilidade é bem real.   

Na próxima secção do filme introduzirem em simultâneo estes elementos. 
A imagem composta da cena final do nosso argumento (slide] contém todos os 
quatro fluxos subsidiários, poupança, consumo, re-pagamentos, renovações. 
Para além disso precisamos de ver algumas novas funcionalidades. A cena 
representa a situação no fundo de uma crise. Uma das três empresas está 
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parada, e as habitações contêm uma secção de desempregados superior à que 
corresponderia apenas ao desemprego da unidade de negócio. A poupança 
equilibra precisamente o consumo, e as renovações equilibram os re-pagamentos. 

Inerentes a esta situação é uma tendência para a expansão do fluxo 
monetário: no período precedente os fundos de re-pagamentos acumularam-se, 
mas as renovações estavam abaixo da média, por isso será agora necessário um 
aumento de renovações, e o fluxo das renovações vai exceder o fluxo de re-
pagamentos.  

Sabemos que isto conduz a um aumento dos preços e dos lucros, e à 
reabertura de unidades de negócios paradas, mas também à oportunidade para 
se fazerem novos investimentos. Uma nova unidade de negocio será produzida 
pela oficina das máquinas e o dinheiro pago por este novo investimento vai 
causar um aumento ainda mais potente do fluxo monetário. Este investimento 
criará ainda mais oportunidades para novos investimentos e para a expansão 
cumulativa de um fluxo monetário crescente. 

Ao mesmo tempo as poupanças aumentam e tendem a reduzir o ritmo da 
expansão. Mas a expansão (no nosso exemplo) continua até que todos os 
trabalhadores estejam completamente empregados. Com o pleno emprego a 
expansão chega ao fim porque não há mais oportunidades para novos 
investimentos. O boom parou. 

Vamos estudar a situação que ocorre nesse preciso momento e ver que o 
seu curso está voltado para a contração. Assistiremos à contração até chegar de 
volta a uma situação de crise semelhante àquela de onde partimos. 
 
COMENTÁRIO DO FILME (Parte 5). 
Vemos agora uma imagem compreensiva, incluindo poupança, consumo, re-

pagamentos, renovações. 

O comércio está muito deprimido. De facto a crise está bater no fundo.  

Uma unidade de negócios fechou e uma grande parte das pessoas das 

habitações estão desempregadas. 

A poupança é equilibrada pelo consumo. Os re-pagamentos equilibram-se com 

as renovações. 
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Enquanto for assim, o fluxo monetário permanece estacionário, sem se 

expandir nem contrair.  

Mas por razões que serão mais claras mais tarde (quando, depois de ter 

passado por um boom, voltarmos novamente à crise), as renovações agora vão 

aumentar. 

O resultado é uma expansão da circulação monetária, o que faz aumentar os 

preços e os lucros, e que fará com que a fábrica fechada torne a abrir. 

Vemos isso a acontecer. Mas a expansão continua porque as renovações ainda 

estão num nível elevado. 

Uma outra ação é agora suscitada. 

Com os preços e os lucros altos, aparece um homem de negócios a considerar a 

possibilidade de construir uma nova fábrica. 

Ele vê os preços praticados no mercado. 

No negócio que está a planear, o custo seria inferior a este preço. Poderia 

trabalhar com lucro. 

Tendo decidido a construir a nova unidade, o homem de negócios vai ao banco. 

Dos depósitos no banco obtém dinheiro para o investimento previsto. 

O dinheiro vai para a oficina das máquinas, onde a nova fábrica é construída.  

Renovações e novo investimento formam um fluxo conjunto. 

 O fluxo do novo investimento provoca uma forte expansão. 

À medida que os lucros subiram, as pessoas aumentaram as suas poupanças.  

Isto compensa parcialmente, mas apenas em parte, a expansão causada pelos 

novos investimentos. 

Quando a nova unidade de negócios está concluída, os preços e os lucros 

continuam altos, pelo que se fazem novos investimentos. 

Vê-se agora que a nova unidade de negocio arrancou, e notamos que a 

poupança cresceu ainda mais. 

De facto a circulação monetária está em equilíbrio, mas com um alto nível de 

preços e lucros. 

A seguir vemos mais uma unidade de negócios concluída e vemos que com a 

nova fábrica a trabalhar, toda a população está empregada. O boom está no 

máximo. Vemos que a seguir deve ocorrer uma contração. As renovações estão 

baixas porque a maquinaria é nova e está em bom estado. A poupança continua 
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alta porque os lucros estão altos. Os fluxos no topo e os fluxos na base estão 

ambos a contribuir para a contração. 

Por consequência vem aí uma potente contração que faz baixar os preços e os 

lucros.  

Primeiro atingimos um nível em que os lucros ainda são suficientes para 

manter todas as unidades de negócio em funcionamento. 

Neste estádio desaparecem os excessos de poupança, porque desaparecem os 

excessos nos lucros. Mas a contração vai continuar porque as renovações 

continuam baixas. Isso explica porque mostramos o banco. 

Onde está agora o dinheiro que entrou na circulação como pagamento para os 

novos investimentos? 

Muito dele está acumulado na forma de depósitos. 

É por isso tem que novos re-pagamentos terão que ser feitos à custa da 

circulação. 

De acordo com isso, segue-se ainda mais contração. 

Os lucros desaparecem na unidade de negócios, que fecha.  

Os lucros desaparecem numa segunda unidade de negócios, que por sua vez 

encerra. 

Finalmente as últimas renovações tornam-se necessárias e aumenta o fluxo de 

dinheiro, de modo que os re-pagamentos ficam novamente equilibrados.  

Estamos agora no fundo de uma nova depressão (ou crise). Semelhante aquela 

de onde partimos.  

Mas como as renovações precisam de continuar, vamos entrar novamente 

numa fase que leva à recuperação. 

 
Isto conclui a minha apresentação de forças que operam no sistema 

monetário. Como disse no início, é uma apresentação incompleta. Se reivindico 
alguma significância é porque ela é composta de algumas características que são 
essenciais no funcionamento do dinheiro. Mostram perturbações causadas pelo 
um mau uso do dinheiro que não são evitáveis pelas regras vigentes no nosso 
sistema monetário. 

Resumo assim, e rapidamente, este meu lado do argumento: os 
investimentos são dinheiro pago aos assalariados por bens que serão usados e 
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pagos pelos consumidores em data posterior. O que participam na construção da 
nova fábrica, hoje recebem dinheiro e esse dinheiro é reembolsado no futuro, a 
partir dos recebimentos futuros à medida que as fábricas se vão desgastando e à 
medida que produzem bens. Este é um processo adequado e necessário se for 
aplicada a um único investimento. Mas os desajustes surgem quando a sociedade 
como um todo paga dinheiro a si própria numa fase de novos investimentos 
(slide), logo criando um fluxo supérfluo de circulação. Surgem problemas mais 
sérios quando, depois do novo investimento ter acabado, a sociedade como um 
todo tem que reembolsar o dinheiro (slide), A perturbação que surge em primeiro 
lugar é algo atenuada pelo facto de que algum do novo dinheiro é acumulado na 
forma de poupança, mas isso só agrava as dificuldades da segunda fase, porque 
agora os reembolsos não se podem realizar a não ser reduzindo a circulação de 
uma forma que cria desemprego. 

Finalmente, gostaria de dizer uma palavra sobre as razões que me 
impeliram a tentar um novo método de apresentar o sistema económico. Acredito 
que as explicações verbais são por si incapazes de promover um entendimento 
popular sobre estas questões. Acredito que nada é mais perigoso para um avanço 
razoável da sociedade do que o isolamento atual do pensamento económico, que 
deixa as massas sem instrução em assuntos vitais para o seu bem estar. 
Enquanto que os poderes que governam o nosso bem-estar permanecerem 
envoltos em mistério, a imaginação popular continuará a produzir ilusões que 
põem em perigo a paz social e evitam um progresso razoável. Acredito que, se as 
pessoas compreenderem o quadro de que depende a sua prosperidade, então 
serão capazes de direcionar melhor os seus esforços políticos, que hoje em dia são 
muitas vezes destrutivos relativamente ao seu próprio bem estar. A esperança 
pode ser vaga, mas não vejo nada que seja mais substancial. 

Finalmente, os meus mais sinceros agradecimentos para todos os que me 
apoiaram nesta experiência, que acabo de vos apresentar. 

Os custos da produção do filme foram cobertos por um Fundo criado pelas 
subscrições de membros da Universidade de Manchester e outros amigos, com 
uma substancial contribuição da parte de Rochdale. 
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O filme foi feito, sob a minha direção, pela Science Films Limited, de 
Londres, com o apoio de Miss Fairy Field e Mr R. Jeffreys, da Gaumont British 
Instructional Limited. Mr Jeffreys, para além do seu valioso apoio na direção dos 
trabalhos, também desenhou todos dos diagramas do filme, que penso serem 
admiráveis. 

Outros amigos ajudaram muito com discussões e encorajamento. Não os 
vou mencionar pelos nomes porque não devem ser responsabilizados por qualquer 
uma das minhas ideias menos prudentes. 
 



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

 

»«wp 111  (2011) 
21 

ANEXO 

O fundo da crise 

 

 

 

 


