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Resumo

Dois modelos formam a base da teoria moderna de crescimento econômico, conhecidos como

modelo de Solow e modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. Os dois modelos são apresentados

por uma narrativa linear. O modelo de Solow representaria um primeiro modelo mais

básico para compreender o crescimento econômico. Já Ramsey-Cass-Koopmans relaxaria a

forte hipótese do primeiro modelo de que a propensão a poupar seria uma alíquota fixa,

transformando a decisão de poupança em uma decisão derivada de um comportamento

maximizador de utilidade e assim enriquecendo o modelo de Solow por clarificar a relação

de crescimento econômico com a teoria do equilíbrio geral. O propósito deste trabalho

é desafiar esta narrativa linear. Para isto, a dissertação apresenta outros assuntos de

importância para a teoria do crescimento na década de 1960 que não se encaixam nesta

narrativa, os teoremas de turnpike e os modelos de dois setores. Estes dois temas atuam

como elos que ligam as três distintas comunidades representadas pelos atores Robert Solow,

Tjalling Koopmans e David Cass, demonstrando que a relação entre os dois modelos é

menos linear do que é usualmente apresentado.

Palavras-chaves: História do pensamento econômico, macroeconomia, economia mate-

mática





Abstract

Two models shape the basis of modern economic growth theory, known as the Solow

model and the Ramsey-Cass-Koopmans model. Both models are usually presented by

a linear narrative. The Solow model would represent a first basic model to understand

economic growth. The Ramsey-Cass-Koopmans would come to enrich the basic Solow

model, by relaxing the constant propensity to save hypothesis, making the savings decision

derived from an utility maximizing behavior. The purpose of this work is to challenge

this linear narrative. This dissertation introduce other subjects that were influential to

the development of growth theory in the sixties, but don’t fit in the linear narrative: the

turnpike theorems and the two-sectors models of growth. These two subjects operate

as links that connect three different scientific communities, represented by the actors

Robert Solow, Tjalling Koopmans and David Cass, and help to evidence that the relation

between the Solow model and the Ramsey-Cass-Koopmans model is less linear than usually

presented.

Key-words: History of economic thought, macroeconomics, mathematical economics
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1 Introdução
Dois modelos formam a base da teoria moderna de crescimento econômico: o modelo

de Solow e o modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. Em 1928, Frank Ramsey publicou o

artigo “A mathematical theory of saving” com o objetivo de explorar qual seria o nível

ótimo de poupança em uma economia. Utilizando o método tradicional do cálculo das

variações, Ramsey construiu um modelo com variáveis agregadas para determinar condições

ótimas para uma expressão de utilidade líquida (net utility), representada pela diferença

da utilidade advinda do consumo e um desconforto em função do trabalho1. Embora

o modelo de Ramsey tenha obtido impacto na comunidade acadêmica inglesa à época

de sua publicação, a questão do crescimento ótimo, ou do nível de poupança ótima,

permaneceu adormecido na teoria econômica por algum tempo. Na comunidade americana

o modelo somente consagrou-se na década de 60 com o desenvolvimento da literatura

de crescimento ótimo, liderado por David Cass e Tjalling Koopmans. Antes que Cass e

Koopmans recuperassem Ramsey do outro lado do Atlântico, o interesse desta comunidade

na teoria do crescimento cresceu após a publicação em 1956 do artigo “A contribution

to the theory of economic growth” de Robert Solow. A tabela 1, retirada de Boianovsky

e Hoover (2009), apresenta uma medida quantitativa desse crescimento do interesse na

teoria do crescimento.

Tabela 1 – Atenção dada a crescimento por economis-
tas

Período Artigos com “growth”
no título (%)

Variação em relação
ao período anterior(%)

1936-55 0.95

1956-70 4.64 388

1971-85 2.71 -42

1986-2006 2.67 -2
Nota: Tabela de Boianovsky e Hoover(2009). Artigos dos journals

American Economic Review, Journal of Political Economy,
Review of Economic Studies, Review of Economics and
Statistics, Economic Journal, Econometrica e Journal of
Political Economy.

1 Ramsey não discute em seu artigo diretamente se esta expressão representa a utilidade líquida de um
agente representativo ou de um planejador social (Duarte, 2010)
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Observe que Ramsey começou a desenvolver no fim da década de 20 as bases do

modelo posteriormente conhecido como Ramsey-Cass-Koopmans (tratado adiante como

modelo RCK). O modelo de Solow surge na década de 50 com grande impacto e finalmente

completa-se o modelo RCK em meados da década de 60, com as publicações de Cass(1965)

e Koopmans(1965). Há um hiato temporal entre a publicação de Ramsey e as posteriores

publicações de Cass e Koopmans de quase quarenta anos. Uma narrativa usualmente

repetida para explicar este intervalo temporal até que o trabalho fosse considerado seminal

é a de que a matemática utilizada por Ramsey seria sofisticada demais e portanto não

devidamente apreciada pelos economistas de sua época. Essa é uma explicação muito

simplificada que negligencia o impacto real do trabalho de Ramsey na comunidade inglesa

e também outros fatores importantes que podem esclarecer a multiplicação tardia de

modelos que prestavam reverência ao trabalho de Ramsey nos Estados Unidos (Duarte,

2009). São possíveis explicações para o adormecimento da teoria do crescimento ótimo

na linha de Ramsey até a década de 60 transformações da ciência econômica, como o

surgimento da nova economia do bem estar, focada em evitar comparações de utilidade

entre agentes e transformações exógenas como a Grande Depressão2 que ocorreu logo em

seguida à publicação do artigo, depreciando o valor de questões de crescimento de longo

prazo como as estudadas por Ramsey.

Outro possível motivo que pode explicar o renascimento do modelo de crescimento

ótimo é o surgimento da teoria de controle ótimo, desenvolvida por Pontryagin e co-

autores em 1956 e traduzida para o inglês no início da década seguinte (Duarte, 2009). A

literatura de crescimento ótimo da década de 60 carrega a marca “Economia por Ramsey,

matemática por Pontryagin” (Intriligator, 1969 apud Duarte, 2009). De fato, a nova

ferramenta representou uma diferente forma para economistas investigarem problemas

de natureza dinâmica. O impacto da tradução deste trabalho no MIT foi descrito por

Edwin Burmeister (Burmeister, 2009), ao lembrar que o assunto de uma aula ministrada

2 Koopmans(1967) defendeu que a Grande Depressão foi o principal motivo para o adiamento do interesse
em crescimento ótimo: “The year after the publication of [Ramsey] paper there came what has been
called “the great depression” by some, “the great crisis of capitalism” by others. Had not these events
intervened and deflected economists from following up Ramsey’s powerful ideas, the optimal growth
literature of the sixties might and indeed could have been written in the thirties.”
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em dezembro de 1962 por Solow e Phelps foi sobre como utilizar o princípio do máximo

para resolver o problema de poupança ótima de Ramsey (basicamente o que o artigo de

Cass publicado em 1965 resolve).

Nos livros-textos contemporâneos que constroem uma linha para conectar o modelo

de Solow e o modelo RCK, geralmente apresenta-se o segundo como uma versão do primeiro

em que se relaxa a hipótese de que a poupança é determinada por uma parcela fixa da

renda corrente e torna-se uma decisão derivada de uma otimização de uma função objetivo.

No livro Modern Economic Growth, Acemoglu escreve o seguinte no capítulo em que

apresenta o modelo de Ramsey-Cass-Kooopmans:

The Solow growth model is predicated on a constant saving rate. It would be

more informative to specify the preference orderings of households (individuals),

as in standard general equilibrium theory, and derive their decisions from these

preferences.(...)

The ultimate purpose [of the Ramsey-Cass-Koopmans model] is to enrich

the basic Solow model by introducing well-defined household preferences and

optimization, and in the process clarify the relationship between growth theory

and general equilibrium theory. This will enable us to open the black box of

savings and capital accumulation, turning these into forwardlooking investment

decisions. It will also permit us to make welfare statements about whether

the rate of growth of an economy is too slow, too fast, or just right from a

welfare-maximizing (Pareto optimality) viewpoint. (Acemoglu, 2009)

Essa narrativa implicitamente constrói uma linha de progresso teórico no campo do

crescimento econômico. O modelo de Solow, apesar de informativo, possui uma hipótese

forte de uma taxa de poupança constante. Tendo em vista esta questão, Cass e Koopmans

teriam relaxado esta hipótese e estruturado a decisão de poupança, oferecendo um modelo

mais rico do que o anterior por permitir uma relação entre crescimento e equilíbrio

geral, além de permitir uma análise normativa da trajetória de crescimento. Entretanto,

observando as questões históricas apresentadas, a estrutura cronológica do surgimento do
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modelo de Solow e do modelo Ramsey-Cass-Koopmans oferece uma dificuldade para uma

reconstrução histórica de avanço linear da ciência mais simplificada.

Esta ligação direta entre o modelo de Solow e o modelo RCK, entretanto, não é

reproduzida nos primeiros livros-textos publicados com o objetivo de estruturar a teoria

do crescimento. Um dos primeiros livros a consolidar a teoria do crescimento em forma

de livro-texto foi escrito por dois economistas formados no PhD do MIT na década de

60, Burmeister e Dobell, ainda em 1970, com o nome “Mathematical theories of economic

growth”. O primeiro capítulo do livro apresenta uma versão do modelo de Solow, descrito

como um modelo de crescimento com um setor. O segundo capítulo aborda este mesmo

modelo relaxando a hipótese de que a tecnologia não varia no tempo. No décimo primeiro

capítulo, o último do livro, Burmeister e Dobell discutem o modelo de crescimento ótimo

de Ramsey, com a poupança sendo resultado de uma decisão otimizadora. Os capítulos

que separam esses dois modelos apresentam uma série de assuntos que não aparecem na

linha evolutiva dos modelos de crescimento apresentada por livros-texto contemporâneos.

Modelos de dois setores, teoremas de via rápida (“turnpike theorems”), crescimento em

uma economia monetária e o modelo de Leontieff multisetorial são os quatro assuntos que

preenchem a maior parte deste curso de crescimento econômico da década de 70.

Outros livros publicados neste período também apresentam uma linha de evolução

da teoria do crescimento mais complexa. Dos cinco capítulos de Stiglitz e Uzawa (1969),

um é reservado para os modelos de crescimento e distribuição produzidos pela comunidade

da Cambridge inglesa, por autores como Kaldor e Robinson. Outro capítulo é reservado

para modelos de crescimento com dois setores. Sen (1970) também dedica capítulos do

seu livro a esses dois temas e também a modelos de crescimento em economia monetária

e ao teorema do turnpike derivado do modelo de crescimento de Von Neumann. Hahn e

Matthews (1964) em um survey publicado no Economic Journal não chegam a comentar

resultados de crescimento ótimo, que apenas ganhariam força na literatura na segunda

metade da década, desenhando uma narrativa concentrada em três ramos: Crescimento

sem progresso técnico (incluindo o modelo de Solow e modelos de dois setores neste

tópico), crescimento com progresso técnico e modelos lineares de crescimento (incluindo
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o modelo de von Neumann e teoremas de turnpike). Já Solow (1970) em suas Radcliffe

Lectures constrói uma narrativa mais linear da evolução da teoria do crescimento, focado

em modelos de apenas um setor, começando por sua leitura do modelo Harrod-Domar,

passando por modelos com economia monetária e terminando nos modelos de crescimento

ótimo.

Além dessa profusão de temas teóricos para além de uma linha evolutiva linear da

teoria do crescimento econômico, uma narrativa linear também negligencia os diferentes

contextos em que cada um desses temas surge. Os três atores principais contemporâneos na

narrativa linear - Solow, Koopmans e Cass - pertenciam a distintas comunidades científicas,

tendo seus trabalhos dialogado pouco entre si e mais com a comunidade a que pertenciam.

Construir uma narrativa mais detalhada da evolução da teoria do crescimento requere

uma atenção a essas diferentes comunidades, as relações estabelecidas dentro de cada uma

e também entre elas.

O foco desse trabalho não é a história do desenvolvimento do modelo de Solow nem

do modelo de Ramsey-Cass-Koopmans3. A proposta é explorar as literaturas correlatas

a esses modelos e que surgem no mesmo período de forma a compreender a ligação

entre os dois modelos. Sendo assim, alguns temas relevantes desse período, como a

controvérsia do capital, também não serão o foco do trabalho. Explorar as literaturas

também significa explorar em quais comunidades específicas surgem os temas abordados e

como eles são tratados em cada uma delas. Elegendo Solow, Koopmans e Cass como atores

centrais desse período na teoria do crescimento, devido a contínua importância dos modelos

desenvolvidos por eles, então estudar as comunidades a que cada um desses atores pertencia

à esta época é uma escolha razoável para o recorte da dissertação. Delinear comunidades

acadêmicas de forma rigorosa não é uma tarefa simples, entretanto para a construção

da narrativa desse trabalho é possível descrever três eixos distintos, todos contidos na

academia americana: a comunidade ligada à abordagem de Activity Analysis, onde Tjalling

Koopmans desempenha importante papel; a comunidade de doutores formados na década

3 Há uma literatura extensa dedicada a estes temas. Ver, por exemplo, Boianovsky e Hoover, 2009;
Dimand e Trevor, 2009; Halsmayer, 2014; Duarte, 2009; Duarte, 2016)
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de sessenta da Universidade de Stanford, onde David Cass produz sua versão do modelo

de crescimento ótimo; e o departamento de economia do MIT, onde Solow desenvolve seu

modelo e orienta um grupo de alunos que consolidariam a teoria do crescimento ótimo na

segunda metade da década de sessenta.

Os teoremas de via rápida (ou turnpike) e os modelos de crescimento de dois setores

são dois temas que não se encaixam em uma narrativa linear simplificada da evolução

da teoria do crescimento. Apesar disso, esses dois temas possuíram relevância no período

estudado em todas as três comunidades científicas descritas. Mais do que isso, através

desses dois temas as três comunidades comunicavam-se, adaptando diferentes elementos

produzidos em cada local ao estilo peculiar de fazer teoria de cada grupo.

A primeira aparição de um teorema do turnpike na literatura ocorreu em 1958, no

livro Linear Programming and Economic Analysis, de autoria conjunta dos economistas

do MIT Robert Dorfman, Paul Samuelson e Robert Solow. Resgatando um modelo de

crescimento criado por John von Neumann em 1932, os autores propõem que uma economia

partindo de uma condição inicial com o objetivo de alcançar um determinado estoque

de capital acumulado em um futuro distante o suficiente4 sempre possui como trajetória

eficiente o “raio de von Neumann”, que é onde os fatores de produção estão ajustados de

forma a obter eficiência produtiva, independente das condições iniciais e finais. O segundo

capítulo dessa dissertação tratará dessas origens que inspiraram a literatura dos teoremas

de turnpike.

Por trazer questões de grande interesse para uma comunidade envolvida com

problemas gerados por modelos de equilíbrio geral intertemporal, os turnpikes theorems

geraram uma vasta literatura, onde destaca-se a contribuição de Radner(1961). Outros

artigos importantes são Morishima(1961), Furuya e Inada(1962), McKenzie(1963a,b) e

Nikaido(1964). É nessa comunidade em que Koopmans está inserido e irá contribuir

para a literatura com um artigo em uma conferência realizada em Cambridge em 1963,

organizada por Edmond Malinvaud. Essa conferência ocorre no mesmo ano da Conferência
4 Distante o suficiente é entendido como um período de tempo longo o suficiente para que a economia

possa se ajustar inicialmente em direção ao raio de von Neumann e, ao fim, para que a condição final
de estoque de capital desejada seja alcançada.
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do Vaticano, onde Koopmans apresenta pela primeira vez sua versão do modelo de

crescimento neoclássico, demonstrando como esse problema estava sendo trabalhado

de forma simultânea ao modelo neoclássico de crescimento. David Cass, por sua vez,

contribuirá para a literatura de turnpike theorem construindo em um capítulo da sua tese

de doutorado, posteriormente publicado na Econometrica, a sua própria prova para uma

versão da proposição inicial feita por Dorfman, Solow e Samuelson. É nessa mesma tese

onde se encontra a sua versão do modelo neoclássico de crescimento. Ou seja, assim como

Koopmans, a questão do turnpike também estava sendo trabalhada por Cass de forma

simultânea ao modelo que lhe deu mais distinção no meio acadêmico. No terceiro capítulo,

serão apresentadas essas contribuições.

Os modelos de crescimento econômico com dois setores começam a ganhar notorie-

dade na literatura após a publicação do modelo de Uzawa(1961), comentado por Solow no

mesmo volume da The Review of Economic Studies. Uzawa foi orientador de David Cass

em Stanford e o grupo que construiu modelos de crescimento ótimo nessa universidade

estiveram em constante diálogo com essa forma de modelar para além do modelo agregado

padrão usado por Solow(1956). De certa forma, é o modelo de dois setores de Uzawa

que permite um diálogo indireto entre o modelo de Cass e o modelo de Solow. Em Yale,

Srinivasan, aluno do PhD orientado por Koopmans, construiu em sua tese publicada em

1962 (ou seja, antes mesmo da publicação da tese de Cass e da apresentação do modelo

de crescimento ótimo de Koopmans em 1963) um modelo de crescimento ótimo de dois

setores. Apesar de não se encaixarem na narrativa da teoria do crescimento que gira em

torno somente de modelos de um único setor, esse tipo de modelo esteve no centro do

desenvolvimento da teoria do crescimento na década de 1960. Os modelos de dois setores

serão tratados no quarto capítulo dessa dissertação.

O último capítulo da dissertação apresenta duas comunidade emergentes na década

de 1960 e que foram fundamentais para a consolidação da teoria do crescimento ótimo,

os grupos de jovens doutores formados em Stanford, orbitando em torno de Hirofumi

Uzawa e Kenneth Arrow e no MIT, formados principalmente por Robert Solow e Paul

Samuelson. Em Stanford surge uma forma de modelagem que se tornaria padrão na teoria
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do crescimento ótimo entre esses jovens doutores, construída pelo modelo agregado de

crescimento ótimo na tese de David Cass. Também em Stanford, no mesmo período, Karl

Shell forma-se com a publicação de uma tese que aplicava a teoria de learning by doing de

Arrow para estudar progresso técnico dentro de um arcabouço de crescimento ótimo. Shell

assume uma posição no MIT em 1964, onde permanece até 1968. Esse período coincide

com a formação de um grupo de alunos também interessados na teoria do crescimento

ótimo no MIT. Junto com a transferência de Uzawa de Stanford para Chicago, a mudança

de Shell para o MIT promove uma transferência do departamento que ocupa o centro da

produção da teoria de crescimento ótimo de Stanford para o MIT. É o grupo de jovens

doutores desse departamento, composto por Eytan Sheshinski, Edwin Burmeister, William

Nordhaus, entre outros, que irá consolidar a expressão de Intriligator, “economia por

Ramsey, matemática por Pontryagin”, ou para ser mais preciso historicamente, “economia

por Cass, matemática por Pontryagin”. A questão do progresso técnico, também estudada

por esse grupo, torna-se um ponto de comunicação central entre a teoria do crescimento

ótimo e o modelo de Solow, orientador de boa parte dos jovens doutores do MIT. É

pelos trabalhos produzidos nesse departamento que a ligação entre o modelo de Solow e o

modelo de RCK se estreita, não apenas por passarem a tratar de um tema em comum

(progresso técnico), mas também por passarem a compartilhar o mesmo estilo particular

do departamento do MIT.
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2 Origens dos teoremas de via rápida
Os teoremas do turnpike foram desenvolvidos especialmente no grupo interessado

na abordagem de activity analysis, em sua maioria ligados à Cowles Comission. Apesar

disso, o início do interesse nesse tipo de teorema vem com a publicação de um livro por

economistas do MIT, o livro Linear Programming and Economic Analysis, de Robert

Dorfman, Paul Samuelson e Robert Solow. Os três autores utilizaram como inspiração um

modelo matemático construído por John von Neumann na década de 1930 e traduzido

para o inglês em 1945. A compatibilidade do modelo de von Neumann com a abordagem

de activity analysis alterou consideravelmente a forma de estudar crescimento nessa

comunidade, que era anteriormente alinhada com um modelo de Malinvaud publicado na

década de 1950. Mesmo com autores importantes nessa comunidade apontando algumas

falhas no modelo de von Neumann, como Koopmans classificando-o como “poor economics”,

o estilo compatível induziu uma extensa literatura voltada para o tema do turnpike. Neste

capítulo serão estudadas essas primeiras contribuições que estimularam a comunidade de

activity analysis a interessar-se pelos modelos lineares de crescimento e pelos teoremas do

turnpike.

2.1 A abordagem de activity analysis e o modelo de von Neumann

Em 1932, John von Neumann apresentou em um seminário de matemática na

universidade de Princeton um modelo formal disposto a discutir a existência de solução

para um determinado sistema econômico, utilizando como estratégia de prova o teorema

do ponto fixo de Brouwer - estratégia que seria repetida na década de 50 para provar a

existência de equilíbrio em um sistema de equilíbrio geral por Arrow, Debreu e McKenzie

(Düppe e Weintraub, 2014b). O modelo foi publicado em alemão em 1937, com o nome de

Über ein Ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwerschen

Fixpunktsatzes, em um volume editado pelo matemático Karl Menger. A tradução para o

inglês seria feita no ano de 1945, sob o nome mais sintético A model of general economic
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equilibrium e publicada na The review of economic studies1. Embora o objetivo principal

do artigo fosse demonstrar matematicamente a existência de solução consistente para

um sistema formal, von Neumann influenciou o desenvolvimento de outras literaturas,

em especial a de teoria do crescimento. Alguns conceitos desenvolvidos nesse artigo de

1945 foram fundamentais nas primeiras provas dos teoremas de via rápida, a partir da

publicação de Dorfman, Samuelson e Solow (1958). Devido à complexidade do modelo

de von Neumann e por não ser o foco principal desse trabalho, a seguir serão apenas

esboçados os elementos básicos do modelo.

O ambiente econômico descrito pelo modelo de von Neumann era de uma economia

em expansão a uma taxa uniforme. A produção no modelo é dada por um processo

temporal com a duração de um período finito, no qual insumos são transformados em

produtos por coeficientes técnicos fixos e é caracterizada por retornos constantes de escala.

A tecnologia de produção também é caracterizada por retornos marginais não crescentes,

para garantir que o conjunto de possibilidade de produção seja convexo. O custo de

produção de um bem depende do preço dos insumos necessários para a sua produção

mais a taxa de juros da economia, sendo o preço de um bem correspondente ao seu custo

de produção. É possível descrever a produção da seguinte forma: dado que existem 𝑛

bens na economia e 𝑚 atividades de produção, suponha que a operação da atividade 𝑗

necessite de insumo (𝑎1𝑗, ..., 𝑎𝑛𝑗) de cada bem 𝑛 e tenha como produto o vetor (𝑏1𝑗, ..., 𝑏𝑛𝑗).

Por hipótese, temos que 𝑎𝑖𝑗 > 0, 𝑏𝑖𝑗 > 0(𝑖 = 1, ..., 𝑛; 𝑗 = 1, ...,𝑚). Assim, determinamos

duas matrizes 𝐴 = ||𝑎𝑖𝑗||, 𝐵 = ||𝑏𝑖𝑗||. As matrizes definem o conjunto de possibilidade de

produção 𝑇 = [{𝑥, 𝑦}/𝑥 > 𝐴𝑧, 𝑦 6 𝐵𝑧 para algum 𝑧 > 0, 𝑧𝑇 = (𝑧1, ..., 𝑧𝑚)], onde 𝑧 indica

um vetor de coeficientes técnicos para cada atividade.

Solucionar o modelo pode ser interpretado por um lado como um problema de

escolha tecnológica: dado um vetor de preços, é possível determinar o vetor 𝑧 com maior

quantidade de bens produzidos. Por outro lado, o modelo também pode ser visto como um

1 A tradução e publicação foi influenciada por Oskar Morgenstern e David Champernowne, que neste
mesmo volume escreve uma nota tentando facilitar o entendimento do complexo modelo de Von
Neumann. Champernowne agradece a Piero Sraffa e Nicholas Kaldor por o ajudarem a escrever tal artigo.
Os editores da The Review of Economic Studies à época eram o próprio Nicholas Kaldor(chairman),
Paul Samuelson, Abba Lerner e Oskar Lange.
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problema de expansão econômica, que é um problema dual ao anterior. Dado o nível de

atividade, determina-se o vetor ótimo de preços e a taxa de juros que garantem a eficiência

produtiva do sistema. Von Neumann demonstra no artigo a existência e a unicidade dessa

solução e que a taxa de juros é equivalente à taxa de crescimento econômico balanceado.

A estrutura do modelo de Von Neumann compartilhava similaridades com uma

abordagem que começou a se desenvolver no fim da década de 1940, nomeada activity

analysis. Segundo Malinvaud(1967), o termo “activity analysis” designa uma abordagem

para encarar problemas econômicos, tanto teóricos quanto aplicados, e não um ramo

específico da economia. A diferença estaria na forma de tratar as restrições técnicas

na produção, trazendo uma formalização diferente do método marginalista tradicional.

Para Malinvaud, na formalização marginalista qualquer fator de produção ou produto é

considerado substituível por outro fator ou produto, o que garante um bom comportamento

da isoquanta e das curvas de custo. Na abordagem de activity analysis, uma atividade é

caracterizada por proporções fixas entre insumos e produtos, descrito por um vetor de

coeficientes técnicos. Uma atividade pode operar em escala maior ou menor, mas não há

a possibilidade de escolha ótima de insumos diferente da produção em proporções fixas.

Como várias atividades são operadas ao mesmo tempo, a escolha é entre qual o nível

apropriado de operação de cada atividade. Kuhn e Tucker(1958, p.109) observaram a

importância do modelo de von Neumann para a economia matemática e como esse modelo

trazia elementos comuns com o que seria desenvolvido na década de 50 na abordagem de

activity analysis:

von Neumann was concerned with the formulation of models of general

economic equilibrium. In 1932, he presented an economic model of his own

devising at a colloquium in Princeton. This paper (...) marks a new era in

mathematical economics in which rigorous arguments replace mere “equation

counting” as a means of establishing the existence of economic equilibrium. It

also shares with Wald’s work the credit for recognizing explicitly that inequa-

lities as well as equations are forced on the system by the economic context,
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and for utilizing this fact to advantage in the mathematical treatment. In its

linear approach to production, with alternative processes and the possibility of

intermediate goods, it is the direct ancestor of linear programming and activity

analysis.

Um evento importante para o surgimento e popularização da abordagem de activity

analysis na ciência econômica americana foi a conferência realizada pela Cowles Comission

em junho de 1949, organizada por Tjalling Koopmans. A ideia central da conferência era

desenvolver a teoria da programação linear, um método desenvolvido durante o período

de planejamento de guerra e estendê-la para uma teoria econômica geral e normativa da

produção (Düppe e Weintraub, 2014a).A preocupação, surgida durante a II Guerra, do

exército americano em otimizar o planejamento de guerra de forma científica, fez com que

matemáticos e economistas fossem empregados pelos militares em projetos que ajudassem

a ampliar o uso de técnicas capazes de melhorar a qualidade do planejamento (Klein,

2014). Em 1948, poucos anos após o fim da guerra, a força aérea americana criou o Project

for the Scientific Computation of Optimum Programs (SCOOP), cujo objetivo primário

seria desenvolver um mecanismo integrado para o planejamento e controle de todas as

atividades da força aérea. O projeto foi organizado em torno do modelo de programação

linear do algoritmo simplex, desenvolvido em 1947 pelo matemático George Dantzig.

Dois anos depois, este trabalho seria parte fundamental da conferência organizada por

Koopmans. A combinação de teoria econômica normativa com a teoria da programação

linear foram representadas na conferência pelo modelo de input-output de Leontieff -

exposto na conferência pelo trabalho de Samuelson - e o algoritmo simplex de Dantzig.

Intérpretes atuais inserem o artigo de von Neumann dentro de outras literaturas

diferentes de activity analysis. De fato, von Neumann não poderia ter produzido seu artigo

pensando em se colocar em uma literatura que ainda não existia no período de elaboração

do trabalho. Kurz e Salvadori (1993) defendem que a estrutura de abordagem do modelo

de von Neumann o coloca dentro da tradição “clássica” da economia, em contraposição

a tradição “neoclássica” walrasiana. A tradição clássica neste caso deve ser entendida
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como uma abordagem que trata a produção como um fluxo circular, com mercadorias

produzidas por meio de mercadorias. Os autores admitem que não existem evidências

históricas suficientes para afirmar que von Neumann estava familiarizado com a literatura

clássica da economia e que a ele não importava muito fazer um trabalho para incluir-se em

uma tradição clássica (ou neoclássica) da economia, entretanto a forma como ele estrutura

seu modelo possui esse enfoque de bens que se reproduzem pelo uso dos próprios bens

como insumos.

Independente se Von Neumann estava ou não familiarizado com a tradição clássica

da economia, ele, como todo cientista, estava inserido em alguma comunidade acadêmica.

Gloria-Palermo(2010) argumenta que von Neumann estava inserido no que ela chama

de “paradigma formalista da matemática” que estava em voga no início do século XX.

O modelo produzido teria menos pretensões de conteúdo econômico e mais um exercício

interpretativo de um sistema formal matemático. Um sistema formal deve ser entendido

como um conjunto de símbolos, um conjunto de regras que transforma esses símbolos

em fórmulas, outro conjunto de regras para transformar essas fórmulas e finalmente um

conjunto reduzido de fórmulas que representam os axiomas do sistema observado. Para a

autora, o modelo de 1937 pode ser interpretado como uma nova correspondência semântica

a um sistema formal já elaborado anteriormente, no caso o trabalho de von Neumann

em 1928 relacionado a teoria dos jogos2. A relação entre os dois trabalhos é admitida

pelo próprio von Neumann ao dizer que “the question whether our problem has a solution

is oddly connected with that of a problem occurring in the Theory of Games dealt with

elsewhere” (von Neumann, 1945, p.5).

Von Neumann desejava contribuir para o paradigma formalista da matemática, mas

foi na abordagem de activity analysis que seu modelo encontrou um terreno mais fértil no

período após a Segunda Guerra Mundial. Malinvaud e Koopmans estavam intensamente

inseridos no surgimento da abordagem de activity analysis e suas primeiras investidas na

teoria do crescimento econômico foram construídas a partir dessa abordagem. O modelo de

2 Para um estudo mais completo sobre o trabalho de von Neumann relacionado à teoria do jogos, ver
Leonard(2010)
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von Neumann fornecia um bom protótipo para esse propósito. A possibilidade de descrever

a produção em um sistema matricial, por exemplo, facilita a ligação do modelo com os

métodos de programação linear. O primeiro modelo a pautar a forma como crescimento

econômico era debatido dentro da comunidade envolvida com a abordagem de activity

analysis foi desenvolvido no início da década de 50 por Malinvaud e permaneceu como o

modelo central até o ressurgimento do modelo de von Neumann para modelar o estudo de

teoremas de via rápida no fim da década.

2.2 Malinvaud: Acumulação de capital e activity analysis

Edmond Malinvaud, graduado na École Politechique desenvolveu um interesse por

economia ainda recém formado, na segunda metade da década de 1940. Sua principal

influência, segundo o próprio autor (Krueger, 2003), foi o economista francês Maurice Allais,

seu professor na École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique.

Após o fim da guerra, Malinvaud obteve um cargo de assistente de pesquisa na INSEE,

instituto francês voltado para estudos de estatística e economia, começando sua carreira

trabalhando junto a Allais. Exatamente durante este período de contato entre os dois, mais

especificamente no ano de 1947, Allais publicou o livro “Economie et intérét”, um trabalho

que produzia uma teoria de atividade ótima em uma economia capitalista. Estudar a

quantidade ótima de acumulação de capital em uma economia capitalista tornar-se-ia

também um interesse central no começo da carreira de Malinvaud. Com uma recomendação

de Allais, Malinvaud obteve uma Rockefeller Fellowship que o levou do INSEE à Cowles

Comission em Chicago, no ano de 1950 (Krueger, 2003; Blaug, 1986). Nesse período, a

instituição era dirigida por Koopmans e estava em alta a abordagem de activity analysis

após a conferência de 1949.

Durante sua estadia na Cowles Comission por dois anos, Malinvaud focou sua

pesquisa na construção de um modelo formal capaz de responder à questão da acumulação

ótima, conforme mostram uma série de discussion papers publicados no ano de 1951 (Ma-

linvaud, 1951a, 1951b, 1951c). O resultado foi a publicação do artigo Capital Accumulation
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and Efficient Allocation of Resources na Econometrica, em 1953. Malinvaud escreve que,

dentre as principais questões relativas à acumulação de capital, a mais importante é

entender quando podemos saber se é eficiente poupar de forma a aumentar o consumo

futuro. A proposta do artigo publicado na Econometrica é estudar essa questão através

de um modelo matemático. Portanto, o artigo de Malinvaud também é uma teoria mate-

mática da poupança, como o artigo de 1928 publicado por Frank Ramsey. Apesar disso,

os dois modelos são bastante distintos. Além de Ramsey, Malinvaud cita Wicksell(1934),

Meade(1938) e Allais(1947) como outros economistas que estudaram essa questão.

Para demonstrar essa diferença, deve-se observar o ambiente construído no modelo

de Malinvaud. Assim como no modelo de von Neumann, o capital não aparece de forma

explícita como uma variável agregada. Os processos de produção são similares, o insumo é

transformado em produto ao passar de um período de tempo, em uma escala que depende

do coeficiente técnico associado à atividade. Malinvaud define uma Chronic (creditando o

uso do termo ao matemático francês Georges Guilbaud) como um conjunto que possui uma

descrição quantitativa completa da atividade econômica para todos os futuros períodos.

Os elementos presentes neste conjunto são quatro sequências de vetores: 𝑏𝑡 que representa

os bens disponíveis, sendo �̄�1 a dotação inicial, 𝑎𝑡 de insumos utilizados na atividade

produtiva, 𝑥𝑡 que representa a diferença entre os bens destinados para o consumo e o

trabalho empregado na produção3 e 𝑧𝑡 de recursos naturais empregados na produção.

O vetor 𝑎𝑡 está ligado ao vetor 𝑏𝑡+1 por um conjunto de possibilidade de produção 𝑇

((𝑎𝑡, 𝑏𝑡+1) ∈ 𝑇𝑡,∀𝑡) com as mesmas propriedades do conjunto do modelo de von Neumann.

A Chronic pode ser representada como na Figura 1.

Entretanto, enquanto a eficiência no modelo de von Neumann está definida somente

em termos de eficiência produtiva, Malinvaud define eficiência pelo vetor gerado pela

atividade que representa a diferença entre o consumo e o trabalho. Uma Chronic é eficiente

se não existe nenhuma outra Chronic possível que gere um vetor 𝑥𝑡 maior. Ainda mais,

Malinvaud define uma Chronic ótima, como aquela que gera um vetor de consumo cuja

3 Seja 𝑥+
𝑡 o vetor de bens destinados ao consumo e 𝑥−

𝑡 o trabalho empregado na produção. Temos
as seguintes relações então: 𝑏𝑡 = 𝑥+

𝑡 + 𝑐𝑡 e 𝑎𝑡 = 𝑥−
𝑡 + 𝑧𝑡 + 𝑐𝑡, onde 𝑐𝑡 é um vetor que representa a

poupança. 𝑥𝑡 é definido como 𝑥+
𝑡 − 𝑥−

𝑡 , tal que 𝑎𝑡 = 𝑏𝑡 − 𝑥𝑡 + 𝑧𝑡.
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Figura 1 – Representação de uma Chronic (Malinvaud, 1953)

alocação seja um ótimo de Pareto. Com essas definições, o modelo se apresenta como

uma teoria de crescimento ótimo de fato, e não apenas de crescimento balanceado como

o modelo de von Neumann. Após construir a estrutura básica do modelo, o artigo segue

uma linha tradicional da literatura de equilíbrio geral, provando a existência de equilíbrio

e resultados em economia do bem estar.

O primeiro dos ensaios em Three essays on the state of economic science (Koopmans,

1957), em que Koopmans apresenta uma exposição na teoria do preço em termos da

abordagem de activity analysis, reserva uma longa seção dedicada inteiramente a uma

exposição do artigo de 1953 de Malinvaud, o que aponta a importância da contribuição para

a teoria da acumulação de capital nesta abordagem. Se em 1957 o modelo de Malinvaud é

consagrado pelo trabalho de Koopmans como a principal forma de se estudar as questões

de crescimento econômico, associados aos problemas de equilíbrio geral estendidos em

uma dimensão temporal, em 1958 a publicação do livro de Dorfman, Samuelson e Solow

retirará esse modelo do centro das atenções da comunidade associada a activity analysis e

equilíbrio geral intertemporal. Isto ocorre com o resgate do modelo de von Neumann para

investigar a conjectura batizada como turnpike theorem.

2.3 Turnpike theorem em Dorfman, Samuelson e Solow

Em 1958, foi publicado o livro Linear programming and economic analysis de

autoria de Robert Dorfman, Paul Samuelson e Robert Solow, financiado pela RAND

Corporation, uma corporação privada de pesquisa financiada em grande parte pela força
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aérea americana. Em 1951 a mesma RAND Corporation havia financiado a publicação

Activity Analysis of Production and Allocation, que agregou a literatura de activity analysis

produzida pelo grupo liderado por Dantzig e Koopmans com o foco nas características

matemáticas e computacionais da programação linear. Segundo os três autores, o novo

livro vinha com o objetivo de explorar mais a fundo as interpretações econômicas da

programação linear, o que o aproxima da comunidade acadêmica ligada à abordagem

de activity analysis. O livro não ficou restrito apenas a essa comunidade específica. No

prólogo do livro, os autores relatam que o texto teria sido adotado por muitos cursos de

pós-graduação pelo caráter predominantemente expositivo.

Medir o impacto de uma publicação é uma tarefa complicada. Com o intuito

de tentar avaliar esse impacto, será definida uma métrica de citações de um trabalho

em um grupo de periódicos que publicaram os artigos de principal importância em

economia. A tabela 1 apresenta o número de artigos que citaram Dorfman, Samuelson

e Solow(1958)(adiante também tratado pela abreviação DOSSO), em comparação com

outros trabalhos. Malinvaud (1953), celebrado por Koopmans (1957) como a base da

teoria do crescimento pela abordagem de activity analysis permanece com poucas citações

nos seis journals escolhidos para análise. O artigo de Solow (1956) possui maior impacto,

mas permanece menos citado do que DOSSO entre 1958 e 1967. O livro Foundations of

Economic Analysis, publicado por Samuelson em 1947, também foi adicionado à tabela,

por ter sido um livro adotado em cursos de pós-graduação como DOSSO(1958), e não um

artigo teórico como os outros dois trabalhos comparados. Este livro possui uma abrangência

maior do que DOSSO(1958), o que pode ser uma das justificativas para um número maior

de citações. Nota-se, entretanto, que entre 1958 e 1967 (período de maior interesse para esta

dissertação) DOSSO(1958) mantém um impacto relativamente próximo ao livro clássico

de Samuelson.

O capítulo onde Dorfman, Samuelson e Solow apresentam o teorema do turnpike

se concentra na aplicação da programação linear no estudo da acumulação do capital.

Os autores abrem a discussão colocando os problemas associados a estudar problemas

intertemporais. Um resultado de eficiência para um único período não pode ser expandido
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Tabela 2 – Impacto comparado de DOSSO (1958)

Referência 1958-1962 1963-1967 1968-1972 1973-1978

DOSSO, 1958 23 29 13 17

Solow, 1956 21 19 23 14

Malinvaud, 1953 6 6 8 11

Samuelson, 1947 39 47 66 74
Nota: Tabela elaborada com base em dados do JSTOR journal archive

(Abril, 2016). Citações retiradas dos journals American Econo-
mic Review, Journal of Political Economy, Review of Economic
Studies, Review of Economics and Statistics, Economic Journal,
Econometrica e Journal of Political Economy.

para problemas intertemporais, na medida em que ignoram importantes condições adicionais

de eficiência. Segundo os autores, essas questões ainda estariam pouco consideradas nos

modelos da teoria econômica até aquele momento. Uma condição necessária para a

otimalidade em um problema intertemporal que não aparece em um caso estático é que a

taxa marginal de substituição entre quaisquer dois bens produzidos em um determinado

período precisa ser igual a taxa marginal de substituição desses mesmos bens enquanto

insumos no período seguinte. Isto é, uma trajetória de crescimento pode atender em cada

período a condição de eficiência estática, mas ser uma trajetória sub-ótima mesmo assim.

O fato dos problemas de acumulação de capital estarem correlacionados com

questões de eficiência intertemporal levaram economistas mais interessados com esses

problemas do que com questões macroeconômicas do crescimento a expandirem a literatura

nesse sentido. Por exemplo, é possível observar a trajetória de Roy Radner e Lionel

McKenzie, dois dos principais autores a publicarem extensões do turnpike theorem após

a primeira aparição da conjectura nesse livro. Ambos passaram a maior parte de suas

carreiras trabalhando com problemas de equilíbrio geral. O interesse inicial no teorema

decorre mais dos problemas de equilíbrio intertemporal suscitados pelo modelo do que por

uma curiosidade sobre o comportamento de uma economia em crescimento.

O teorema do turnpike é introduzido na seção que discute modelos de acumulação

de capital onde não existe consumo, ou que o consumo aparece apenas como a subsistência

necessária para a reprodução do fator de produção trabalho. Neste contexto, von Neumann
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reaparece como um dos autores que teria tratado o consumo desta forma, equiparado

pelos autores a Malthus, Marx e Leontieff (DOSSO, 1958, p.325). A literatura que surge

posteriormente à publicação desse livro utiliza uma versão próxima ao modelo original

de von Neumann para tratar do tema, mas a conjectura no livro aparece em um modelo

diferente, em um ambiente com tempo contínuo e substituibilidade dos fatores de produção.

Os autores resgatam von Neumann ao caracterizar que tipo de trajetória de

acumulação poderia ser eficiente. Para isso, reduzem as trajetórias candidatas a ótimo às

de crescimento balanceado, isto é, aquelas trajetórias em que o estoque de capital mantém

as mesmas proporções dos fatores de produção no tempo. Esse tipo de crescimento recebe o

nome de “Malthus-Cassel-Harrod balanced growth”. O crescimento balanceado ótimo então

é aquele que mantém as proporções dos fatores de produção que satisfazem as condições

de eficiência produtiva. Os autores atribuem a von Neumann e seu modelo de crescimento

o pioneirismo na prova desse fato e por isso nomeiam essa trajetória de “von Neumann

path”.

A seguir então os autores analisam quais são as implicações disso para se programar

o crescimento de um sistema econômico em um tempo finito, saindo de uma condição

inicial para um ponto terminal pré-definidos. O turnpike theorem é enunciado da seguinte

maneira:

Society has decided in what proportions it would like to possess capital

stocks at the end of the planning period. The problem is to end up as far out

as possible on a specified radius vector (...) Take any initial capital structure

(...) and any desired terminal structure (...) Then if the programming period is

very long, the corresponding optimal capital program will be describable as

follows: The system first invests so as to alter its capital structure toward the

special von Neumann proportions. When it has come close to these proportions,

it spends most of the programming period performing steady growth at the

maximal rate (more precisely, something close to maximal steady growth). The

system expands along or close to the von Neumann ray until the end of the
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programming period approaches. Then it bends away from [the von Neumann

ray] and invests in such a way as to alter the capital stricture to the desired

terminal proportions, arriving at the [final condition] as the period ends.

Samuelson(1965) argumenta que esta conjectura já havia sido postulada por ele

próprio em um research memorandum da RAND Corporation ainda em 1949, mas apenas

com a publicação nesse livro recebeu maior atenção da comunidade científica. Também é

interessante citar a explicação dada para a escolha desse nome para o teorema:

Thus in this unexpected way, we have found a real normative significance

for steady growth—not steady growth in general, but maximal von Neumann

growth. It is, in a sense, the single most effective way for the system to grow,

so that if we are planning long-run growth, no matter where we start, and

where we desire to end up, it will pay in the intermediate stages to get into a

growth phase of this kind. It is exactly like a turnpike paralleled by a network

of minor roads. There is a fastest route between any two points; and if the

origin and destination are close together and far from the turnpike, the best

route may not touch the turnpike. But if the origin and destination are far

enough apart, it will always pay to get on to the turnpike and cover distance

at the best rate of travel, even if this means adding a little mileage at either

end. The best intermediate capital configuration is one which will grow most

rapidly, even if it is not the desired one, it is temporarily optimal.

Para tornar a explicação mais clara, a figura 2 traz um gráfico elaborado por

Koopmans(1964) para uma ilustração desta proposição em tempo discreto. Os eixos do

gráfico representam uma economia de dois bens, onde 𝑥1 e 𝑥2 são insumos e 𝑦1 e 𝑦2 são

produtos, de tal forma que 𝑦𝑡 = 𝑥𝑡+1. Os vetores 𝑥𝑡 representam o estoque de capital no

tempo. Observe que o sistema se ajusta inicialmente na proporção de eficiência produtiva,

representada pelo raio 𝑥*, caminha por este raio durante todo o período intermediário de

expansão da economia e próximo ao fim do período de programação o sistema mais uma

vez se ajusta de forma a atingir o ponto terminal pré-estabelecido.
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Figura 2 – Representação do turnpike theorem por Koopmans (1964, p.377)

A prova do teorema é esboçada mostrando que as equações diferenciais que ca-

racterizam a eficiência intertemporal no modelo proposto pelos autores possuem essa

propriedade em particular. Outros artigos posteriormente trataram de provar a validade

do teorema em outras circunstâncias. Um artigo importante, por ser um dos primeiros

publicados nesse sentido foi Paths of Economic Growth that are Optimal with Regard only

to Final States: A Turnpike Theorem, de autoria de Roy Radner, publicado em 1961.

Radner trabalhou na Cowles Comission entre os anos de 54 e 57, período em que

Koopmans era diretor de pesquisa da instituição (Blaug, 1986). O modelo utilizado nesse

artigo para avaliar o turnpike theorem já possui semelhança maior com o modelo original

de von Neumann. Conforme o próprio autor diz na introdução do artigo, ele foi construído

com base em uma exposição do matemático Samuel Karlin(1959) do modelo original

de von Neumann. Uma diferença é que Radner modelou a produção de acordo com o

closed model of production de Gale(1956), no que é considerado uma generalização da

produção do modelo original. Na produção em Radner (e Gale), o conjunto de pares (𝑥, 𝑦)

que são tecnologicamente possíveis está em um cone fechado no ortante positivo de um

espaço Euclidiano 2M-dimensional, sendo 𝑥 é vetor M-dimensional de insumos e 𝑦 um

vetor M-dimensional de produto. A produção em von Neumann, conforme foi definido na
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seção anterior, é um caso particular de um cone fechado definido desta forma (no caso

um cone poliédrico). O modelo de Radner, entretanto, possui as características do modelo

original, como tempo discreto e capital não agregado, que serão as características de toda

a literatura que surge na comunidade de activity analysis para provar extensões desse

teorema, como será apresentado no próximo capítulo.
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3 Versões do Turnpike Theorem em Koopmans e Cass
Após a publicação de Linear Programming and Economic Analysis, rapidamente

uma literatura voltada para o estudo dos teoremas de turnpike se desenvolveu. Inicial-

mente, esse desenvolvimento ocorreu dentro de uma comunidade que se identificava com

a abordagem de activity analysis, principalmente através do artigo Paths of economic

growth that are optimal with regard only to final states de Roy Radner publicado em 1961.

Era nesse grupo envolvido com essa abordagem em que Tjalling Koopmans estava imerso

durante a década de 1960, ao mesmo tempo em que estava desenvolvendo sua teoria de

crescimento ótimo. Seu modelo estava em diálogo direto com essa comunidade, e não com

o modelo de Solow.

Embora os teoremas de turnpike não se encaixem em uma narrativa de evolução da

teoria do crescimento econômico baseada em modelos de um setor, eles constituíram um

tema de interesse relevante durante a década de 1960. Não só Koopmans e a comunidade

de activity analysis estava interessada nesse tema. Na tese em que construiu sua versão do

modelo de crescimento ótimo, David Cass também apresentou uma prova de teorema de

turnpike dentro do seu modelo proposto. Nesse capítulo serão apresentadas as contribuições

de Cass e Koopmans à literatura de teoremas de turnpike.

3.1 Conferência de Cambridge(UK), 1963

Em julho de 1963, ocorreu em Cambridge uma conferência patrocinada pela

International Economic Association com o objetivo de discutir teoria do crescimento

e planejamento dentro da abordagem de activity analysis. Todos os economistas que

participaram da conferência possuíam um laço com a comunidade que discutia activity

analysis, no que é possível dizer que a conferência estava mais ligada à abordagem do

que à matéria de crescimento em si. Entre os que compareceram e contribuíram para a

conferência, é possível destacar Koopmans, Malinvaud, Allais, McKenzie, Radner, Dorfman

e Hurwicz. Os artigos apresentados, além do registro das discussões entre os membros

participantes da conferência, foram publicados no volume Activity analysis in the theory
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of growth and planning, editado por Malinvaud e Bacharach1 Esse encontro de uma

comunidade acadêmica de identidade bem definida ajuda a compreender o esforço feito

por Koopmans em seu artigo de caráter expositivo que abre o volume da conferência, com

o nome de Economic Growth at a Maximal Rate (também publicado no Quarterly Journal

of Economics, em 1964). O artigo buscava condensar toda a literatura produzida por essa

comunidade acadêmica e consolidá-la em uma estrutura coerente.

A proposta de Koopmans no artigo é construir um modelo de crescimento tal qual

o modelo de von Neumann, entretanto simplificando-o usando apenas dois bens, para a

partir desse demonstrar os recentes resultados obtidos na literatura de turnpike theorem.

Koopmans(1964) observa que Kuhn teria apresentado em um artigo em 1959 limitações

à generalidade da prova do teorema esboçada por DOSSO(1958). Por consequência uma

série de extensões foram publicadas nos anos subsequentes. Essas provas e extensões

que surgiram são separadas por Koopmans em duas classes. A primeira, identificada

com Radner (1961) e Nikaido (1964), é relacionada com a hipótese de que o conjunto

de produção seja estritamente convexo. A segunda, representada por McKenzie(1963c)

e Morishima(1961), trabalha sem essa hipótese de convexidade estrita, o que torna as

proposições associadas a esse teorema menos fortes em seu caráter preditivo. Neste caso,

como não há a unicidade de um raio de crescimento balanceado máximo, as trajetórias

podem tomar formas menos lineares do que as demonstradas por Radner.

Ao ser predominantemente expositivo, o texto evidencia como Koopmans estava

alinhado com a comunidade a qual fazia parte sobre o método a ser utilizado para investigar

o turnpike. Esse método pode ser descrito por três características básicas: a utilização de

um modelo sem capital agregado; o uso das técnicas de programação linear e a ausência

da maximização da utilidade e do consumo como finalidade última do modelo, com um

enfoque central na eficiência produtiva da estrutura do capital para atingir um máximo

crescimento. Entretanto, é possível enxergar na introdução do artigo uma insatisfação de

1 Michael Bacharach era estudante na universidade de Cambridge à época e ficou responsável pelo
registro das discussões da conferência. Completou o doutorado em 1965 e sua tese foi publicada em
1970 sob o nome Biproportional Matrices And Input-Output Change. Bacharach participou do conselho
editorial da The Review of Economic Studies de 1968 até 1973.
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Koopmans com essa última característica do modelo. Segundo o próprio autor, apesar de

ter inspirado uma série de resultados importantes na teoria do equilíbrio geral, no modelo

de produção sem capital agregado de activity analysis e na literatura de crescimento, o

trabalho de von Neumann não deixa de ser “poor economics” pela falta do tratamento do

consumo como variável importante de um sistema econômico enquanto objetivo final do

crescimento. Essa não é uma postura completamente nova neste grupo de pesquisadores.

No seu modelo de 1953, Malinvaud demonstra de forma direta a sua posição de que a

trajetória de consumo deve ser a métrica que determina qual trajetória de crescimento deve

ser ótima. Malinvaud escreve que “economic organization aims at satisfying consumers’

needs; hence, the technical process by which this is done is irrelevant to social choice.”

(Malinvaud, 1953, p.241). O modelo de Malinvaud, anteriormente a principal referência

na comunidade de activity analysis para tratar os problemas de acumulação de capital e

crescimento econômico, possuía uma métrica utilitarista baseada no consumo, que não

está presente nesta nova fase em que a comunidade utiliza principalmente o modelo de von

Neumann para estudar crescimento econômico. A crítica de Koopmans, que permaneceu

imerso e interagindo com a comunidade de activity analysis, ao modelo de von Neumann

vem dessa visão que estava estabelecida previamente nessa comunidade.

No volume publicado da conferência estão registradas as discussões entre os parti-

cipantes após a apresentação do artigo de Koopmans. Nessa discussão, Radner sugere uma

forma de incluir consumo final e utilidade no modelo de forma que os resultados ainda

possam ser aplicados. Radner aponta que seria possível incluir um novo bem no modelo

chamado “utilidade”, produzido por uma sequência de bens produzidos 𝑦(𝑡) e com isso

solucionar-se-ia o modelo maximizando a função ∑︀𝑇
𝑡=0 𝛼

𝑡𝑢[𝑦(𝑡)], onde 𝛼 é uma taxa de

desconto intertemporal. De forma equivalente, a função objetivo poderia ser expressa como∑︀𝑇
𝑡=0( 1

𝛼
)𝑡𝑢[𝑦(𝑇 − 𝑡)] e reinterpretada como o estoque terminal do bem utilidade. Uma vez

produzida, o bem utilidade cresceria a uma taxa 1
𝛼
, que seria maior do que 1 dado que a

taxa de desconto estivesse entre 0 e 1. A ideia então era trocar o objetivo final do modelo

de chegar a um determinado estoque de capital para um máximo de estoque de utilidade.

Radner, em seu comentário, defende que, se a função de utilidade 𝑢(.) fosse homo-
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gênea de grau 1, então todos os resultados obtidos pelo modelo original de von Neumann

ainda seriam válidos. Entretanto, segundo Radner, a hipótese de uma utilidade marginal

decrescente ou mesmo de uma utilidade limitada são hipóteses desejáveis em um contexto

de equilíbrio geral. Nesse caso, como a utilidade é tratada como um bem produzido, o

resultado seria que a hipótese de utilidade marginal decrescente implicaria em um retorno

decrescente de escala na produção, enquanto o modelo original tinha como hipótese que

o retorno de escala seria constante. Com isso, os teoremas de turnpike já demonstrados

não seriam aplicáveis. Na discussão, Malinvaud comenta que se a utilidade marginal

decrescer a uma taxa pequena o suficiente, ainda seria aplicável o teorema. A preocupação

com a inserção do consumo no modelo é um ponto de aproximação desse grupo com o

método utilizado posteriormente por Cass no que seria chamado de teorema do turnpike

de consumo (Samuelson, 1965). Naturalmente, ao tentar inserir consumo e utilidade na

análise, aparecem elementos que serão utilizados por Cass futuramente, no caso, a taxa de

desconto intertemporal.

O comentário de Radner na discussão acerca do artigo de Koopmans acompanhou

o esforço feito por ele no trabalho apresentado nessa conferência e que acabou por trazer

ainda outros elementos semelhantes aos do modelo que Cass posteriormente desenvolveria.

Radner apresentou um modelo que aplicava as ferramentas da programação dinâmica

desenvolvidas por Bellman (1957) no planejamento do crescimento ótimo de uma economia.

O planejador escolhe uma sequência 𝑥(𝑡) que representa o consumo para maximizar uma

função de utilidade descontada e aditiva, na forma 𝑈(𝑥) ≡ ∑︀𝑇
𝑡=0 𝛿

𝑡𝑢𝑡[𝑥(𝑡)], podendo o

horizonte ser infinito (𝑇 → ∞). Esta primeira parte possui uma semelhança clara com o

que constitui o modelo neoclássico de crescimento. Não há uma equação de movimento

para o capital, mas uma correspondência de produção 𝑃𝑡. Essa correspondência entrega

para cada estado da economia, em um determinado período, o conjunto de possíveis

estados alternativos para qual a economia pode se mover no próximo período. Hipóteses

importantes sobre essa correspondência são que 𝑃 é homogênea e convexa, além de

𝑃 (0) = 0. Radner também pressupõe que 𝑃 é semicontínua superior. Isso quer dizer que

Radner está supondo uma produção neoclássica, em que é possível substituir os insumos
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da produção, em oposição às hipóteses comumente utilizadas na abordagem de activity

analysis e no modelo de von Neumann. Apesar do modelo ainda trazer o tratamento

do capital na forma desagregada, a produção neoclássica é mais um elemento similar ao

modelo de Cass. O planejador enfrenta um tradeoff entre utilizar bens para consumo

ou produção. A estratégia de solução do problema apresentada por Radner é utilizar a

formulação de Bellman com uma função valor para encontrar o ótimo social através de um

processo recursivo.

Na discussão do artigo entre os membros da conferência, Sukhamoy Chakravarty

questionou se os métodos de programação dinâmica utilizados por Radner seriam de fato

mais adequados do que os métodos clássicos do cálculo de variações utilizado em Ramsey,

isto é, se renderiam métodos novos e mais eficientes de cálculo. Chakravarty afirma que

embora o cálculo de variações no modelo de Ramsey seja uma aplicação para um modelo de

apenas um setor, seria possível também utilizar esse método para modelos de dois setores2.

Para Chakravarty, um problema que surge naturalmente do modelo de Radner para

períodos finitos seria como chegar da condição inicial dada para o ponto final determinado,

um problema que Radner não aborda na sua solução, mas uma questão que está no centro

das preocupações, dada a importância do turnpike na literatura naquele momento. Essa

pergunta poderia ser respondida, segundo Chakravarty, utilizando a teoria do controle

ótimo de Pontryagin. Outra vantagem apontada é que seria possível parametrizar o ponto

final determinado de modo a testar se os resultados são sensíveis a mudanças no mesmo.

O método de Pontryagin havia sido recentemente traduzido para o inglês em

1962 e encontrou bastante entusiasmo por parte de economistas envolvidos com teoria

do crescimento. Nessa mesma conferência, Chakravarty apresentou artigo estudando a

aplicabilidade do princípio do máximo. Radner, entretanto, defendeu o uso do método de

Bellman com base na operacionalidade desse método. Segundo ele, o planejamento real

de uma economia geralmente é pensado em períodos discretos, o que gera uma vantagem

no uso do método de Bellman sobre o de Pontryagin. Entretanto, Radner comentou que

2 Posteriormente, Uzawa(1964) - que foi orientador de David Cass em Stanford - e Srinivasan (1964)
também utilizaram o cálculo de variações para resolver seus modelos de crescimento ótimo em dois
setores.



44

“a técnica de Pontryagin certamente parece muito poderosa”. Se a pretensão de colocar o

consumo no centro do modelo de von Neumann aproximava os economistas de activity

analysis e a comunidade dos jovens doutores de Stanford, da qual fazia parte David Cass,

a preocupação com a operacionalidade e com a utilidade para um planejamento real da

economia foi mais presente no primeiro grupo.

Koopmans durante quase toda a sua carreira esteve envolvido com questões relaci-

onadas à alocação ótima de recursos que possuíam clientes identificáveis. Dado o momento

histórico da II Guerra, a organização militar americana estava interessada em formas

ótimas de planejar o esforço de guerra (Klein, 2014) e não por acaso a pesquisa nas áreas

de programação linear e teoria da alocação de recursos foi financiada em grande parte por

instituições militares. Seu interesse na teoria do crescimento ótimo possuía algum conflito

nesse sentido, dada a natureza fundamentalmente teórica destes modelos. No seu discurso

de aceitação do prêmio Nobel, Koopmans declarou o seguinte:

In most studies of this kind[optimum growth] made in the countries with

market economies there is not an identifiable client to whom the findings

are submitted as policy recommendations. Nor is there an obvious choice of

objective function, such as cost minimization or profit maximization in the

studies addressed to individual enterprises. The field has more of a speculative

character. The models studied usually contain only a few highly aggregated

variables. (...) The principal customers aimed for are other economists or

members of other professions, who are somewhat closer to the making of policy

recommendations. (...) Or the hoped-for customers may be policy economists

who may find it useful to have the more abstract ideas of this field in the back

of their mind when coping with the day-to-day pressures for outcomes rather

than criteria. (Koopmans, 1977)

O que há em comum entre os dois momentos de Koopmans, a primeira fase na

teoria de alocações de recursos e a segunda fase na teoria do crescimento ótimo, é uma

busca final pela construção de uma teoria econômica normativa. Pelas discussões que
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ocorreram durante a conferência, é observável que em nenhum momento a aplicabilidade

das proposições de crescimento para um planejamento econômico é negligenciada pelos

economistas dessa comunidade. Na conferência de Cambridge estiveram presentes também

economistas que trabalhavam diretamente com planejamento econômico no governo. O

já citado Chakravarty trabalhou com planejamento econômico na Índia. Salib Rafael, do

planejamento econômico do governo do Egito, apresentou um modelo de planejamento do

investimento. Outros planejadores estiveram apenas assistindo aos trabalhos; na lista de

participantes encontram-se A.Nagy, da câmara de comércio da Hungria e A. Nataf, do

centro de estudos matemáticos para a planificação na França (Malinvaud, 1967).

Na introdução do volume publicado em 1967, Malinvaud apresenta uma pequena

conclusão sobre os resultados das discussões e dos trabalhos apresentados nessa conferên-

cia. Para ele, a formulação de objetivos sociais para o desenvolvimento de longo prazo

representava um problema a ser enfrentado pelos economistas envolvidos com a teoria do

crescimento. Enquanto a abordagem de activity analysis providenciava um modelo sufici-

ente para operações produtivas, Malinvaud afirma que o tempo dispendido a refletir sobre

como modelar uma função objetivo social ainda teria sido insuficiente. Para Malinvaud, o

motivo de uma função objetivo social estar pouco desenvolvida seria devido a algumas

questões complicadas, como a agregação de preferências individuais. Essa questão seria

tão problemática para alguns economistas que causava uma rejeição completa à noção de

função de objetivo social, independente da falta de propostas alternativas. A dificuldade

em como lidar precisamente com questões intertemporais de escolha em modelos teóricos

também era um entrave.

Malinvaud afirma que uma grande quantidade de resultados foi obtida sobre pro-

priedades qualitativas de programas ótimos de crescimento, mas quase todos os resultados

foram obtidos em modelos onde não ocorre nenhum consumo, uma preocupação que,

conforme relatado, aparece nas discussões sobre o artigo de Koopmans. Para Malinvaud,

a literatura precisava caminhar para o estudo de trajetórias de crescimento menos par-

ticulares do que as estudadas na conferência, que consideram apenas uma trajetória de

crescimento balanceada tendo em vista a eficiência produtiva.
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Por último, Malinvaud destaca a importância da evolução da programação linear

para uma maior operacionalização da ciência econômica e como isso foi bem aplicado

nos artigos expostos relacionados à experiências reais de planejamento. A presença desses

trabalhos na conferência e a menção que Malinvaud faz a importância dessa operacio-

nalização da ciência evidenciam que não havia para os participantes nenhum tipo de

contradição entre uma busca por uma teoria mais abstrata e a aplicação desses trabalhos

para o planejamento real de uma economia. Ao contrário, a formulação de teorias rigorosas

seriam essenciais para fundamentar corretamente um planejamento eficiente.

3.2 A versão do teorema do Turnpike de David Cass

David Cass ingressou no PhD em economia em Stanford com um double-major em

economia e estudos russos. Sem ter uma forte formação matemática prévia, Cass assumiu

que precisou passar por cursos de cálculo e estatística básicos no início do doutorado

para poder acompanhar o ritmo das aulas (Spear e Wright, 1998, p.537). Apesar disso,

o interesse inicial pela economia se deu pela admiração da ideia de utilizar modelos

formais matemáticos para estudar ciência social. Sua entrada na comunidade da economia

matemática ocorreu por uma ajuda de um colega que entrou com ele na pós-graduação,

Karl Shell, que, ao contrário de Cass, era um promissor estudante de matemática formado

em Princeton. Shell apresentou a Cass a Serra House, uma casa no campus de Stanford

separada do departamento de economia onde boa parte dos economistas matemáticos

possuíam seus escritórios pessoais, entre eles Kenneth Arrow, Herbert Scarf e Hirofumi

Uzawa3. Os dois se estabeleceram em Serra House com o objetivo de se integrar a essa

comunidade do departamento de economia de Stanford (Spear e Wright, 1998, p. 535). O

orientador de Cass e Shell foi Uzawa, que teve papel fundamental para o direcionamento

do trabalho dos dois economistas. Seu interesse em teoria do crescimento e no novo método

do princípio do máximo no início da década de 60 estimulou seus alunos a investigarem os

3 Outro membro da Serra House era o matemático Samuel Karlin, que construiu uma exposição do
modelo de crescimento de von Neumann em que Radner(1961) se baseou para provar seu teorema de
turnpike



47

problemas dessa área. Cass descreveu o motivo pelo qual resolveu entrar na área da teoria

do crescimento ótimo da seguinte forma (Spear e Wright, 1998):

Well, it was basically the fascination Uzawa had with the maximum princi-

ple.(...)Actually, even though Uzawa always went back and read literature and

was always motivated by literature, I didn’t pick that up from him at all; I just

decided to work on this problem because the techniques were new and exciting

and it seemed like an interesting problem. So I taught myself the maximum

principle, some differential equations, and so on, by talking to people, seeing

Uzawa working, and basically reading math books. Our bible at the time was

Pontryagin’s original book on the maximum principle.

O relato de Cass descreve características particulares de uma comunidade acadêmica

que surge junto ao desenvolvimento da teoria do crescimento ótimo de jovens doutores,

principalmente da Universidade de Stanford e do MIT. Utilizar como maior motivação as

técnicas matemáticas mais modernas para construir modelos em vez de uma literatura

antiga é uma dessas características. Enquanto Koopmans estava familiarizado com o

modelo de Ramsey, que lhe serviu como base para investigar os problemas de crescimento

ótimo (Koopmans, 1963), Cass só veio a saber sobre esse modelo após já ter concluído o

seu próprio modelo4. Existe uma diferença geracional importante entre os dois autores;

Koopmans já estava maduro na literatura, inserido em uma comunidade que criou uma

nova abordagem muito influente na economia, enquanto Cass seguiu o entusiasmo do

seu orientador com uma nova ferramenta matemática que poderia ser útil para modelar

problemas dinâmicos. Ter como “bíblia” o livro de Pontryagin é uma outra característica

particular dessa nova geração de economistas.

A diferença na forma de se abordar o problema do turnpike evidencia a heteroge-

neidade entre os dois autores. Enquanto Koopmans seguiu o método estabelecido pela
4 Sobre isso, Cass declara (Spear e Wright(1998)) “I didn’t find out about Ramsey until after I had

written the first chapter of my thesis on optimum growth. And then I was(...) a bit embarrassed about
it(...)because that paper[Cass(1965)] is always cited although now I think of it as an exercise, almost
re-creating and going a little beyond the Ramsey model.
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literatura para enfrentar a questão, construindo um modelo análogo ao de von Neumann

conforme já havia sido feito por Radner e McKenzie, Cass construiu um modelo bastante

diferente para utilizar a ferramente matemática que estava no centro de suas preocupações,

o princípio do máximo de Pontryagin. Conforme Spear e Young(2014) relatam, utilizar o

princípio do máximo no modelo neoclássico de crescimento não foi uma escolha imediata

para Koopmans. Durante os debates ocorridos na Conferência de Cambridge de 1963,

Koopmans declarou que ele normalmente não tentava estudar a fundo um novo conteúdo

matemático até que conhecesse um caso para uma aplicação clara. O cálculo das variações

utilizado por Ramsey foi uma primeira escolha natural e que foi abandonada apenas após

este método não se mostrar suficiente para resolver alguns problemas contidos no modelo.

Na Conferência do Vaticano, onde Koopmans apresentou pela primeira vez seu modelo,

durante as discussões posteriores à apresentação Malinvaud apontou que as condições de

otimalidade da equação de Euler encontradas por Koopmans sem o auxílio do princípio do

máximo não eram condições suficientes, dado que uma série de trajetórias podiam atender

às condições sem de fato serem ótimas. Spear e Young(2014) argumentam que um possível

encontro entre Uzawa e Koopmans na conferência da Econometric Society em 1963 possa

ter levado Koopmans a utilizar o princípio do máximo.

O primeiro fato interessante a ser observado no artigo de 1965 intitulado Optimum

Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation: a Turnpike Theorem de Cass é

como ele via a forma que sua contribuição se encaixava na literatura. Ainda na introdu-

ção, Cass escreveu que seu modelo representava uma generalização da conjectura inicial

publicada por Dorfman, Samuelson e Solow para o caso em que o consumo possui um

valor intrínseco e não apenas um insumo para a produção de trabalho. Ao mesmo tempo,

também considerava que seu trabalho nada mais era do que um caso específico do modelo

de dois setores de seu orientador Uzawa, dizendo que os resultados apresentados por seu

modelo estavam implicados por aquela formulação considerada mais geral. Essa forma

de enxergar como seu modelo se inseria na literatura é sintoma de como Cass também

se enxergava inserido na comunidade científica. Ao mesmo tempo em que colocava seu

modelo como uma generalização dos trabalhos anteriores da literatura de turnpike, para
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valorizar sua contribuição como uma extensão da literatura, Cass também prestava tributo

ao seu orientador ao aceitar que o trabalho dele ainda era mais geral do que o seu próprio

modelo.

A classificação do modelo como uma generalização da literatura que surge após a

publicação de Dorfman, Samuelson e Solow(1958) deve ser vista com restrições. Não se

trata de um modelo que relaxa hipóteses das versões anteriores, como por exemplo quando

Radner expande o conjunto de pares insumo-produto que são tecnologicamente possíveis

no modelo de von Neumann. O setup do modelo de Cass é fundamentalmente diferente

da maneira como a literatura havia abordado o tema até então. A primeira equação

que define o modelo determina que o produto da economia está ligado a uma função de

produção 𝑓(𝑘) que depende da razão capital-trabalho da economia. A razão atende a

uma equação de movimento �̇�(𝑡) = 𝑧(𝑡) − 𝜆𝑘(𝑡), onde 𝑧(𝑡) é a poupança per capita e 𝜆

representa a soma da taxa de crescimento populacional e da taxa de depreciação. Enquanto

na literatura de turnpike a produção e a acumulação eram feitas em uma estrutura de

capital e uma economia multisetorial, neste modelo o capital é agregado assim como no

modelo neoclássico de crescimento. Também distingue os modelos a existência de uma

equação de bem-estar social, definida no modelo de Cass como 𝑊 =
∫︀ 𝑇

0 𝑈 [𝑐(𝑡)]𝑒−𝛿𝑡𝑑𝑡. Essa

equação é análoga à que é utilizada no modelo de crescimento ótimo, com a diferença de

que ela está definida em um período finito5. Sendo assim, a taxa de desconto intertemporal

pode assumir qualquer valor real que o problema continua bem definido.

Não só o setup do modelo é similar ao modelo básico de crescimento ótimo, mas

também o método de resolução é análogo. A ferramenta matemática é a mesma, o princípio

do máximo. Também é idêntica a estratégia de solução, a forma de escrever o Hamiltoniano

(maximizando uma função chamada de valor líquido atribuído ao produto nacional bruto

- ver apêndice) e a variável de controle (a poupança). O modelo está mais próximo do

que veio posteriormente a ser a literatura de crescimento ótimo do que a de crescimento

máximo balanceado que explorou o teorema do turnpike.

5 Essa é uma diferença não apenas com o modelo de crescimento ótimo como com o modelo de Ramsey
também: neste, há um único bem, capital agregado e o horizonte é infinito. Duarte(2016) discute como
Ramsey enfrentou essa questão com a utilização de um bliss point
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Também deve ser visto com restrições a classificação do modelo como um caso

particular do modelo de Uzawa. Não se consegue chegar aos resultados obtidos por Cass

nesse artigo considerando apenas que os dois setores do modelo de Uzawa são exatamente

iguais - caracterizando um modelo agregado de crescimento. A proposição central avaliada

pelo modelo é de que qualquer economia que persegue uma trajetória ótima de crescimento

em um período longo o suficiente passará quase todo o tempo, com exceção de um ajuste no

início e no fim do período, na trajetória da regra de ouro de acumulação, isto é, a trajetória

que maximiza o consumo. Há uma diferença importante entre essa proposição e o teorema

do turnpike vinculado ao modelo de von Neumann. Nesse modelo, o turnpike é caracterizado

pelo raio de von Neumann, uma trajetória de eficiência produtiva em que há um crescimento

balanceado máximo. No modelo de Cass, o turnpike é a trajetória que entrega o maior

consumo per capita, levando em conta a taxa de desconto intertemporal. Se a taxa de

desconto for igual a zero, o que nesse modelo não é uma impossibilidade técnica dado que

o período de planejamento é finito, o turnpike é a regra de ouro discutida por Phelps(1961).

As trajetórias do raio de von Neumann e da regra de ouro não necessariamente coincidem. O

consumo na trajetória do raio de von Neumann não é necessariamente o consumo máximo,

mas o consumo necessário para a reprodução adequada do fator trabalho. Samuelson (1965)

demonstra um resultado similar a esse sob o nome de Catenary Turnpike Theorem.

Uma apresentação sucinta do modelo de Cass será feita a seguir. O problema é

especificado da seguinte forma:

Escolher a trajetória ótima (𝑐, 𝑧, 𝑘) que maximiza a utilidade social𝑊 =
∫︀ 𝑇

0 𝑈 [𝑐(𝑡)]𝑒−𝛿𝑡𝑑𝑡

sujeito às restrições:

𝑐+ 𝑧 = 𝑓(𝑘), 𝑐 > 0 𝑧 > 0

�̇� = 𝑧 − 𝜆𝑘, 𝑘(0) = 𝑘0, 𝑘(𝑡) > 𝑘𝑇

dados 0 < 𝑡 < ∞, − ∞ < 𝛿 < ∞, 𝜆 > 0, 𝑘0 > 0, 𝑘𝑇 > 0.

Para solucionar o problema, Cass introduz outra variável 𝑞(𝑡), que representa o preço

atríbuido a uma unidade de investimento. Outra variável determinada é 𝜓 = 𝑈(𝑐) + 𝑞𝑧,
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que Cass chama de valor atríbuido ao PIB per capita. O Hamiltoniano maximiza, a valor

presente, o valor líquido atríbuido ao PIB: (𝜓 − 𝑞𝜆𝑘)𝑒−𝛿𝑡.

Condições necessárias e suficientes para a existência de solução:

Existem preços tais que

𝑞 = (𝛿 + 𝜆)𝑞 − 𝑈 ′(𝑐)𝑓 ′(𝑘) =
𝑑(

∫︀ 𝑇
𝑡

𝜕(𝜓−𝑞𝜆𝑘)
𝜕𝑘

𝑒−𝛿(𝜏−𝑡)𝑑𝜏)
𝑑𝑡

𝑞(𝑇 ) > 0

com igualdade se 𝑘(𝑡) > 𝑘𝑇

(𝜕𝜓
𝜕𝑧

)𝑐=𝑓(𝑘)−𝑧 = −𝑈 ′(𝑐) + 𝑞 6 0

com igualdade para 𝑧 > 0

�̇� = 𝑧 − 𝜆𝑘

O teorema do turnpike é enunciado da seguinte forma:

Given any positive number 𝜀 > 0, define the closed, rectangular, 𝜀-neighborhood

𝑁(𝜀) of the (modified) golden rule growth path by 𝑁(𝜀) = {(𝑘, 𝑞) : |𝑘 − 𝑘*| 6

𝜀, |𝑞 − 𝑞*| 6 𝜀}. Then, for the unique optimum growth path {(𝑘(𝑡), 𝑞(𝑡)) : 0 6

𝑡 6 𝑇} specified by the initial and terminal parameter (𝑘0, 𝑘𝑇 , 𝑇 ), there exist

two finite times 0 6 𝑇1 < ∞ and 0 6 𝑇2 < ∞, 𝑇1 = 𝑇1(𝜀, 𝑘0), 𝑇2 = 𝑇2(𝜀, 𝑘𝑡),

such that (𝑘(𝑡), 𝑞(𝑡)) ∈ 𝑁(𝜀) whenever 𝑇1 6 𝑡 6 𝑇 − 𝑇2

Dois diagramas de fases (figuras 3 e 4) ilustram a trajetória ótima da economia

para dois casos diferentes, quando a razão capital-trabalho final está abaixo ou acima

da regra de ouro modificada. Nos diagramas, a curva S representa os pontos em que a

poupança é igual a zero. Isso significa que a curva divide o diagrama de modo que a parte

inferior representa um momento em que a economia se especializa em consumir o estoque

de capital e a parte superior onde a poupança é positiva. As trajetórias possuem uma
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Figura 3 – Caso 𝑘𝑇 < 𝑘*

etapa de ajuste inicial de duração 𝑇1 e uma etapa de ajuste final de duração 𝑇2. Durante

o resto do período de planejamento, a economia permanece na vizinhança da regra de

ouro, definida com o ponto em que 𝑓 ′(𝑘) = 𝜆, que implica que 𝑧 = 𝜆𝑘. O resultado está de

acordo com o que Samuelson (1965, p.490) descreve como uma solução para uma versão

do turnpike theorem com consumo: “Just as a rope hangs toward the ground in a catenary,

the optimal path arches toward the Bliss turnpike”.

Um modelo interessante a ter em perspectiva é Atsumi (1965) , cujo objetivo é criar

uma ligação entre o teorema do turnpike de Radner (1961) e um modelo de crescimento

ótimo. Atsumi constrói um modelo de dois bens, um de consumo e outro de capital, onde

a produção possui retornos de escala constantes. Uma função utilidade que depende do

consumo per capita é maximizada ao longo de um período T, que pode ser infinito. Atsumi

prova dois teoremas: (i) qualquer trajetória maximizadora de utilidade converge para uma

trajetória de crescimento balanceado máximo e (ii) dado um estoque de capital final em
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Figura 4 – Caso 𝑘𝑇 > 𝑘*

um programa de períodos finitos, então há um número que não depende do tamanho do

período de programação que é o limite máximo em que a trajetória pode estar fora do

raio de crescimento balanceado máximo. O autor conclui que a trajetória de crescimento

balanceado que entrega o maior consumo per capita é a única trajetória de crescimento

eficiente. O modelo de Atsumi é uma ponte de diálogo entre duas comunidades bastante

distintas, a de activity analysis e a dos doutores de Stanford envolvidos com a teoria

do crescimento ótimo. O esforço de Atsumi é conciliador, mostrando que as proposições

provadas na literatura de cada uma das comunidades não se excluem e poderiam ser unidas

dentro de um modelo que pudesse criar uma ponte de diálogo entre as duas diferentes

formas de modelagem.
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4 Uzawa e Srinivasan: Modelos de dois setores
Além dos teoremas de turnpike, outro importante braço da teoria do crescimento

desenvolvida entre o modelo de Solow e os modelos de crescimento ótimo geralmente

negligenciada nos livros-textos contemporâneos são modelos de dois setores. O principal

nome ligado a essa literatura é Hirofumi Uzawa, conforme já apresentado um economista

de grande influência para David Cass e uma comunidade emergente que desenvolveu

grande parte da teoria do crescimento ótimo na segunda metade da década de 60. Outro

importante nome que construiu um influente modelo de crescimento ótimo em dois setores,

publicado inicialmente em 1962 - um ano antes da tese de Cass - é T. N. Srinivasan, aluno

de Yale orientado por Koopmans.

A tabela 2 compara o impacto dos modelos de dois setores com os artigos clássicos

de crescimento ótimo. Koopmans (1965) e Cass (1965) são comparados com o modelo de

dois setores de Uzawa (1961,1963) publicado em duas partes e o modelo de Srinivasan(1964).

Na comparação, também está adicionado o modelo de crescimento ótimo em dois setores

de Uzawa (1964). É observável que Koopmans e Uzawa são mais citados (em especial

nos primeiros cinco anos) do que Cass e Srinivasan. Uma possível explicação é o fato dos

primeiros já serem economistas mais estabelecidos do que os outros dois recém doutores.

É interessante ver a relevância dos modelos de dois setores na década de 60 e como essa

relevância vai encolhendo posteriormente. Enquanto os modelos de Koopmans e Cass de

crescimento ótimo continuam a ser citados após a década de 80, o modelo de Srinivasan

de crescimento ótimo em dois setores não consegue manter, na primeira metade da década

de 1970, a importância que tinha na segunda metade da década de 1960.

4.1 Srinivasan: Crescimento ótimo com dois setores

Koopmans descreveu sua passagem em Yale como um período em que investiu de

forma solitária nas questões da alocação ótima de recursos no tempo 1. Entretanto, foi
1 “In most of my Yale period, my research, chiefly on optimum allocation over time, had more of a solitary

character” (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1975/koopmans-
bio.html)
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Tabela 3 – Modelos de dois setores comparados a crescimento
ótimo

Referência 1965-1969 1970-1974 1975-1979 1980-2016

Koopmans, 1965 15 13 7 18

Cass, 1965 5 5 2 11

Uzawa,1961,1963 19 7 6 6

Uzawa, 1964 12 2 1 2

Srinivasan, 1964 5 1 0 2
Nota: Tabela elaborada com base em dados do JSTOR journal archive

(Abril, 2016). Citações retiradas dos journals American Econo-
mic Review, Journal of Political Economy, Review of Economic
Studies, Review of Economics and Statistics, Economic Journal,
Econometrica e Journal of Political Economy.

em Yale que Kooopmans esteve em contato com o estudante de PhD T.N. Srinivasan. A

pesquisa desenvolvida por Srinivasan durante seu período em Yale era centrada em um

modelo de dois setores que pretendia estudar a acumulação de capital em um ambiente

em que a poupança seria uma decisão endógena. Srinivasan agradece primeiramente a

Koopmans pela sua colaboração tanto no working paper publicado na Cowles Comission

quanto no artigo publicado em 1964, demonstrando que os dois estiveram em contato

direto durante a produção do trabalho.

T.N. Srinivasan cursou o PhD em economia em Yale no período entre 1958 e 1962,

após uma formação em matemática na Universidade de Madras na Índia. A partir de 1960

passou a frequentar a Cowles Comission como assistente de pesquisa, na época em que

Koopmans esteve a frente da instituição. Durante a década de 1960 sua pesquisa esteve

diretamente relacionada a modelos de crescimento ótimo. Além do modelo de dois setores

produzido durante seus estudos em Yale, publicou em 1969 um modelo que investigava

crescimento ótimo sob incerteza. Na década de 1970, Srinivasan envolveu-se com questões

de planejamento econômico na Índia, publicando livros como Scheduling the Operations

of the Bhakra System e Optimum Requirements of Fertilisers for the Fifth Plan Period,

demonstrando a natureza normativa de sua pesquisa. Assim como Koopmans, Srinivasan

tinha um interesse direto na aplicabilidade dos métodos de otimização ao planejamento

econômico.
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A pesquisa feita em Yale gerou o artigo Optimal Savings in a Two-Sector Model of

Growth, publicado em 1964 na Econometrica. A narrativa tradicional acerca do modelo de

Ramsey-Cass-Koopmans o coloca como um passo adiante em relação ao modelo de Solow ao

incorporar a poupança como variável endógena. Nem o modelo original de Koopmans nem o

de Cass traz uma discussão explícita da importância de tratar a poupança endogenamente,

assim como não colocam suas contribuições dialogando diretamente com o modelo de Solow.

Entretanto, essa é a principal motivação do modelo de Srinivasan - embora Srinivasan

também não estivesse dialogando diretamente com Solow, mas sim com os modelos de dois

setores de Uzawa (tratados na próxima seção). O abstract do artigo expõe essa motivação:

In the recent literature2 on mathematical models of economic growth,

attention has been devoted mainly to the existence and stability of competitive

equilibria. These models are based on a rather crucial but simple savings

assumption: that savings form a constant proportion of income both being

evaluated in terms of numeraire. In this paper, the savings decision is treated

as a derived decision, i.e., as an implication of the more basic behavior of utility

maximization over time. Using a simple two-sector, twocommodity, two-factor

model, optimal growth paths corresponding to the maximization of the sum

of the discounted future stream of consumption per worker are worked out.

Savings behaviour and asymptotic properties of these optimal paths for varying

positive discount rates are also discussed.

O modelo se estrutura seguindo a literatura já estabelecida sobre o tema(Uzawa,

1961, 1963). São dois setores, onde um produz um bem de capital homogêneo e outro

produz um bem de consumo homogêneo. As duas funções de produção possuem retornos

constantes de escala, possuem dois fatores de produção representados pelo capital produzido

no primeiro setor e pelo trabalho que cresce exponencialmente junto com a população. O

setor de bens de consumo é mais intensivo em capital, e não há depreciação. Srinivasan
2 A literatura recente que Srinivasan refere-se trata especificamente dos modelos de dois setores de

Uzawa. Na próxima seção será apresentado como a questão sobre qual seria a melhor forma para
modelar a taxa de poupança também foi uma questão de importância para Uzawa.
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constrói um problema do planejador central análogo ao que se tornaria comum na literatura

de crescimento ótimo posteriormente. O planejador maximiza a integral
∫︀ ∞

0 𝑒−𝜌𝑡𝑐(𝑡)𝑑𝑡,

onde a função 𝑐(𝑡) é uma trajetória de consumo per capita e 𝜌 é uma taxa de desconto

intertemporal. As restrições garantem não negatividade das variáveis, factibilidade dos

fatores de produção e que a variação do estoque de capital corresponda a função de

produção no setor de bem de capital, assim como o consumo seja igual à produção no

setor do bem de consumo.

É possível resumir os principais resultados que Srinivasan retira desse modelo.

Trajetórias ótimas que correspondem a diferentes condições iniciais de capital, mas que

possuem a mesma taxa de desconto intertemporal convergem assintoticamente para uma

mesma trajetória de crescimento balanceado. A poupança avaliada em termos dos preços

eficientes associados à trajetória ótima em geral não forma uma proporção constante da

renda no tempo, o que diverge da hipótese do modelo de Solow, embora Srinivasan não

comente isso de forma explícita. Entretanto, a razão entre a poupança e a renda converge

assintoticamente para uma constante.

Em outro artigo publicado em 1969, Optimal Savings Under Uncertainty, Srinivasan

(em co-autoria com David Levhari) demonstra a rápida transformação ocorrida na década

de 1960 nos métodos utilizados pelos economistas da literatura de crescimento ótimo para

construir seus modelos. O artigo já não utiliza dois setores, mas uma economia de bem

único onde o indivíduo enfrenta em cada período do tempo, que é discreto, um tradeoff

entre consumir e investir. A opção pela utilização de tempo discreto é devido a uma

preferência que se inicia neste período por modelos com soluções recursivas.

Modelos de dois setores são negligenciados na mais comum linha do tempo dos

modelos de crescimento econômico que é montada somente com modelos de um setor.

Nota-se, entretanto, que essa estrutura de modelo era comum na primeira metade da

década de 60 na literatura de teoria do crescimento. Além de Srinivasan (1964), destacam-se

Uzawa (1961, 1963), Inada (1963), Takayama (1963), Kurz (1963)3, Drandakis (1963).

As questões dessa literatura possuem similaridades com a literatura de equilíbrio geral.
3 Não confundir Mordecai Kurz, autor desse artigo, com Heinz Kurz, citado no segundo capítulo
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Provas de existência do equilíbrio, unicidade e estabilidade são comuns nos modelos de

dois setores.

Apesar dessa importância secundária geralmente atribuída, a literatura de cresci-

mento em modelos de dois setores desenvolvida no começo da década deixou como legado

uma série de elementos fundamentais para a teoria do crescimento econômico. Conforme

exposto nessa seção, o ímpeto de tratar a poupança como uma decisão derivada de uma

escolha individual e não como uma fração constante da renda, surgiu nesta literatura. As

condições de Inada presentes na maioria dos modelos de crescimento também surgiram

no contexto de modelos de dois setores (Inada, 1963). Entender como essa permanência

ocorreu historicamente passa pela observação da relação entre os economistas que pro-

duziram esses modelos e os que lideraram a teoria do crescimento ótimo posteriormente.

Um desses contatos já foi especificado nessa seção, já que Koopmans foi orientador de

Srinivasan durante os estudos de doutorado que originaram o modelo publicado em 1969.

Outra relação a ser explorada nesse trabalho será a orientação de Hirofumi Uzawa dada a

David Cass durante o doutorado em Stanford, devido a importância dos atores em cada

uma das literaturas e a relação de trabalho direta entre os dois que sugere uma influência

importante e um encontro relevante entre as duas formas de se tratar crescimento ótimo.

4.2 Modelos de dois setores em Uzawa

Hirofumi Uzawa foi para os Estados Unidos trabalhar em Stanford antes mesmo

de completar seu doutorado no Japão. Trabalhou como professor no departamento de

economia entre 1958 e 1964, quando trocou Stanford por Chicago (Blaug, 1986). Uzawa

chegou em Stanford indicado por Kenneth Arrow, que utilizou fundos obtidos com o

instituto de pesquisa da marinha americana para contratá-lo(Wulwick, 1995). Inicialmente

a pesquisa de Uzawa estava relacionada com problemas na teoria de equilíbrio geral, que foi

o principal motivo pelo interesse de Arrow em trazer o economista para a universidade de

Stanford. O interesse na estrutura de equilíbrio geral também estava associada a problemas

relacionados a crescimento e acumulação de capital, que ganharia mais força a partir
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da década de 60 com a publicação dos modelos de dois setores. Mas ainda em 1956,

Uzawa publicou um artigo na revista Annals of the Institute of Statistical Mathematics

que continha uma série de demonstrações de teoremas relacionados a propriedades de

soluções intertemporalmente eficientes para modelos de acumulação de capital, seguindo a

estrutura de modelos como Koopmans (1951) e Malinvaud (1953).

Posteriormente, Uzawa construiu sua própria estrutura de modelos de crescimento,

utilizando a ideia de dois setores para misturar elementos de equilíbrio geral com teoria do

crescimento. O volume 29 da Review of Economic Studies de 1961 traz o primeiro artigo

de Uzawa construindo um modelo de dois setores, junto de um comentário sobre o modelo

escrito por Robert Solow. A influência de Solow no artigo de Uzawa pode ser constatado no

próprio artigo, onde Uzawa agradece somente a Solow e ao parecerista pelos comentários e

sugestões valiosos. Essa proximidade se justifica pelo fato que o modelo pretende de fato

dialogar com o modelo de Solow, que é a principal literatura de crescimento referenciada

por Uzawa. Na segunda versão do modelo publicado em 1963, Uzawa escreve que “the

model is an extension of the aggregate models of Solow and Swan”. Outra referência é

um modelo do economista japonês Yoichi Shinkai, que também construiu um modelo de

dois setores tendo como base Solow. As demais referências estão relacionadas à teoria

do equilíbrio geral, o que corrobora a classificação dada por Solow ao modelo como um

“equilíbrio geral Walrasiano em miniatura”(Solow,1961). Alguns elementos da literatura de

equilíbrio geral estão incorporadas no modelo, como um vetor de preços que equilibra a

alocação dos fatores de produção entre os dois setores.

O artigo de Uzawa constrói o ambiente que seria reproduzido em toda a literatura

de dois setores posterior, como o artigo de Srinivasan. São dois setores que produzem

um bem de consumo e um bem de capital. Para produzir esses dois bens são necessários

dois insumos, o trabalho que cresce a uma taxa exógena e é ofertado inelasticamente e

o capital que é produzido no setor do bem de capital e deprecia a uma taxa exógena.

Uma especificidade importante no modelo de Uzawa é a determinação da poupança. Nesse

modelo, a poupança vem toda da produção do setor de capital, isto é, o capitalista apenas

poupa e não consome, enquanto o trabalhador apenas consome e não poupa. Ou seja, a
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poupança é endógena no sentido em que é determinada por uma variável endógena ao

modelo, a produção do setor do bem de capital. Entretanto não é uma variável que é tratada

como uma decisão derivada, ou seja, implicada por um comportamento maximizador de

utilidade, como no modelo de Srinivasan.

O objetivo central do artigo é mostrar que o equilíbrio de crescimento balanceado

existe, é único e é globalmente estável, o que é comumente buscado na literatura de

equilíbrio geral. Conforme observado, os primeiros trabalhos de Uzawa estiveram mais

relacionados à essa literatura, portanto demonstra uma continuidade na linha de pesquisa

do autor. Uma condição importante imposta por Uzawa para garantir a unicidade e

estabilidade do equilíbrio é que a produção no setor do bem de consumo é mais intensiva

em capital do que no setor do bem de investimento. Essa é uma condição que é suficiente

para garantir as propriedades buscadas, mas não é uma condição necessária.

Em seu comentário ao artigo de Uzawa, Solow apresenta um exemplo específico

que não possui essa hipótese de intensividade do capital mas que possui equilíbrio único e

estável. A hipótese central para garantir a estabilidade do modelo, segundo Solow, é que

todo o salário é gasto com o bem de consumo e que todo o lucro é gasto com o bem de

capital. Solow considera essa hipótese muito forte e mostra que utilizando sua hipótese de

que uma parcela fixa da renda é poupada, a estabilidade do sistema de Uzawa não está

garantida para dois setores. Nesse caso, simplificando o modelo para um único setor (isto

é, fazendo com que os dois setores sejam iguais) o sistema permanece estável. Ou seja,

Solow está argumentando que alterando a hipótese que determina a taxa de poupança

para a utilizada por ele, as conclusões qualitativas do modelo de Uzawa não diferem muito

das obtidas em seu próprio modelo. Solow demonstra este ponto reconstruindo a solução

de Uzawa com a hipótese da propensão a poupar exógena e chegando a uma versão mais

complicada da equação principal obtida como resultado em seu artigo de 1956. A narrativa

construída traz a questão: afinal por que construir um modelo mais complicado de dois

setores se, mantidas as hipóteses anteriores, o resultado é basicamente o mesmo, somente

sendo mais complicado?
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A reação de Uzawa a essa crítica vem em um outro artigo de mesmo nome publicado

na mesma revista em 1963. O objetivo é mudar a modelagem da poupança. No novo artigo,

a parcela da produção que compõe a poupança é variável no tempo, sendo a propensão a

poupar 𝑠(𝑡) uma função da trajetória da taxa de juros 𝜌(𝑡) e da trajetória da renda per

capita 𝑦(𝑡). Uzawa(1963) supõe que 𝑠(𝑡) seja crescente nas duas variáveis que a determinam.

Nesse modelo, bens de capital são produzidos desde que a eficiência marginal do capital

seja igual à taxa de juros corrente. A taxa de juros é determinada de forma a igualar a

produção do capital com a poupança.

Os resultados obtidos no primeiro artigo também são demonstrados na segunda

versão do modelo. Inicialmente, Uzawa demonstra a existência e unicidade de uma razão

de salários e aluguéis que equilibra o modelo considerando que a propensão marginal a

poupar é fixa como o modelo de Solow e Swan e presumindo a hipótese de que o setor

do bem de consumo tem a produção mais intensiva em capital também é demonstrado

que o sistema tende para uma trajetória estável de crescimento balanceado. O resultado

diverge do que Solow havia defendido anteriormente de que, excluindo a forma diferente

de modelar a poupança, o modelo de dois setores apresentava resultados qualitativamente

idênticos ao seu próprio modelo. Para o modelo estendido em que a propensão marginal

a poupar já não é mais fixa, Uzawa também prova que há uma trajetória 𝑠(𝑡) única que

equilibra o sistema e também que no longo prazo o sistema tende a uma razão entre a

produção do bem de capital e do bem de consumo que é estável. A hipótese da intensidade

de capital no setor do bem de consumo continua sendo fundamental para o resultado, pois

sem ela não é possível demonstrar nenhuma dessas propriedades.

Assim como na edição da Review of Economic Studies de 1961, a revista também

trouxe em 1963 um outro artigo destinado a comentar o modelo de Uzawa, desta vez

escrito por Ken-Ichi Inada, economista também ligado à Universidade de Stanford. Inada

aponta duas questões importantes sobre o modelo de Uzawa. A primeira é que, embora

a condição de intensidade de capital no setor de consumo seja somente suficiente e não

necessária para demonstrar a estabilidade global do sistema, o modelo de Uzawa não

consegue ter um resultado geral de estabilidade sem essa hipótese.
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Outra questão é sobre o resultado de estabilidade global obtido por Uzawa. Di-

ferentemente do resultado de Solow em 1956 que prevê possíveis equilíbrios instáveis no

sistema, os dois modelos de Uzawa demonstram uma estabilidade global do sistema. Inada

argumenta que esse resultado é dependente de uma hipótese que aparece nas duas versões

do modelo de Uzawa de forma explícita ou implícita, que o autor nomeia “Derivative

condition”, mas que a literatura consagrou com o nome de “Condições de Inada”4. Inada

argumenta que o modelo de Solow é apenas um caso específico do modelo mais geral de

Uzawa e portanto seria estranho o fato do modelo menos geral possuir possíveis equilíbrios

instáveis enquanto o modelo mais geral não. A conclusão de Uzawa de que seu modelo

não possuiria equilíbrios instáveis seria devido às “Condições de Inada” implicitamente

assumidas.

As contribuições seguintes de Uzawa deixam de dialogar diretamente com o modelo

de Solow e passam a encarar problemas de programação linear para encontrar trajetórias

de crescimento ótimas. Uzawa(1964) constrói um modelo que junta características do seu

próprio modelo de dois setores básico com elementos utilizados por Srinivasan. Uzawa

incorpora uma função objetivo representada por uma trajetória de consumo per capita

descontada para estudar o problema de uma trajetória ótima de crescimento. Uzawa utiliza

o cálculo de variações como estratégia de solução, tendo adotado o princípio do máximo de

Pontryagin, método caro a seus alunos em Stanford, apenas em um modelo de um único

setor publicado em 1965. O equilíbrio do modelo deixa de ser globalmente estável para o

equilíbrio em um ponto de sela, resultado comum nos modelos de crescimento ótimo.

O contínuo interesse de Uzawa em modelos de dois setores para estudar crescimento,

incluindo a utilização desse arcabouço para enfrentar problemas de crescimento ótimo da

mesma natureza dos explorados por David Cass levantam a questão de quais fatores foram

fundamentais para que o seu principal aluno não seguisse esse modo de modelar. Apesar

de ter sido o modelo de crescimento ótimo com um único setor que tenha consagrado Cass

na literatura, a sua tese de doutorado em Stanford incluía um capítulo que explorava a

4 O nome “Condições de Inada” já aparece pouco após a publicação do artigo, por exemplo em
Hahn(1964)
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questão de acumulação de capital ótima em um ambiente de dois setores. Esse foi o único

capítulo da tese de Cass que não foi publicado posteriormente como um artigo em alguma

revista de renome. De fato, o modelo de Cass de dois setores é menos elaborado e com

menos resultados do que os dois modelos construídos em um ambiente de um único setor

presentes na mesma tese. Sobre isso, Cass conclui nesse capítulo o seguinte:

In relation to the studies mentioned above [Uzawa (1963,1964)], our results

provide little added insight into the nature of long run optimum growth. This

explains the brevity of our discussion, and, though perhaps not surprising, is a

concrete result in itself – in the sense that it suggests the greater complexity of

our analysis, as contrasted against that within the aggregative model of capital

accumulation, is unnecessary to derive some further extensions of the theory

of optimum growth, for example, to encompass alternative welfare criteria.

A conclusão de Cass sugere razões para que tanto ele, quanto a parcela da co-

munidade acadêmica interessada em crescimento ótimo que compartilham da visão dele,

teriam deixado modelos de dois setores em segundo plano. Cass argumenta que a maior

complexidade trazida pelo modelo de dois setores acabaria trazendo poucos resultados

adicionais para compreender trajetórias de crescimento ótimo a longo prazo. Entretanto,

a discussão sobre a importância teórica de construir modelos mais complexos de dois

setores para entender o crescimento não é relevante para a importância histórica dessa

literatura. Conforme foi demonstrado nesta seção, grande parte dos elementos da literatura

de crescimento ótimo na década de 60, incluindo o tratamento da poupança como decisão

derivada de um comportamento maximizador de utilidade, são derivados da literatura de

dois setores.
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5 Stanford e MIT: novas comunidades acadêmicas
Os capítulos anteriores desta dissertação abordaram dois temas da teoria do

crescimento que estiveram presentes de forma relevante na literatura entre a publicação

em 1956 dos artigos que formaram a base do modelo de Solow e a publicação em 1965

dos artigos de Cass e Koopmans que iniciariam uma literatura voltada para o estudo

de trajetórias de crescimento ótimo. Contradizendo uma narrativa que coloca o modelo

de crescimento ótimo como um enriquecimento do modelo de Solow, Cass e Koopmans

estiveram mais envolvidos com teoremas de turnpike e com modelos de dois setores durante

a década de 60 do que com a literatura inaugurada por Solow. Uma forma de compreender

como emerge esta narrativa de ligação entre o modelo de Solow e o modelo RCK é estudar

como os trabalhos de Cass e Koopmans repercutem em uma nova classe de jovens doutores

que irá centrar seus primeiros artigos neste literatura.

Essa comunidade de jovens doutores que promoveram a literatura de crescimento

ótimo desenvolve-se especialmente em dois locais e em dois momentos diferentes, primeira-

mente na universidade de Stanford e depois no MIT. Em Stanford a comunidade germina,

através do grupo orientado por Uzawa, composto pelo próprio David Cass, Karl Shell, Harl

Ryder e Steve Goldman. Há então uma mudança dessa centralidade de Stanford para o

MIT, com um grupo ainda maior de alunos orientados por Robert Solow (Eytan Sheshinski,

Joseph Stiglitz, George Akerlof, William Nordhaus e Avinash Dixit) e Paul Samuelson

(Edwin Burmeister e David Levhari). Outros dois fatores colaboraram para essa mudança:

a contratação de Karl Shell para o departamento do MIT em 1964 e a saída de Uzawa de

Stanford para a universidade de Chicago. Essa transferência da centralidade da produção

da teoria do crescimento ótimo é consolidada com as conferências organizadas nos anos de

1965 e 1966 por Karl Shell no MIT, posteriormente publicadas em Shell (1967), que será

abordada neste capítulo. Mantendo uma tradição do departamento em consolidar a teoria

econômica em livros-texto (Giraud, 2014; Teixeira, 2014), os economistas do MIT também

serão responsáveis pela consolidação inicial da teoria do crescimento, em Burmeister e

Dobell (1970), Stiglitz e Uzawa (1969) e Solow (1970).
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Este capítulo fica dividido em três seções: a primeira discutirá o surgimento do

grupo envolvido com a teoria do crescimento em Stanford, sob influência de Kenneth Arrow

e Hirofumi Uzawa. A segunda apresenta as características dos trabalhos apresentados na

conferência realizada no MIT sob coordenação de Karl Shell, recém transferido para essa

instituição. A terceira seção discute como o MIT assume o protagonismo na teoria do

crescimento ótimo, liderado pelos alunos de Solow e Samuelson.

5.1 Stanford

Já foi apresentado anteriormente a importância de Uzawa para que Stanford tenha

sido um departamento fundamental para o surgimento dos modelos de crescimento ótimo.

Kenneth Arrow, outro membro da Sierra House, também teve papel importante além de

ter sido o patrocinador da contratação de Uzawa. Arrow ingressou na universidade de

Stanford em 1949 como professor assistente - dois anos antes da conclusão do seu PhD em

Columbia - onde permaneceu até 1968, quando assumiu uma posição em Harvard. Além

de suas contribuições na teoria do equilíbrio geral, Arrow também investiu na literatura

de crescimento publicando em 1962 na Review of Economic Studies um artigo dedicado a

construir um modelo de crescimento com progresso técnico determinado por um processo

de learning by doing. Motivado pelos resultados empíricos de Solow (1957) que mostram o

impacto do progresso tecnológico no crescimento econômico e por essa variável ser exógena

em Solow(1956), o que considerava “intelectualmente insatisfatório”, Arrow construiu o

modelo com a intenção de endogenizar essa variável.

Formalmente, Arrow modelou o processo de aprendizado com uma equação log-

linear do tipo encontrado em estudos de processos de aprendizado feitos na RAND nos anos

cinquenta. Uma característica chave do modelo de Arrow é a combinação da existência de

retornos crescentes na função de produção com um ambiente competitivo em um nível

microeconômico. Os efeitos do learning-by-doing são externalidades e portanto não são

refletidos nos preços de mercado.

Solow (1967) apresenta a modelagem produzida por Arrow, mas escreve que, com
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a exceção da dissertação de David Levhari no MIT, orientado por Paul Samuelson, nada

além de notas de rodapé teriam sido destinadas a discutir o learning by doing proposto

por Arrow. Embora de fato o modelo de Arrow só fosse ganhar status canônico com a

retomada da teoria de crescimento endógeno no fim da década de 80 (assim como Uzawa,

1965), à época esse artigo serviu de estímulo intelectual para economistas que foram de

grande importância para o desenvolvimento da teoria do crescimento ótimo. Além de

Levhari e Sheshinski que exploraram esse tema nas suas dissertações de doutorado no

MIT, o principal influenciado pelo trabalho de Arrow foi Karl Shell em Stanford.

Karl Shell ingressou no PhD em economia em Stanford após ter se formado em

Princeton como matemático. Em Princeton, Shell assistiu ao curso de teoria econômica

ministrado por William Baumol. Foi no curso de Baumol que Shell teve o primeiro

contato com os artigos de Arrow. Os trabalhos de Arrow interessaram Shell a ponto de o

instigar a aplicar para Stanford. Arrow nesta época estava listado como membro de três

departamentos diferentes em Stanford e foi Baumol quem recomendou que Shell aplicasse

para o departamento de economia (Spear e Wright, 2001). Chegando em Stanford, Arrow

foi o primeiro economista com que Shell teve contato no departamento. Shell assumiu

imediatamente um espaço no IMSSS - Institute for Mathematical Studies in the Social

Sciences - cuja sede localizava-se na Serra House. Em uma entrevista (Spear e Wright,

2001, p.704), Shell descreve seu primeiro ano na Serra House e como o trabalho de Arrow

foi seu primeiro contato com a teoria do crescimento:

I participated from the start in the Serra House workshop on mathema-

tical economics and econometrics run by Ken [Arrow] and Marc Nerlove.

Manny[Menahem Yaari] and Ken-Ichi Inada were among the regular partici-

pants during my first year. Herb Scarf was an occasional participant. Hiro

Uzawa was on leave at the CASBS [Center for Advanced Study in the Behavio-

ral Sciences in Stanford, California]. (...) Manny presented some of his work on

the consumption-loan model, my first exposure to OG[overlapping generations].

Marc presented a wide review of work on expectations, including a careful
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rendition of Muth’s paper on rational expectations. This was before RE had

become widely known. Ken gave a first draft of learning by doing. His seminar

was my first exposure to modern growth theory, certainly my first exposure to

endogenous technical change, and my first serious exposure to the calculus of

variations

Arrow planejava passar o ano acadêmico de 1963-64 na Inglaterra no Churchill

College e convidou Shell para acompanhá-lo, mas este preferiu permanecer em Stanford.

A partir disso, Shell se aproximou do grupo de estudantes orientados por Uzawa que

trabalhavam com crescimento ótimo: David Cass, Steve Goldman e Harl Ryder. Segundo

Shell, foi ao colaborar com esse grupo que “aprendeu crescimento em modelos de dois

setores, o princípio do máximo de Pontryagin, entre outras coisas.”(Spear e Wright, 2001,

p.705). A dissertação escrita por Shell, sob orientação de Arrow e Uzawa, baseou-se em

extensões do trabalho de Arrow em learning-by-doing e suas contribuições sobre atividade

inventiva (Arrow, 1962b). Os trabalhos dos outros membros desse grupo, Ryder e Goldman,

tentaram construir um modelo de crescimento ótimo com setor externo.

Após concluir o PhD, Shell assumiu seu primeiro trabalho no MIT, onde passou

quatro anos, entre 1964 e 1968. Sua chegada no departamento coincidiu com um aumento do

interesse dos alunos de PhD do MIT na teoria do crescimento, em particular de crescimento

ótimo. Nesses quatro anos, foram publicadas teses que discutiam teoria do crescimento

por Levhari(1964), Burmeister(1965), Sheshinski(1966), Stiglitz(1966), Nordhaus(1967) e

Dixit(1968). No ano acadêmico de 1965-66, Shell organizou no MIT uma conferência sobre

a teoria do crescimento ótimo que serviu de encontro para as comunidades distintas de

Stanford e do MIT envolvidas nessa literatura.
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5.2 Conferência do MIT: 1965-66

No prefácio ao volume que publicou quinze artigos derivados da conferência realizada

no MIT, Shell escreve que a maioria dos trabalhos apresentados durante a conferência

podem ser pensados como elaborações e extensões da contribuição original de Ramsey(1928).

Shell faz uma leitura de Ramsey de forma a aproximá-lo da forma de modelar trazida por

esse grupo. Para ele, o modelo de Ramsey teria caracterizado um programa de acumulação

de capital que maximiza uma integral da utilidade do consumo per capita no tempo. Este

é exatamente o principal problema enfrentado na conferência. Entretanto, Shell escreve, o

diferencial é que o novo grupo tem a disposição o método de Pontryagin para garantir

as condições necessárias para determinar um máximo, uma ferramenta que não estava

disponível para Ramsey na década de 1920.

A conferência reuniu em especial a nova geração envolvida na literatura de cresci-

mento ótimo. As contribuições dadas na conferência, publicadas no volume Essays on the

Theory of Optimal Economic Growth editado por Shell, são em sua maioria advindas de

jovens doutores formados em Stanford ou no MIT1. Sendo assim, a conferência serve como

um resumo do que seria a transformação da literatura de crescimento na segunda metade

da década de 1960 liderada por esta nova comunidade que surge.

Uma análise da bibliografia citada em cada artigo fornece um rápido quadro que

diferencia esta comunidade acadêmica da comunidade que esteve presente na conferência

de Cambridge de 1963, por exemplo. Foram quinze artigos publicados no volume referido,

sendo quatorze teóricos. A única exceção é o artigo de Nicholas Carter, um exercício

empírico em planejamento econômico. A proporção de interesse em experiências reais de

planejamento é consideravelmente menor do que na conferência de Cambridge, onde quatro

1 A lista de contribuidores inclui Paul Samuelson (MIT) e Karl Shell (MIT) com dois artigos
cada, Eytan Sheshinski(MIT), William Nordhaus(MIT), Harl Ryder(Brown University), Pranab
Bardhan(MIT), Mrinal Datta-Chaudhuri(Indian Statistical Institute), Stephen Marglin(Harvard),
Nicholas Carter(International Bank for Reconstruction and Development), Elizabeth Chase(MIT),
Michael Bruno(MIT), David Cass(Cowles Foundation, Yale), Menahem Yaari(Cowles Foundation,
Yale) e George Akerlof(Berkeley). Entre parênteses estão os departamentos a que cada um dos contri-
buidores estava ligado em 1968. É interessante observar como o MIT agrega uma grande quantidade
de pesquisadores interessados na teoria do crescimento ótimo, enquanto o departamento de Stanford
acaba perdendo o protagonismo inicial, com a saída de Uzawa (para Chicago)e de seus alunos para
outros departamentos (MIT, Yale e Brown, no caso dos três que estiveram na conferência).
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de onze contribuições eram investigações empíricas em planejamento. Dentre os artigos

teóricos se destacam duas referências que estão presentes na maioria dos artigos; Pontryagin

et al(1962) e Cass(1965a). O livro de Pontryagin está presente nas referências de nove

dos quatorze artigos teóricos, sendo que dentre os cinco artigos em que não é citado estão

duas contribuições de Paul Samuelson. A técnica de Pontryagin é o método matemático

que une a nova geração de economistas da teoria do crescimento. Já o método de modelar

que une a comunidade é representado pelo modelo de crescimento de Cass, que é citado

em seis artigos diferentes (entre esses seis, apenas um não cita o livro de Pontryagin),

também ignorado nos dois artigos de Samuelson. O que identifica a comunidade de jovens

economistas envolvidos com teoria do crescimento ótimo é a matemática de Pontryagin

aliada à forma de modelar de Cass.

A preferência pela matemática de Pontryagin é notada por Frank Hahn(1968),

em sua resenha do volume editado por Shell. Para Hahn, as contribuições publicadas no

volume - com algumas exceções - são fundamentalmente exercícios de aplicação da teoria

do controle ótimo. O autor critica uma falta de discussão sobre a escolha da função objetivo

a ser maximizada e o que ele percebe como um ímpeto em ir direto para o Hamiltoniano

nos modelos. Hahn também aponta que boa parte das conclusões qualitativas dos modelos

são devidas ao próprio princípio do máximo e não a um cálculo detalhado das trajetórias.

Outros autores comumente citados no volume da conferência são Koopmans, Ramsey

e Solow. O artigo de Koopmans On the concept of optimal growth, nas sua versões de 1963

ou de 1965, são citados quatro vezes, por sua associação próxima ao trabalho de Cass. O

artigo de 1928 de Ramsey aparece citado por três vezes entre os jovens economistas, mas

como uma referência histórica que dá suporte ao trabalho desenvolvido. O artigo de 1956

de Solow também é citado três vezes, não só com o objetivo de encontrar um lugar na

história para esta literatura nascente, mas também como uma reverência ao autor que

orientou boa parte dos autores em suas teses de doutorado.

Neste sentido, também é interessante observar quais autores são negligenciados por

esta comunidade e como isso pode ter influenciado a visão histórica sobre esta literatura. Os
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modelos de dois setores de Uzawa são citados três vezes, como Ramsey e Solow. Entretanto,

as três citações estão nos dois trabalhos de Shell e na contribuição de Ryder, derivados das

teses que escreveram sob orientação de Uzawa. Apesar de ter contribuído diretamente para

o surgimento da literatura de crescimento ótimo na orientação de agentes centrais desta

comunidade, o trabalho de Uzawa em dois setores não obtém espaço na própria visão da

comunidade sobre os seus predecessores. Na segunda metade da década, Uzawa também

passa a utilizar o novo paradigma metodológico Pontryagin-Cass para estudar modelos

de crescimento ótimo (por exemplo: Uzawa, 1965, 1966, 1968). Enquanto Koopmans é

referido por alguns autores, a comunidade a que pertencia é totalmente negligenciada nas

referências da conferência. Não há nenhuma citação nos artigos apresentados na conferência

ao trabalho de autores como Edmond Malinvaud, Roy Radner, Lionel McKenzie e Maurice

Allais. Esses economistas estiveram presentes em outra conferência dedicada à teoria do

crescimento ótimo, realizada em Stanford em 1965. Boianovsky e Hoover (2014, p.213)

descrevem em uma nota de rodapé a recepção dessa comunidade a forma de modelar do

grupo do MIT:

Hahn was one of the participants at another conference (and monthlong

workshop) on optimal growth, led by Arrow in Stanford in July 1965 (see

Kenneth J. Arrow Papers, David M. Rubenstein Rare Book and Manuscript

Library, Duke University, box 28; McKenzie 1999). Conference participants also

included Lionel McKenzie, Roy Radner, Tjalling Koopmans, James Mirrlees,

Uzawa, and Sheshinski (the only one from MIT), among others. Sheshinski

presented a joint paper (with Burmeister) about reswitching. David Warsh

(2006, 155–56) reports that optimal growth papers by some young MIT scholars

were coldly received at the conference. Apparently, those papers were not

included in the Stanford conference program, and were later discussed at the

MIT 1965–66 seminar run by Shell.
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5.3 MIT

Para compreender a forma como se desenvolveu a teoria de crescimento ótimo no

MIT na segunda metade da década de sessenta, é necessário ter em vista o papel central

ocupado por Robert Solow nessa comunidade. Solow completou seu doutorado em Harvard

em 1951, sob orientação de Wassily Leontief. Solow ingressou no MIT como professor

em 1949, devido a uma crescente necessidade de professores na área de estatística tanto

na graduação quanto na pós-graduação. O modelo publicado em 1956 foi um perfeito

exemplar do estilo do MIT(Halsmayer, 2014). Solow apresentou sua função de produção

agregada, identificou um estado estacionário que dependia do crescimento da população e

do progresso técnico e uma trajetória de convergência definida pela acumulação de capital.

Mas além do que o modelo de fato estudava, seu estilo foi um dos principais motivos

que o consagraram na literatura. Um artefato simples, claro e maleável: um modelo visto

como uma ferramenta, sendo uma drástica simplificação das complexidades do mundo

real, mas não uma negação dessas complexidades nem uma fuga de motivações empíricas

(Boianovsky e Hoover, 2014). Solow foi um dos pivôs da transformação do MIT em um dos

principais centros da teoria econômica no pós-guerra. Seu papel central no departamento

pode ser visto na sua crescente importância como orientador de alunos de doutorado

(Duarte, 2014). As tabelas 3 e 4 mostram o papel de Solow como orientador no MIT nas

décadas de 1950 e 1960.

Tabela 4 – Alunos orientados por Solow em
comparação a outros orientado-
res no MIT

Orientador Alunos de PhD orientados

Década de 50 Década de 60

R. Solow 7 29

P. Samuelson 10 4

C. Myers 17 12

C. Kindleberger 13 25

M. Adelman 8 16
Nota: Tabela adaptada de Duarte (2014, p.89)
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Tabela 5 – Alunos orientados por Solow em com-
paração a outros orientadores no
MIT (porcentagem)

Orientador Porcentagem de alunos orientados

Década de 50 Década de 60

R. Solow 7.6 15.4

P. Samuelson 10.9 2.1

C. Myers 18.5 6.4

C. Kindleberger 14.1 13.3

M. Adelman 8.7 8.5
Nota: Tabela adaptada de Duarte (2014, p.87)

No espaço de tempo entre a publicação do modelo de Solow e o surgimento da

literatura produzida pelos seus alunos em crescimento ótimo, a centralidade do MIT

na produção de teoria do crescimento foi posta em xeque algumas vezes. A teoria do

crescimento nasce no MIT em 1956 com Solow e depois ganha mais força nesse lugar com

a publicação em 1958 de Linear programming and economic analysis, mas a literatura

passa a se expandir em outros locais, como a Cowles Comission em Yale sob a tutela

de Koopmans e Malinvaud e em Stanford, representada por Arrow, Uzawa e seus alunos.

Com a mudança de Shell para o MIT e com a formação de um grupo sob a orientação

de Solow produzindo em escala modelos de crescimento ótimo, o MIT retoma o posto de

centralidade na teoria do crescimento. Outros departamentos passaram a trazer alunos do

MIT como visitantes para enriquecer seminários em teoria do crescimento. Boianovsky

e Hoover (2014, p.217) relatam um episódio em que Uzawa, recém transferido para o

departamento de economia na universidade de Chicago, levou alunos do MIT para uma

temporada no seu novo departamento:

Shell [Spear e Wright, 2001, p.709] recalls: “One summer (...) Hiro [Uzawa]

borrowed a dozen students, taking them to Chicago.” Although, Shell continues,

“friendships and rivalries were strengthened in the Chicago heat,” Uzawa wrote

to Lionel McKenzie, “I am afraid [the Chicago 1965] seminar might not have

had any particular impact upon the students who visited from MIT” (undated
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memo from Uzawa to McKenzie, Solow Papers, box 58). Underwriting this

assessment, Uzawa observed, “I have been enjoying my association with the

group of MIT students. We have been working on a couple of projects on

economic growth, although none of us have come up with anything concrete”

(Uzawa to Solow, June 18, 1965, Solow Papers, box 61). But still, he was

“particularly impressed by Joe Stiglitz.”

Os alunos orientados por Solow e Samuelson, após a conclusão do PhD, assumiram

posições em diversos outros departamentos, marcando a posição do estilo do MIT nesses

lugares. Nordhaus tornou-se professor em Yale em 1967, Burmeister assumiu uma posição

em Wharton em 1965, Akerlof voltou para Berkeley, onde já havia trabalhado como

assistente de professor mesmo antes de entrar no PhD no MIT. Stiglitz também mudou

para Yale em 1970. Shell saiu do MIT para a universidade da Pennsylvania em 1968.

Levhari e Sheshinski mudaram-se para a Hebrew University em Israel (Blaug, 1986).

Além de orientador, Solow desempenhou também papel importante como professor.

Burmeister (2009, pp. 35-38) apresenta um panorama do curso 14.123 oferecido por Solow

no ano acadêmico de 1962-63 em teoria econômica avançada. O curso foi dividido com

Ed Phelps, que estava visitando o MIT naquele período, vindo de Yale. David Levhari

e Rodney Dobell (que foi co-autor de Burmeister no primeiro livro-texto de teoria do

crescimento) estavam na mesma turma durante esse curso. Dentre os tópicos discutidos no

curso citados por Burmeister, se destacam aulas voltadas para o significado e a forma de

estudar crescimento da produtividade e progresso técnico, aulas sobre regras de ouro de

consumo ministradas por Phelps, o modelo de learning-by-doing de Arrow e o princípio do

máximo de Pontryagin.

Quando Cass e Koopmans construíram seus modelos de crescimento ótimo, não

houve um diálogo direto com o modelo de Solow de 1956. Quando Koopmans apresentou

o seu modelo na conferência do Vaticano em 1963 estava dialogando com sua própria

comunidade, em específico com o trabalho de Malinvaud, que também apresentou nessa

conferência a sua própria versão de um modelo de crescimento ótimo (Malinvaud, 1965).
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Cass produziu seu trabalho tendo em vista perguntas derivadas de modelos de dois setores

como o de Srinivasan e de seu orientador Uzawa. Inserido no contexto da sua dissertação,

seu modelo era uma base para estudar o teorema do turnpike e um modelo de dois setores.

Já os modelos de crescimento ótimo feitos pelos alunos do MIT construíram uma ponte de

diálogo com o modelo de Solow, particularmente através da questão do progresso técnico.

No MIT essa questão começaria a ser modelada formalmente por visitantes no

departamento, Christian von Weizsäcker e Charles Kennedy - visitantes em 1962-63 e 1964,

respectivamente (Boianovsky e Hoover, 2014). Em uma publicação da NBER em 1967,

Solow discute os recentes desenvolvimentos da teoria da produção, mais especificamente

sobre a questão do progresso tecnológico. Solow escreve que embora a teoria da produção

seja fundamentalmente uma teoria microeconômica, a maior parte da literatura interessada

nessa questão nos anos sessenta estava ligada à área da macroeconomia. Por esse motivo,

para Solow a teoria da produção feita naquele período se confundia com a teoria do

crescimento econômico.

Solow nomeia uma das formas de modelar progresso técnico como factor-augmenting

technical change. Essa forma de modelar pode ser encontrada, por exemplo, na pesquisa de

Nordhaus. A característica que diferencia essa forma é escrever a função de produção depen-

dente de um vetor de parâmetros - por exemplo: 𝐹 = (𝐾,𝐿;𝑇 ), ou 𝐹 = (𝑎(𝑇 )𝐾, 𝑏(𝑇 )𝐿).

Esses dois fatores 𝑎(𝑇 ) e 𝑏(𝑇 ) se relacionam através de uma curva de fronteira de possibi-

lidade de inovação, que determina um tradeoff entre a taxa de crescimento do fator 𝑎 e o

fator 𝑏. Esse método aparece na literatura com o modelo de Kennedy (1964), realizado

durante seu período de visita ao MIT. Samuelson (1965) e Drandakis e Phelps (1965)

também utilizam esse tipo de modelagem para estudar a questão chamada de Induced

bias do progresso técnico, isto é, se a economia tende a produzir progresso técnico com

aumento de produtividade no fator de produção do trabalho ou do capital. Nordhaus

(1967) apresenta uma versão desse problema com o padrão de modelagem dos jovens

doutores do MIT, com uma escolha ótima dos fatores de aumento de produtividade para

determinar a taxa ótima e direcionamento do progresso técnico. Nordhaus assume que o

planejador central pode alocar uma parcela da força de trabalho para pesquisa de forma a
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expandir a fronteira de possibilidade de inovação de forma a afetar a taxa de progresso

técnico. Maximizando uma integral da utilidade descontada do consumo per capita, no

padrão da literatura de crescimento ótimo, o planejador consegue decidir a taxa ótima de

progresso técnico.

Solow (1967) também apresenta como um recente desenvolvimento da teoria da

produção o modelo de learning by doing proposto por Arrow (1962). Na comunidade

de jovens doutores do MIT, o learning by doing foi explorado por Levhari (1964) e

Sheshinski (1966). Assim como no modelo de Arrow, os resultados mostram que a taxa

de crescimento econômico é proporcional à taxa de crescimento populacional, já que

o progresso técnico aumenta com a quantidade de trabalho na economia. Apesar dos

resultados serem qualitativamente parecidos, os trabalhos de Levhari e Sheshinski possuem

também a função de traduzir o modelo de Arrow para a linguagem corrente da comunidade

de crescimento ótimo no MIT. O artigo de Arrow trata da questão do crescimento ótimo,

maximizando uma função de utilidade descontada do consumo per capita. Entretanto o

que falta nesse artigo - e o que é encontrado, por exemplo, em Sheshinski (1967) - é a

construção de um problema de forma adequada à utilização do princípio do máximo de

Pontryagin.

A comunidade de activity analysis também é mencionada por Solow (1967). A

despeito dessa abordagem ter sido apresentada por Malinvaud como uma abordagem

crítica à modelagem neoclássica da produção, Solow acredita que os resultados produzidos

pelos trabalhos dessa comunidade apenas reforçaram a teoria neoclássica da produção.

Solow escreve:

I take the development of linear theory to be a major advance in the

theory of production (...)however the results of activity analysis and linear

programming have gone to confirm and considerably to deepen the main

insights of the smooth theory of production. They have not changed the results

in any sharp or unpredictable way. (Solow, 1967, p.26)

Dessa forma, os modelos produzidos por esse grupo acabam absorvidos pela linha
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evolutiva da teoria do crescimento do MIT na narrativa construída por Solow.





79

6 Conclusão
Esse trabalho apresentou como o desenvolvimento da teoria do crescimento econô-

mico na década de 1960 possuiu contornos menos lineares do que a narrativa que estabelece

um diálogo direto entre o modelo de Solow e o modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. Em

particular, foram apresentados dois temas de importância no período, os teoremas de turn-

pike e os modelos de dois setores, que não se encaixam em uma narrativa constituída por

modelos de um único setor e que acabam sendo negligenciados dentro dessa narrativa. Os

três atores principais da narrativa linear, Robert Solow, David Cass e Tjalling Koopmans

estiveram em alguma medida envolvidos com esses dois temas - e através desses temas é

que há uma ligação entre os mais conhecidos modelos produzidos por esses três autores.

A figura 5 apresenta uma tentativa de esquematizar de forma simplificada a via

não tão rápida entre o modelo de Solow e o modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. O

desenvolvimento da teoria do crescimento econômico na década de sessenta ocorre em três

eixos principais, representados por três comunidades distintas, o grupo envolvido com a

abordagem de activity analyis, o departamento de economia da Universidade de Stanford,

em particular o grupo alocado na Serra House e o departamento de economia do MIT. Na

figura as comunidades estão representadas por caixas diferentes, de linhas pontilhadas1,

tracejadas e contínuas, respectivamente e separadas verticalmente no esquema.

As comunidades se conectam por diferentes vias. É possível observar como diferentes

temas abordados não se restringem dentro de cada uma das comunidades. A última coluna

do esquema, com caixas na cor azul, representam autores que construíram modelos de

crescimento ótimo. Esse tema esteve presente em todas as três comunidades, embora

cada modelo estivesse dialogando com diferentes autores. As caixas em cor vermelha

representam autores que abordaram o teorema do turnpike. Note que esse tema surge

dentro da comunidade do MIT, embora tenha sido mais desenvolvido na comunidade de

activity analysis. O tema permanece em algum grau na literatura de crescimento ótimo,

1 No esquema, o modelo de Von Neumann ficou incluído na comunidade de activity analysis, pela
similaridade do seu modelo com a forma de modelar dessa abordagem (Kuhn e Tucker, 1958) embora
seja importante ressaltar que o próprio Von Neumann não estava incluído nesta comunidade, conforme
foi discutido no segundo capítulo dessa dissertação.
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Figura 5 – Desenvolvimento da teoria do crescimento na década de 1960

em destaque a tese de David Cass, publicada em 1963.

Observa-se que a narrativa simplificada de que o modelo de Ramsey-Cass-Koopmans

tem como objetivo principal enriquecer o modelo de crescimento de Solow ao abrir a caixa

preta da poupança, transformando-a em uma decisão baseada na maximização da utilidade

social, reduz a evolução da teoria à comunidade do MIT. Na figura 5, essa narrativa

está representada pelo elo de ligação entre o modelo de Solow de 1956 e o trabalho dos

alunos do PhD do MIT na década de 1960. Embora Cass e Koopmans não façam parte

dessa comunidade específica, foi no MIT que o estilo do modelo Ramsey-Cass-Koopmans

consolidou-se, pelo trabalho do grupo de alunos orientados em sua maior parte por Solow.

São também esses alunos que escreveram os primeiros livros-textos dedicados à teoria do

crescimento. Apesar de nesses livros os outros temas não estarem negligenciados como nos
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livros contemporâneos, a narrativa é construída com o modelo de Solow como o início da

teoria do crescimento e a teoria do crescimento ótimo como o fim nesse primeiro período

de desenvolvimento da teoria. Com o passar do tempo e o aumento das contribuições para

a literatura de crescimento nas décadas de oitenta e noventa, o recorte dos livros-textos

contemporâneos acaba por manter somente o início e o fim da narrativa inicial, construindo

um elo que não era tão claro na década de sessenta entre o modelo de Solow e o modelo

de Ramsey-Cass-Koopmans.
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