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RESUMO 

O modelo (ou ciclo) de Goodwin é um modelo de crescimento econômico que permite a 
interação dinâmica entre o emprego e a participação do salário na renda como uma relação 
presa-predador. O emprego pode ser compreendido como uma medida de utilização da 
capacidade instalada da economia, e é uma variável associada aos capitalistas. Por sua vez a 
participação do salário na renda é uma variável de distribuição associada com os trabalhadores. 
No modelo de Goodwin os capitalistas são as presas e os trabalhadores são os predadores. A 
economia brasileira apresenta entre 1952 e 2008 momentos nos quais a dinâmica proposta por 
Goodwin está presente, e outros nos quais esta dinâmica desaparece. Os períodos 1952-1964 e 
1981-1992 são consistentes com o modelo de Goodwin. O período 1965-1980 não é consistente 
com o modelo de Goodwin. O período 1993-2008 apresenta inicialmente uma dinâmica 
inconsistente com o modelo de Goodwin. A partir de 2003 existem indícios que a economia 
brasileira ingressa em um novo ciclo de Goodwin.  Para a economia brasileira a presença ou 
ausência do ciclo de Goodwin está associada a intervenções no processo de barganha salarial. 
Intervenções no processo de barganha salarial conduzem ao desaparecimento do ciclo de 
Goodwin. 
Palavras Chave: Ciclos, Economia Brasileira, Conflito distributivo. 

ABSTRACT 

The Goodwin cycle is an economic growth model that allows dynamic interaction between 
employment and wage share as a predator-prey relationship. The employment can be understood 
as a measure of capacity utilization in the economy, and is a variable associated with the 
capitalists. In turn, the share of wages in income distribution is a variable associated with 
workers. In the model of Goodwin capitalists are the prey and the workers are the predators. The 
Brazilian economy between 1952 and 2008 has moments in which the dynamics proposed by 
Goodwin is present, and others in which it disappears. The periods 1952-1964 and between 
1981-1992 are consistent with the Goodwin’s model. The period 1965-1980 is not consistent 
with the Goodwin´s model. The period 1993-2008 initially presents a dynamic l inconsistent 
with Goodwin cycle. Starting in 2003 there are signs that the Brazilian economy enters in a new 
cycle Goodwin. For the Brazilian economy the presence or absence of a Goodwin cycle is 
associated with interventions in the wage bargaining process. Interventions in the wage 
bargaining process lead to the disappearance of the cycle Goodwin. 
Palavras Chave: Cycles, Brazilian Economy, Distributive Conflict. 

Classificação JEL: E12, E32 

Área Temática: Área 6 – Macroeconomia, Moeda e Finanças 

 



 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 

O comportamento cíclico de uma economia pode ser analisado sob a perspectiva da 
interação dinâmica entre salários, lucros e o nível de ocupação da capacidade instalada.  O 
modelo de Goodwin (1967) propõe que a maior participação dos lucros na renda estimula o 
investimento o que provoca o aumento da ocupação da capacidade instalada da economia. O 
que, por sua vez, expande o emprego e eleva o poder de barganha dos trabalhadores, que passam 
a aumentar sua participação na renda em detrimento do lucro. A queda da parcela dos lucros 
reduz o investimento e a ocupação da economia o que provoca a redução da parcela salarial e o 
concomitante aumento da participação dos lucros. Ocorre a retomada da atividade econômica.  
Os ciclos são gerados endogenamente e decorrem da mudança na distribuição de renda entre 
lucros e salários e sua interação com o nível de utilização da capacidade instalada.   

O estudo dos ciclos pode auxiliar na descrição e na análise do processo de crescimento. 
Isto é especialmente significativo para o longo prazo, quando ocorrem mudanças de caráter 
estrutural nas economias, tanto sob a ótica do espaço nacional, como do espaço internacional. O 
ciclo de crescimento de Goodwin, ou modelo de Goodwin, é um sistema matemático dinâmico e 
não-linear que permite o estudo de ciclos gerados por variações nos níveis de emprego e de 
distribuição de renda de uma economia. 

A literatura sobre o modelo de Goodwin direciona-se mais ao estudo do modelo e de 
possíveis modificações em sua estrutura. Pouca atenção tem sido direcionada às aplicações 
empíricas. Com algumas exceções, os estudos centram-se na economia norte-americana e não 
consideram as questões de poder entre as classes sociais.  A análise das economias reais deve 
levar em conta as questões políticas e de mudança de poder entre as classes sociais e seus efeitos 
sobre a distribuição funcional da renda e a atividade econômica.  O presente texto estuda a 
interação dinâmica entre nível de renda e parcela salarial na economia brasileira entre 1952 e 
2008.  Os efeitos das mudanças políticas e dos eventos econômicos ocorridos ao longo do 
período são considerados para o melhor entendimento da relação entre a distribuição funcional 
de renda e o nível de utilização da capacidade instalada. 

O texto está organizado em quatro seções. A primeira discute a estrutura, o 
comportamento dinâmico do modelo de Goodwin. A segunda aborda os principais tratamentos 
empíricos que utilizam o modelo em estudo. A terceira identifica a presença do ciclo de 
Goodwin na economia brasileira entre 1952 e 2008.  A última seção resume os principais 
resultados do presente trabalho.  
 
2 - O CICLO DE CRESCIMENTO DE GOODWIN 
 
 A presente seção aborda o modelo de Goodwin em uma perspectiva teórica. Inicialmente 
o modelo é apresentado. A seguir efetua-se uma discussão de sua estrutura e de seu 
comportamento dinâmico. 
 
2.1 O modelo de Goodwin 
 

O modelo de Goodwin é composto por um sistema de duas equações diferenciais que 
descrevem a interação dinâmica entre a participação do trabalho no produto e o nível de 
emprego na economia. Goodwin assume as premissas:  

1. Progresso técnico constante; 
2. Crescimento constante da força de trabalho; 
3. Somente são empregados dois fatores de produção, trabalho e capital, ambos 

homogêneos e não específicos; 
4. Todas as quantidades são reais e líquidas; 
5. Todos os salários são consumidos e todos os lucros poupados e reinvestidos; 



 
 

6. Razão capital produto é constante; 
7. A taxa de salário real é crescente na vizinhança do pleno emprego; 

 
O modelo de Goodwin é análogo ao modelo de interação presa predador descrito pelas 

equações de Lotka-Volterra, e está expresso nas equações (1) e (2): 
 
 

(1) 
 
 

(2) 
 
 

O modelo contém uma variável de distribuição, a parcela salarial, u , e uma variável de 
uso de capacidade, taxa de emprego, v . Tanto u como v  devem ser menores que 1, contudo u  
pode ser excepcionalmente maior que 1 nos casos em que salários e consumo são maiores que o 
produto total devido a perdas e desinvestimento (Goodwin, 1967). 

Caracterizando o modelo de Goodwin, Desai (1973, p.530, tradução nossa) afirma 
 
O Modelo de Goodwin possui muitos elementos em comum com modelos de 
crescimento de um único setor do tipo Harrod Domar. Existe uma relação fixa capital-
produto [ k ], o crescimento da produtividade do trabalho [ ] e o crescimento da 
população [  ] são dados por taxas exponenciais exógenas. Mas, dados os pressupostos 
clássicos sobre a poupança e o comportamento do trabalho em relação à barganha da 
taxa de salário real, obtemos um ciclo fechado[...] 

  
 Neste modelo todo o lucro obtido pelos capitalistas é poupando e reinvestido na 
produção. Já a barganha salarial é determinada através de uma versão linearizada da curva de 

Phillips, dada por v
w
w

 



, onde 
w
w


é a taxa de crescimento dos salários. Goodwin afirma 

que essa aproximação linear é “[...] satisfatória para movimentos moderados de v ” (Goodwin, 
1967, p. 55, tradução nossa).   não possui uma interpretação econômica estrita, pois para 0v , 





w
w , ou seja, quando toda a população está desempregada, a taxa de incremento de salário 

será negativa. Entretanto a presença de   assegura que, em caso de aumento do desemprego, 
ou seja, quando v  decresce, o aumento dos salários diminui e torna-se negativo. Por sua vez,   
indica a elasticidade do salário em relação ao emprego. 

A relação presa predador estabelece-se de maneira que a taxa de emprego é a presa e a 
participação do salário no produto é o predador. Isto pode ser visto na medida em que a taxa de 
variação de v  decresce com o aumento de u . Já a taxa de variação de u cresce com o aumento 
de v . 
 
2.2 Análise da Estrutura do Modelo 

 
Inicia-se a análise do modelo discutindo-se os termos das equações (1) e (2). Toma-se 

primeiramente a equação da presa (1): a taxa de emprego. O primeiro termo dessa equação é 

  v
k 



  1 . Na biologia, o termo indica o crescimento da presa na ausência de predadores. 

No presente caso, indica que, na ausência de remuneração do trabalho, 0u , a taxa de 
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crescimento do emprego é exponencial e dada pela relação 
  t

k
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0 , onde a taxa de 

crescimento do emprego é   
k
1 . Para o emprego crescer, necessita-se que a 

produtividade do capital 





 

K
Y

k
1   seja superior à taxa natural de crescimento (   ). Caso 

 
K
Y , não há crescimento. Na hipótese de que a produtividade do capital seja inferior 

a   , ocorre queda na ocupação dos trabalhadores.  

 O segundo termo dessa equação é uv
k
1

 , que, em termos biológicos, expressa a queda 

da população de presas devido à ação dos predadores. Nesse termo, aparecem os fatores que 
provocam a queda do emprego. Uma primeira interpretação indica que economias mais 
desenvolvidas tendem a ter uma queda menor do emprego com o crescimento dos salários, já 

que 
Y
Kk   (razão capital produto). Assim, quanto maior a relação capital produto k , menor o 

impacto negativo da participação do salário no produto ( u ) sobre o emprego, já que o termo 

uv
k
1

  diminui. Ou, ainda, em países com maior k , menor é o efeito de um aumento de u sobre 

o emprego. Outro resultado que pode ser analisado é a indicação de que, em economias mais 
desenvolvidas, o impacto negativo dos salários sobre o emprego é menor do que em economias 

menos desenvolvidas. Como 
Y

wLu   e 
Y
Kk   (razão capital produto), chega-se à relação 

v
Y
wL

K
Y . Simplificando, obtém-se v

K
wL . Visualiza-se, assim, diretamente o impacto negativo 

que o salário tem sobre o emprego. Entretanto esse efeito relaciona-se inversamente com a 

intensidade de capital (razão entre o estoque de capital e o trabalho expressa como 
L
K )1. Dessa 

forma, em países com maior intensidade de capital (países desenvolvidos), menor é o efeito de 
um aumento do salário sobre o emprego. Isso se deve ao fato de que valores maiores de 

intensidade de capital fazem com que uv
k
1

  diminua. 

 Toma-se agora, a equação (2), que corresponde ao predador, no caso específico, à 
participação do salário na renda. O termo vu  indica o crescimento do predador. No presente 
caso, significa que o crescimento da participação do salário no produto é diretamente 
proporcional à taxa de emprego, e a elasticidade salário em relação ao emprego. 
 Por sua vez, o termo  u   representa a redução dos predadores e, em termos 
econômicos indica os fatores que impactam negativamente a participação do salário no produto. 
Esses fatores são a taxa de progresso técnico   e o intercepto da aproximação linear da Curva 
de Phillips  . O progresso técnico atua como um agente redutor do poder de barganha dos 
trabalhadores na demanda por maiores salários, reduzindo a participação do trabalho no produto. 
Já   representa, estritamente, o comportamento da versão linear da Curva de Phillips, na qual 
variações negativas do nível de emprego implicam variações negativas na barganha salarial dos 
trabalhadores, acarretando redução na participação no produto. 

Como a participação dos trabalhadores no produto é o predador e a taxa de emprego (que 
é uma medida de capacidade) é a presa, no modelo de Goodwin os trabalhadores são os 
                                                
1 Conforme Foley e Michl (1999). 



 
 

predadores, e os capitalistas são as presas. Isso ocorre porque o emprego é vinculado ao 
aumento de capacidade decorrente do crescimento dos lucros. Assim, a maior participação no 
produto dos trabalhadores (u ) reduz a acumulação dos capitalistas e acarreta queda do emprego. 

Uma maneira alternativa de se visualizarem trabalhadores como predadores e capitalistas 
como presas é apresentada por Solow (1990). Nesse caso o emprego, identificado com os 
trabalhadores, é o predador, e a presa é a participação dos lucros no produto ( u1 ), identificada 
com os capitalistas. Assim, o crescimento da população de presas (lucros) estimula o 
crescimento da população de predadores (o emprego). Por sua vez, o crescimento do emprego 
reduz a participação dos lucros no produto2.  

O modelo de Goodwin apresenta instabilidade estrutural. Quando seus parâmetros são 
submetidos a perturbações podem ocorrem mudanças qualitativas destruindo seu retrato de 
fase3. Uma revisão das principais discussões sobre a questão da instabilidade estrutural e o 
modelo de Goodwin pode ser vista em Veneziani e Mohun (2006). 

 Esta característica do modelo de Goodwin possui implicações importantes para 
seu estudo empírico. No caso de alterações nos parâmetros do modelo o comportamento de seu 
retrato de fase pode apresentar alterações qualitativas. 

 
2.3 Análise do Comportamento do Modelo 

 
Em termos comportamentais, o Modelo de Goodwin assume que o objetivo dos 

capitalistas é a acumulação, e o objetivo dos trabalhadores é o aumento de salários (Desai, 
1973). 

Goodwin (1967) constata que o modelo, sem perturbações, possui valores médios 

constantes para u , e para v , ou seja, médias de distribuição de renda e nível de desemprego 
constantes no longo prazo. 

 Essas médias são os pontos de equilíbrio4 do modelo, possuindo as características de um 
crescimento em stedy-state. Analisando-se o equilíbrio de longo prazo, observa-se, primeiro, 

que o crescimento do produto é igual à taxa natural de crescimento, ou seja,  


Y
Y  (Desai, 

1973; Solow, 1990).  
Esse resultado é demonstrado tomando-se a equação (1) e considerando-se que, no 

equilíbrio 


v 0,   
     

           (3) 
 
 
 Obtida a equação (3), considerando-se o pressuposto de que todos os lucros são 
poupados e reinvestidos, chega-se a 

 
              (4) 
 

                                                
2 Solow (1990) apresenta, ainda, uma segunda interpretação, na qual os capitalistas são passivos e a relação presa 
predador se estabelece entre os trabalhadores empregados e os trabalhadores desempregados. Nessa perspectiva, os 
trabalhadores empregados são os predadores, associados à variável u, e os trabalhadores desempregados são as 
presas, vinculados à variável v. Maiores valores de u acarretam decréscimo de v.  
3 Uma discussão sobre o conceito de instabilidade estrutural pode ser vista em Vercelli (1991). 
4 Os teoremas apresentando as propriedades dos pontos de equilíbrio do Modelo de Goodwin são demonstrados e 
discutidos em Velupillai (1979), utilizando uma função de Lyapunov. Uma demonstração alternativa das 
propriedades do equilíbrio do modelo pode ser obtida em Harvie (2000). Ambos os autores provam a obtenção das 
órbitas fechadas com o centro no ponto de equilíbrio.  
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o que demonstra que o crescimento no equilíbrio de longo prazo é dado pela taxa natural de 
crescimento. 

O segundo resultado significativo é a constatação de que a taxa de crescimento dos 

salários reais é igual ao crescimento da produtividade, ou, ainda, 


w
w  (Desai, 1973; Solow, 

1990).  
Considerando-se o crescimento do salário real no equilíbrio, toma-se a equação (2) e, 

considerando-se que no equilíbrio 0


u , tem-se: 
      
 
          (5) 
 
Logo, através da versão linearizada da curva de Phillips, obtém-se 
 
 
          (6) 
 
 
Demonstra-se, assim, que, no equilíbrio, o aumento dos salários reais é igual ao 

incremento da produtividade. 
É importante ressaltar-se que o ponto de equilíbrio nunca será alcançado pela economia. 

Esta mantém um comportamento orbital em relação a esse ponto à medida que transcorre o 
ciclo. Entretanto o equilíbrio informa a tendência de longo prazo dessa economia. 

O período de oscilação do ciclo (T) é obtido a partir de uma linearização no ponto de 
equilíbrio. A fórmula é dada pela seguinte equação:5  

 
 

           (7) 
 
 
 
2.4 Análise da dinâmica do Modelo 

 
Observa-se, agora, o comportamento dinâmico do modelo, considerando-se as 

informações presentes na Figura 1. A dinâmica proposta pode ser sintetizada na flutuação de u e 
v. Ao longo do ciclo u flutua entre os pontos 1u e 2u e v entre os pontos 1v e 2v . 

 

                                                
5 A dedução está em Harvie (2000). Esse resultado mantém coerência com o resultado apresentado pelo sistema 
Lotka-Volterra. Uma dedução completa da obtenção do período de oscilação para o sistema Lotka-Volterra pode 
ser vista em Shih (1997). 
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Figura 1: O ciclo de crescimento de Goodwin. 
 

 Tomando-se agora os quatro pontos que definem o ciclo – ( 1u , *v ), ( *u , 2v ), ( 2u , *v ) 
e ( *u , 1v ) – pode-se afirmar que, entre ( 1u , *v ) e ( *u , 2v ), tem-se cooperação entre a presa 
( v , o emprego, ou, ainda, os capitalistas) e o predador ( u , a participação dos trabalhadores no 
produto, ou, ainda, os trabalhadores). Entre ( *u , 2v ) e ( 2u , *v ) existe uma relação de 
competição na qual prepondera o consumo da presa pelo predador (os trabalhadores aumentam 
sua participação na renda às expensas dos capitalistas). Já entre ( 2u , *v ) e ( *u , 1v ), não ocorre 
estritamente uma cooperação, entretanto, tanto o predador como a presa decrescem, e não há 
preponderância de um sobre o outro. Finalmente, entre ( *u , 1v ) e ( 1u , *v ), a competição é 
retomada; desta vez, a presa prepondera sobre o predador (os capitalistas aumentam sua 
participação no produto às expensas dos trabalhadores). 

Segundo Goodwin (1967, p.58, nossa tradução) 
 

O aumento da lucratividade carrega as sementes de sua própria destruição, pois engendra 
vigorosa expansão do produto e do emprego, destrói o exército de reserva e fortalece o 
poder de barganha dos trabalhadores. O inerente conflito e complementariedade entre 
trabalhadores e capitalistas são típicos de uma relação de simbiose. 

 
Por fim, constata-se que tanto o produto como o emprego apresentarão taxas de 

crescimento alternadas. A taxa de crescimento do produto, dado o pressuposto do modelo de 
reinvestimento total dos lucros, aumenta à medida que ocorre a redução da participação dos 
trabalhadores no produto. Dessa forma, uma parcela maior do produto é reinvestida. Quando a 
situação se inverte e é menor a participação dos lucros no produto, a taxa de crescimento 
diminui, pois o montante a ser reinvestido é menor. O emprego segue o mesmo princípio, pois, 
devido ao crescimento da produtividade e da população, ele cresce com o crescimento do 
produto.  
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u1 u2 

v1 

v2 

c 
v* 

u* 



 
 

Se eles efetivamente irão decrescer ou meramente crescer a uma menor velocidade, 
dependerá da severidade do ciclo. Para ciclos suaves, a taxa de crescimento pode cair, mas não 
ficar negativa; em outros casos, pode ocorrer uma queda acentuada. Porém o crescimento deve 

predominar, já que a média temporal de 1 – u  é positiva e, assim, também a média de 
Y
Y


. De 

modo semelhante, o emprego cresce no longo prazo à mesma taxa que a oferta de trabalho, uma 

vez que a média temporal de v  é constante. De maneira análoga, a igualdade entre a taxa 
crescimento dos salários e o crescimento da produtividade segue da constância de u . Na medida 
em que no longo prazo, u  é constante, a participação dos lucros no produto, que é igual a 1 – u , 
também tende a ser constante (Goodwin 1967). 

 
O progresso primeiro ocorre como lucro, mas lucros levam à expansão, e a expansão 
força o aumento dos salários e a queda dos lucros. [...] Isso se deve à tendência do 
capital, apesar de que não dos capitalistas, em se procriar excessivamente. Por contraste, 
o trabalho é algo como um bem de aluguel, uma vez que sua oferta, apesar de variável, 
parece não ser função dos salários. Consequentemente ele é o último beneficiário do 
progresso técnico. (Goodwin, 1967, p.58, nossa tradução). 

 
 
3 - PRINCIPAIS ABORDAGENS EMPÍRICAS 
 
 

Há um número restrito, mas crescente de aplicações empíricas do modelo de Goodwin. As 
descrições dos principais trabalhos empíricos utilizando o modelo de Goodwin podem ser vistas 
em Harvie (2000), Veneziani e Mohun (2006a) e Tarassow (2010). Destes a abordagem 
proposta por Harvie (2000) é “...geralmente citado como referência para o teste econométrico do 
modelo de Goodwin (Tarassow, 2010, p.8, tradução nossa). 
 Desai (1984) efetua uma análise econométrica para o comportamento do modelo de 
Goodwin. Seu objetivo é discutir a trajetória da participação dos salários no produto e do 
emprego para a economia do Reino Unido no período de 1855-1965. Desai conclui que a 
estimativa econométrica é viável desde que se aceite variáveis endógenas como instrumentos e 
sejam efetuados alguns pressupostos sobre os erros. Afirma que o modelo é extremamente 
informativo do ponto de vista qualitativo. Entretanto existe a indicação da ocorrência de erros de 
especificação. O autor indica a necessidade de incorporação de mais variáveis ao modelo para 
fins de estimação. 

Solow (1990) apresenta uma apreciação empírica do modelo de Goodwin, na qual afirma 
que: “A moda atual por “testes econométricos” inexpressivos convertida em epidemia pelo 
computador pessoal é, em minha visão, uma perversão que prejudica tanto a teoria econômica 
como a econometria” (Solow, 1990, p.39, tradução nossa).  

A partir desta perspectiva crítica, Solow (1990) expressa os objetivos de sua análise. 
“O verdadeiro teste de um modelo simples é se ele nos ajuda a compreender a realidade. 
Uma razoável correspondência com os fatos é sem dúvida uma condição necessária para 
um modelo ser útil na interpretação do mundo. Porém o tipo usual de equações de ajuste 
ou vetores autoregressivos, acompanhados de inapropriados testes mecânicos de 
significância, não parecem oferecer qualquer orientação. Assim eu irei ao extremo 
oposto ao oferecer uma comparação mais crua com os dados. Eu não aprovo isto 
também. Porém minha intenção não é oferecer um teste do modelo, é, isto sim, verifiicar 
se ele pertence a algum nicho.” (Solow, 1990, p.39, tradução nossa). 

 
Em uma apreciação geral Solow (1990, p. 38, tradução nossa) afirma que: “Meu 

sentimento é que o modelo captura algo real. Ao menos posso me recordar de episódios que 



 
 

parecem se configurar nestes padrões. Creio que isto é tudo que pode e deve ser dito sobre um 
pequeno modelo”. 

O tratamento empírico mais comum para o modelo de Goodwin é o efetuado para a 
economia norte-americana, tanto por sua disponibilidade como pelo fato de tratar-se do mercado 
de trabalho mais flexível. As aplicações do modelo de Goodwin para a economia dos EUA são 
efetuadas por Goldstein (1999), Harvie (2000), Barbosa Filho e Taylor (2006), Veneziani e 
Mohun (2006b) e Tarrasow (2010)6.  

Goldstein (1999) parte da taxa de desemprego. A participação dos lucros na renda é dada 
pelo quociente entre os lucros antes dos impostos, com a avaliação do estoque e consumo de 
capital ajustados, e renda nacional. O modelo é estimado em um sistema VAR bivariado 
incluindo a taxa de desemprego e a participação do lucro na renda nacional no período entre 
1949:1 e 1995:4 (os dados são quadrimestrais).  

Entretanto esta construção acaba não sendo exatamente fidedigna ao modelo de 
Goodwin. “... esta abordagem do ciclo pode ser interpretada como uma variante linear do 
modelo de interação presa predador, e assim relacionada com o trabalho seminal de Goodwin” 
(Goldstein, 1999, p.140). 

Para os propósitos deste trabalho basta assinalar que Goldstein apresenta em seus 
resultados a indicação que o crescimento do emprego conduz a queda da participação do lucro 
no produto, nos termos indicados no modelo de Goodwin. Cabe ressaltar que este trabalho não 
se vale do modelo de Goodwin propriamente, não se deparando com questões como período de 
duração do ciclo e instabilidade estrutural. Entretanto estabelece uma correlação em termos de 
relação presa predador entre uma variável de capacidade (o desemprego) e uma de distribuição 
de renda (a participação do lucro no produto). Assim o autor indica que existe correspondência 
entre alguns comportamentos proposto por Goodwin com as evidências apresentadas. 

O artigo de Harvie abrange um universo maior de economias, EUA, Austrália, Canadá, 
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Noruega e Reino Unido. Os dados não sofrem 
nenhum ajuste ou filtragem. O modelo utilizado segue estritamente a proposta do modelo 
original de Goodwin, não possuindo nenhuma correção ou alteração. Harvie utiliza dados da 
OCDE, em valores anuais, para o período entre 1959 e 1994.  

A proposta de Harvie parte da idéia de que é possível obter-se estimativas para o ponto 
de equilíbrio do modelo de Goodwin, u  e v , e para o período T , através das equações 
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Os parâmetros  (taxa de crescimento da produtividade do trabalho),   (taxa de crescimento da 
população), k  (razão capital produto) e   e  (parâmetros da aproximação linear da curva de 
Phillips), estabelecem a posição do ponto de equilíbrio e o período do ciclo. Constata-se que os 
pontos centrais u  e v , são também obtidos pelas médias de u  e v , assim os estimadores do 
ponto central  u  e v , são também os estimadores de suas médias ( u  e v ). Deste modo Harvie 
propõe a obtenção de estimativas para  ,  ,  ,  , e k . Através destas estimativas obtêm-se 
os valores para u  e v , e o período T . Os valores médios da série histórica de u  e v  também 
são estimativas para u  e v .  

Para a amostra Harvie observa que os valores médios para u  e v excedem os valores 
estimados através de dados em todos os casos (o centro estimado econometricamente encontra-
se fora da trajetória do ciclo). Baseado nestes resultados, Harvie considera que o modelo, apesar 
de semelhanças qualitativas das trajetórias empíricas é inadequado do ponto de vista 

                                                
6 Para a economia americana existe ainda o trabalho de Flaschel et. al. (2005). Porém como se trata de um modelo 
de Goodwin ampliado, que inclui juros e inflação, não é de interesse da presente discussão. 



 
 

quantitativo (Harvie, 2000). Ou seja, a interação dinâmica das variáveis possui o comportamento 
previsto pelo modelo. Porém, o teste construído por Harvie indica que o modelo é ineficiente em 
prever os resultados quantitativos do comportamento das variáveis. 

O trabalho de Barbosa Filho e Taylor (2006) apresenta correspondência com o 
apresentado por Goldstein, uma vez que não se discute o modelo de Goodwin propriamente dito. 
Entretanto apresenta uma modelagem do tipo presa predador de duas variáveis, uma medindo 
capacidade e outra distribuição de renda. A medida de capacidade é a taxa global de utilização 
(produto interno bruto real/produto interno bruto potencial real) e a da distribuição de renda é a 
participação do salário no produto. 

Os autores obtêm uma relação de tipo orbital entre o grau de utilização da capacidade e a 
participação dos salários na renda (Barbosa Filho; Taylor 2003; Taylor 2004). Em termos 
comportamentais, ou qualitativos, os resultados obtidos são coerentes com os indicados no 
modelo de Goodwin. 

Mohun e Veneziani (2006) apresentam uma análise empírica para a economia norte-
americana entre 1948 e 2004. O objetivo é demonstrar que o modelo de Goodwin isola as 
principais forças associadas ao conflito distributivo. Os autores identificam comportamento 
cíclico consistente qualitativamente com o modelo de Goodwin. Os autores afirmam que dada a 
presença de instabilidade estrutural do modelo de Goodwin, os resultados quantitativos obtidos, 
que apresentam ciclos com diferentes períodos, amplitudes e posições, não são surpreendentes7. 

 O trabalho de Tarassow (2010) testa a hipótese que a relação entre emprego e 
distribuição de renda causa flutuações no produto, na taxa de lucro e na acumulação de capital. 
Este trabalho se concentra na análise econométrica dos componentes cíclicos da participação do 
salário no produto e da taxa de emprego. Para tanto utiliza como variáveis cíclicas o emprego e 
o valor real unitário do trabalho. O valor unitário real do trabalho, assim denominado por 
Tarrasow (2010), é utilizado como proxy, para a participação do salário no produto, e é estimado 
como a diferença entre os salários reais por hora e o produto por hora. O valor real unitário do 
trabalho pode ser interpretado como o lucro obtido pelos capitalistas por hora, ou ainda, em 
termos marxistas como a mais-valia por hora. Os dados utilizados são quadrimestrais para a 
economia norte-americana para o período entre 1948 e 2006, sendo que é considerado somente o 
setor privado não agrícola. 

Qualitativamente a dinâmica proposta por Goodwin é validada no teste de Tarrasow. 
Este autor não efetua nenhuma análise quantitativa e não discute a dimensão do período dos 
ciclos de Goodwin. Seu objetivo é unicamente confirmar a relação dinâmica entre uma variável 
de capacidade e uma variável de distribuição de renda (Tarrasow 2010).  
 Na visão de Veneziani e Mohun (2006) o modelo isola as forças básicas que 
condicionam o conflito de classes. Eles consideram que o modelo de Goodwin é um modelo 
teórico para compreender o conflito distributivo e não uma completa descrição de um ciclo de 
longo ou curto prazo. Entretanto, estes autores corroboram a opinião de Solow (1990) ao 
considerar que o modelo de Goodwin identifica-se com ciclos de curto prazo. 

Em síntese pode-se afirmar que a literatura empírica sobre o modelo de Goodwin 
concorda que este identifica um comportamento real. A dinâmica proposta por Goodwin pode 
ser observada a partir das evidências empíricas.  

 
4 - DINÂMICA ECONÔMICA BRASILEIRA E O MODELO DE GOODWIN 

 
A dinâmica proposta por Goodwin esteve presente na trajetória da economia brasileira ao 

longo do período entre 1952 e 2008. Para esta análise será utilizada a base de dados elaborada 
por Marquetti, Maldonado e Lautert (2010) para o Brasil. Dada a peculiaridade dos dados, a 
                                                
7 Um elemento adicional presente em Mohun e Veneziani (2006) é a distinção entre trabalhadores vinculados a 
atividades de supervisão em relação aos demais trabalhadores. Esta divisão levanta novas possibilidades para a 
avaliação do conflito distributivo, e é um campo aberto a mais pesquisas. 



 
 

variável de capacidade será a relação obtida entre a produtividade potencial da mão de obra (


x ) 

e a produtividade real da mão de obra ( x ). Considerando-se que nesta relação 


x  representa a 

produtividade do trabalho com a plena ocupação da força de trabalho (


L ) e x  a produtividade 
do trabalho com a parcela da força de trabalho efetivamente ocupada ( L ) tem-se:  

 
         (8) 
 
 

         (9) 
 
 
 
Estabelece-se assim uma relação que indica o nível de emprego dos trabalhadores, dada por: 
 
         (10) 
 Com base nos dados, uma primeira aproximação pode ser efetuada buscando identificar 
comportamento cíclico para as variáveis de emprego e participação na renda ao longo do 
período 1952-2008. Na figura 2 apresenta-se o gráfico para as médias móveis de três anos para a 
parcela salarial ( u ) e nível de emprego (v ). Observa-se a presença de comportamento cíclico 
para as duas variáveis ao longo do período. A utilização da capacidade instalada apresenta maior 
frequência em suas oscilações do que a parcela salarial. Constatado o comportamento cíclico, 
constrói-se o plano uv – parcela salarial vs. nível de emprego – apresentado na figura 3. 
 

 
Figura 2: Trajetória das médias móveis de três anos da parcela salarial (u) e nível de emprego (v), Brasil, 1953-
2007. 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados de Marquetti, Maldonado e Lautert (2010). 
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Figura 3: O plano uv – parcela salarial vs. nível de emprego, Brasil, 1952-2008 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados de Marquetti, Maldonado e Lautert (2010). 
 

A análise dos gráficos anteriores indica a presença de flutuações na relação entre u e v 
em uma dinâmica que apresenta movimentos consistentes com os descritos no modelo de 
Goodwin. 

Dado o fato de que o modelo de Goodwin é um modelo dinâmico, a análise de sua 
trajetória ao longo do tempo é fundamental para avaliar suas contribuições para a compreensão 
do conflito distributivo. Uma abordagem alternativa a mera aplicação de métodos econométricos 
é a análise de seu comportamento qualitativo ao longo do período, levando em consideração as 
questões econômicas, bem como o contexto político do conflito distributivo vivenciado pela 
economia brasileira8. 

A trajetória econômica brasileira pode ser analisada da seguinte forma: O período em 
análise é seccionado em quatro períodos: 1952-1964, 1965-1980, 1981-1996 e 1997-2008. Cada 
momento possui uma dinâmica distinta do conflito distributivo, bem como representa um 
contexto sócio político específico da trajetória histórica do Brasil.  

O período 1952-1964 corresponde à hegemonia da democracia populista no Brasil. É um 
período de ambiente democrático com relativa liberdade sindical. É caracterizado por elevada 
acumulação de capital e pelo processo de intensa industrialização via substituição de 
importações, sob a liderança estatal e grande participação do capital externo. Em termos sociais 
houve uma crescente urbanização e constituição de grandes contingentes de trabalhadores, com 
o correspondente fortalecimento da atividade sindical e das demandas de aumento salarial 
correspondentes.  

A figura 4 revela para 1952-1964 um comportamento qualitativo do tipo presa predador. 
A interação dinâmica entre a parcela salarial e o nível de emprego apresenta o comportamento 
indicado no modelo de Goodwin. Inicialmente observa-se uma redução da participação do 

                                                
8 A análise dos dados para a economia brasileira seguindo a abordagem econométrica proposta por Harvie 

(2000) não é significativa para o período entre 1952 e 2008. Os valores estimados dos valores de longo prazo para u 

e v divergem das médias observadas. Estes resultados não são surpreendentes dadas às simplificações do modelo.  

 



 
 

trabalho no produto com aumento da ocupação. A partir de 1959-1960 a ocupação se intensifica 
acompanhada de aumento da participação da renda dos trabalhadores, para depois iniciar-se um 
processo de consumo da presa (emprego – variável identificada com os capitalistas) pelos 
predadores (participação do salário na renda). O processo foi interrompido com o golpe militar 
de 1964. Ressalte-se que o contexto político brasileiro a partir de 1960 foi de grandes tensões 
associadas ao crescimento das demandas dos trabalhadores por aumento em sua participação na 
renda nacional. 

 
Figura 4: O plano uv – parcela salarial vs. nível de emprego, Brasil, 1952-1964. 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados de Marquetti, Maldonado e Lautert (2010). 

 
 O período 1965-1980 é o da ascensão, apogeu e declínio econômico da ditadura militar 
brasileira. O período corresponde ao da crise da idade dourada do capitalismo. O declínio esteve 
associado aos efeitos provocados pela política de juros altos do Federal Reserve no final da 
década de setenta. Pode-se dividir o período em dois momentos: de 1964 até 1974 e de 1974 até 
1980, e pode ser visualizado na figura 5. 

O primeiro momento foi de elevado crescimento econômico e redução da participação 
dos trabalhadores no produto. Ficou conhecido como a época do “Milagre econômico brasileiro” 
devido às elevadas taxas de crescimento.  Foi o momento de maior intensidade de repressão 
política e sindical. Cresce a taxa de acumulação de capital na economia brasileira através do 
“controle da população de predadores”. O milagre termina sob os efeitos do primeiro choque o 
petróleo que impôs restrições externas ao modelo de crescimento brasileiro. 
 
 



 
 

 
Figura 5: O plano uv – parcela salarial vs. nível de emprego, Brasil, 1965-1980. 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados de Marquetti, Maldonado e Lautert (2010). 
 

O segundo momento constitui-se como a resposta do regime militar ao choque do 
petróleo e às suas consequências. Houve elevada acumulação de capital induzido pelo Estado 
através do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). Esse foi um programa de 
investimentos em infraestrutura e em indústrias produtoras de bens de capital liderado pelo 
governo através de empresas estatais. O financiamento do Plano foi efetuado através de 
empréstimos externos, a denominada “reciclagem de petrodólares”.  

Também se constituiu no início do processo de abertura política, a partir de 1976. 
Ocorreu a rearticulação do movimento sindical, que se tornou o embrião para o surgimento do 
partido dos trabalhadores (PT) em 1979.  A demanda por aumento salarial cresceu através do 
resurgimento dos movimentos sindicais. O segundo choque do petróleo e a política monetária 
dos EUA, no final da década de 70 e início dos anos oitenta, põem fim a este período ao 
imporem graves restrições ao financiamento do crescimento e conduzirem à denominada “crise 
da dívida externa”. 

O plano uv – parcela salarial vs. nível de emprego – apresenta os dois momentos no 
período. O primeiro, a partir de 1967, possui crescimento de utilização da capacidade e, a partir 
de 1968, redução da participação dos trabalhadores no produto. O processo permaneceu até 
1973 e 1974, quando finda o “Milagre”. A partir de 1975 ingressa-se no segundo momento do 
período, com busca da manutenção do crescimento econômico através de políticas que 
privilegiam a acumulação de capital em detrimento do aumento da participação do salário na 
renda. 
 O golpe militar de 1964 resultou em mudança no comportamento dinâmico visualizado 
no plano uv – parcela salarial vs. nível de emprego. A partir deste momento ocorreu uma 
trajetória oposta ao comportamento qualitativo do modelo de Goodwin. Observa-se a redução da 
participação do trabalho no produto e o aumento do nível emprego que rompe com o padrão 
qualitativo do período anterior. 

Pode-se formular a hipótese de que, nos termos de Goodwin, ocorre   u
kk
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v  positivos. A menor participação dos trabalhadores no produto 



 
 

estimula a acumulação de capital, e há o crescimento da demanda por trabalho. Este cenário é 
consistente com a elevada taxa de acumulação do período. Já, u decresce, com o crescimento do 
salário permanecendo abaixo da taxa de crescimento produtividade, ou seja,   v  , 

correspondendo a valores de 


u  negativos, o que parece ser consistente com a elevação da 
produtividade do trabalho ocorrida. Ao mesmo tempo é plausível supor que ocorrem drásticas 
alterações nos parâmetros da barganha salarial dado o contexto de repressão das demandas dos 
trabalhadores9. O Estado ditatorial afeta os parâmetros do modelo. O decréscimo contínuo de u 
dada a taxa de crescimento da produtividade e o restrito poder de barganha dos trabalhadores 
gera o contínuo crescimento de v.  

A continuidade desta dinâmica depende, por um lado, da manutenção da taxa de 
crescimento da produtividade do trabalho e, por outro, do controle dos parâmetros da barganha 
salarial. Em uma economia como a brasileira dos anos 70, a taxa de crescimento da 
produtividade do trabalho depende de inovação e da disponibilidade de capital. Este processo 
somente pode ser sustentado através do acesso às técnicas e aos capitais externos. Dado o 
cenário de restrição ao acesso a aquisição de tecnologia e capital externo no final da década de 
70 é plausível supor um decréscimo da taxa de crescimento da produtividade. Por seu turno a 
repressão às demandas dos trabalhadores dependente de aspectos políticos sociais e econômicos 
articulados entre si. Uma elevada taxa de crescimento pode auxiliar na contenção das demandas 
dos trabalhadores, na medida em que o aumento absoluto do produto domine o efeito da redução 
da participação relativa dos trabalhadores no produto10. É possível estabelecer a hipótese de que 
a queda da taxa de crescimento da produtividade reduz a capacidade de contenção política das 
demandas dos trabalhadores, acarretando mudança estrutural no cenário do período. Deste 
modo, um dos elementos causadores do colapso da ditadura militar brasileira associa-se a 
impossibilidade de manter a dinâmica de crescimento de seu modelo de desenvolvimento. 

Alguns limites a esta interpretação devem ser considerados. A razão capital produto é 
assumida constante no modelo de Goodwin, ao mesmo tempo em que a economia é concebida 
como fechada. No caso brasileiro o acesso à poupança externa é vital ao longo do período e o 
elemento fundamental para a mudança da dinâmica do crescimento econômico. 

Efetuando uma comparação entre os períodos de 1952-1964 e 1965-1980, pode-se 
considerar que a dinâmica entre 1952 até 1964 é consistente qualitativamente com o modelo de 
Goodwin. Esta dinâmica é rompida por um choque exógeno ao modelo, o golpe militar, que 
altera os parâmetros de distribuição do produto entre o capital e o trabalho, destruindo o ciclo de 
crescimento de Goodwin e lançando a economia em um novo processo de crescimento. Já a 
dinâmica observada entre 1964-1980 é rompida por um novo choque exógeno, bloqueando a 
manutenção das elevadas taxas de crescimento da produtividade. Ao longo deste período não se 
observa um ciclo de crescimento de Goodwin.  

Entre 1981 e 1996 ocorreu o retorno da democracia no Brasil. O primeiro presidente 
civil após o período militar toma posse em 1985. O período é marcado pela crise da dívida 
externa, por elevadas taxas de inflação e uma série de choques heterodoxos promovidos pelo 
governo na tentativa de conter o processo inflacionário. A inflação somente será controlada a 
partir de 1994 com o Plano Real.  

Observa-se uma retomada do padrão cíclico consistente qualitativamente com o modelo 
de Goodwin conforme apresentado na figura 6. O período se inicia com queda no nível de 
emprego (v) ocupação e aumento da participação dos trabalhadores no produto (u). 

                                                
9 Outros elementos que podem influenciar nesta situação são o êxodo rural observado ao longo do período e a 
intensificação do ingresso das mulheres na força de trabalho.  O efeito de ambos os processos implicam em 
intensificar a redução do poder de barganha dos trabalhadores, porém não parecem justificar o contínuo decréscimo 
de u. 
10 Para futura referência, pode-se cogitar esta hipótese para interpretar a dinâmica de capacidade e distribuição do 
produto na economia chinesa a partir de meados dos anos 80.  



 
 

 
Figura 6: O plano uv – parcela salarial vs. nível de emprego, Brasil, 1981-1996. 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados de Marquetti, Maldonado e Lautert (2010). 
 
 Pode-se formular a hipótese de que o fim do regime militar implica em uma retomada da 
dinâmica entre u e v próxima ao observado entre 1952 e 1964. Ou seja, retiradas as restrições 
exógenas à barganha salarial, retoma-se ao comportamento qualitativo do modelo de Goodwin. 

Inicialmente ocorre queda do emprego com concomitante elevação da participação do 
trabalho no produto. Esta trajetória está associada aos efeitos do choque externo oriundo da 
elevação das taxas de juro, a política recessiva adotada pelo regime militar, bem como a 
possíveis mudanças na barganha salarial na medida em que o poder repressivo da ditadura 
brasileira se enfraquece e as demandas dos trabalhadores se acentuam. 

A partir de 1983 é possível distinguir um comportamento no plano uv semelhante ao 
proposto no modelo de Goodwin. É um período de taxas crescentes de inflação, bem como 
frequentes intervenções do governo na fixação de preços e salários. Através da observação do 
comportamento do retrato de fase contata-se que tais intervenções não interferem na dinâmica 
qualitativa do conflito distributivo, ao contrário do período anterior, no qual a dinâmica de 
distribuição de renda beneficiava explicitamente os capitalistas. A hipótese para este 
comportamento reside em menores taxas de crescimento da produtividade do trabalho e 
principalmente na liberação dos parâmetros da barganha salarial das amarras artificiais do 
período anterior. Apesar de seus esforços intervencionistas, o Estado aparenta maior 
neutralidade em relação ao conflito distributivo do que no período anterior o que de certa forma 
pode ser associado ao contexto político de eleições competitivas. Constata-se assim um 
comportamento qualitativo nos termos do ciclo de crescimento de Goodwin, 

O período de 1997 até 2008 é marcado pela estabilização dos preços na economia 
brasileira, sob os efeitos do Plano Real. Constitui-se na prevalência das políticas neoliberais 
associadas ao controle da inflação através da manutenção de juros elevados. Ocorre uma grande 
onda de privatizações de empresas anteriormente controladas pelo Estado. A figura 7 apresenta 
o plano uv para este período. 
 



 
 

 
Figura 6: O plano uv – parcela salarial vs. nível de emprego, Brasil, 1981-1996. 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados de Marquetti, Maldonado e Lautert (2010). 
 

Com o plano Real e as políticas neoliberais é possível identificar mudanças estruturais na 
economia brasileira. O momento de transição 1994-1998 é marcado pelo controle da inflação 
através do mecanismo de âncora cambial e, ocorre mantendo um a ocupação em um nível mais 
elevado, ao mesmo tempo em que preserva em relativa estabilidade a participação do trabalho 
no produto. Com a crise da Rússia em 1998 a âncora cambial é abandonada. O controle da 
inflação passa a ser efetuado através do regime de metas de inflação. O governo passa a adotar 
uma política de aumento da taxa de juros. Estas elevações da taxa de juros privilegiam o capital 
financeiro e especulativo em relação aos demais. Este processo acarreta a queda simultânea do 
emprego e da participação do trabalho na renda até 2004. O ciclo de crescimento de Goodwin 
desaparece, dando lugar a uma queda contínua da ocupação e da participação do trabalho na 
renda. A hipótese que pode ser formulada situa-se fora do contexto do modelo de Goodwin. O 
modelo pressupõe o reinvestimento total da poupança. É possível cogitar que o cenário de 
estabilidade política e econômica, associado a elevadas taxas de juros, estimule a poupança, mas 
não o investimento. Este contexto de recessão induzida da economia implica em redução do 
poder de barganha dos trabalhadores, ainda mais acentuada em um processo de reestruturação 
produtiva como o vivenciado pelo Brasil no período no qual cresce a produtividade do trabalho. 

A partir de 2005 ocorre uma reversão tanto da trajetória do emprego como da 
participação do trabalho no produto. Uma hipótese a ser verificada para esta reversão consiste 
nos efeitos de políticas de valorização do salarial induzidas pelo governo, associadas a um 
aumento da ocupação da capacidade (tanto via demanda interna como externa) estimulem 
crescimento na participação do trabalhador no produto. Aparentemente a economia brasileira 
estaria entrando em um ciclo de crescimento de Goodwin induzido pelo crescimento da renda e 
com concomitante aumento de emprego, ou seja, em um cenário de cooperação entre presa e 
predador.  

 
 



 
 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente capítulo empregou o ciclo de crescimento de Goodwin para investigar a 

trajetória da economia brasileira entre 1952 e 2008.  Sob o ponto de vista qualitativo, o modelo 
de Goodwin auxilia na compreensão de processos de mudanças estruturais observados na 
distribuição funcional da renda ao longo dos ciclos econômico. Na visão de Veneziani e Mohun 
(2006) o modelo isola as forças básicas que condicionam o conflito de classes. Eles consideram 
o modelo de Goodwin como um modelo teórico para compreender o conflito distributivo e não 
uma completa descrição de um ciclo. Isto é especialmente significativo na medida em que o 
modelo apresenta instabilidade estrutural, ou seja, alterações em seus parâmetros destroem seu 
retrato de fase. 

Desta forma observam-se momentos na economia brasileira, especialmente entre 1952 e 
1964 e entre 1980 e 1996, no qual as forças identificadas por Goodwin estão presentes no 
comportamento do emprego e da parcela salarial. Ou seja, ocorre uma dinâmica de cooperação e 
competição entre capitalistas e trabalhadores. 

É especialmente interessante observar alternâncias entre momentos consistentes com a 
dinâmica de Goodwin com outros nos quais esta dinâmica está ausente. Essas alternâncias 
podem identificar momentos de transição tanto de estruturas econômicas como das forças 
sociais por trás do conflito distributivo. 

O período 1952-1964 é de consolidação do processo de industrialização por substituição 
de importações iniciado na década de 30 e de organização política dos trabalhadores.  Observa-
se uma dinâmica consistente com a sugerida por Goodwin (1967). Contudo, o golpe militar 
brasileiro implica em mudança na dinâmica da barganha salarial. Esta mudança conduz ao 
aumento da utilização da capacidade e à redução da participação dos trabalhadores no produto. 
O crescimento econômico brasileiro entre 1964-1980 não segue a dinâmica presa predador. A 
distribuição funcional da renda privilegia aos capitalistas. 

No que tange aos períodos posteriores o modelo de Goodwin sinaliza algumas 
possibilidades analíticas. O período 1980-1996 é marcado pelo processo inflacionário brasileiro 
e é possível identificar um comportamento qualitativo do tipo presa predador. O retorno a um 
regime democrático, com eleições competitivas, acarreta mudanças no conflito distributivo. O 
retorno da atividade sindical associado a um ambiente de inflação crônica implica em nova 
mudança nos parâmetros da barganha salarial. Em termos qualitativos a dinâmica de Goodwin 
retorna na economia brasileira. 

Possíveis avanços analíticos implicam em utilizar versões modificadas do modelo como 
a proposta por Desai (1973), que busca incluir os efeitos da inflação no conflito distributivo. 
 Seria importante investigar se o modelo modificado auxilia na análise do período. 

 A partir de 1997 ocorre um período que combina baixa inflação, reduzido crescimento e 
elevação do desemprego. Esse cenário perdura até 2003 quando ocorre a retomada do 
crescimento e do emprego.  

Entre 1997 e 2002 não se observa o comportamento descrito por Goodwin (1967) na 
economia brasileira. O processo de estabilização ocorreu com perdas para os capitalistas 
associados ao setor real da economia, bem como para os trabalhadores. O cenário de juros 
elevados para o controle da inflação implica em elevados ganhos para o capital financeiro. Ao 
inibir o investimento dos capitalistas e a demanda por consumo, o que resulta em maior 
desemprego, as elevadas taxas de juros reduzem o poder de barganha salarial dos trabalhadores.  

A partir de 2003, há indicações de uma retomada da dinâmica de Goodwin na economia 
brasileira, dado o cenário de crescimento da ocupação e da renda dos trabalhadores. Entretanto 
um maior número de observações é necessário para confirmar essa suposição. 

Considerando todo o período analisado constata-se que nos momentos de liberdade de 
atuação do movimento sindical a dinâmica qualitativa é do tipo presa predador. A repressão 



 
 

efetuada pela ditadura militar brasileira implica em desaparecimento da relação presa predador. 
A evidência empírica é consistente com a afirmação que a ditadura militar brasileira tomou 
partido dos capitalistas no conflito distributivo.  No que tange ao período a partir de 1997 até 
2002, a ausência de uma dinâmica de Godwin indica a preponderância do capital financeiro em 
relação aos grupos vinculados a economia real.  

A conclusão geral é de que, para a economia brasileira, a existência de dinâmica presa 
predador corresponde ao funcionamento de uma economia capitalista sem interferências 
exógenas ao conflito distributivo.  Em períodos de ausência de repressão às demandas dos 
trabalhadores, a interação dinâmica entre utilização da capacidade instalada e a parcela salarial 
corresponde, qualitativamente, ao modelo de Goodwin. 

Nos períodos de repressão às demandas dos trabalhadores ocorre o desaparecimento do 
comportamento qualitativo do modelo de Goodwin.  A repressão pode se caracterizar tanto pela 
política autoritária de uma ditadura, como pela indução de um processo recessivo efetuado por 
uma democracia representativa que adote políticas de corte neoliberal.  
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