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O O Tableau Tableau EconomiquEconomiquéé de de QuesnayQuesnay

O O ““Quadro EconômicoQuadro Econômico”” de de QuesnayQuesnay simula uma situasimula uma situaçção de ão de 
reprodureproduçção anual da economia ão anual da economia àà uma mesma escala, expondo os uma mesma escala, expondo os 
movimentos do excedente, tendo em vista a manutenmovimentos do excedente, tendo em vista a manutençção do ão do 
estadoestado--estacionestacionáário. rio. 
Pressupostos do Quadro Econômico: Pressupostos do Quadro Econômico: 

Teoria da produtividade exclusiva do trabalho agrTeoria da produtividade exclusiva do trabalho agríícola. cola. 
CaracterizaCaracterizaçção das classes sociais relevantes. ão das classes sociais relevantes. 

DistinDistinçção entre classe produtiva e classe dos proprietão entre classe produtiva e classe dos proprietáários de rios de 
terraterra
Essa distinEssa distinçção estão estáá baseada em duas ordens de ponderabaseada em duas ordens de ponderaçções: ões: 

Direito a propriedade da terra e, por conseguinte, a renda que eDireito a propriedade da terra e, por conseguinte, a renda que ela provla provéém. m. 
Natureza econômica dos gastos. Natureza econômica dos gastos. 



O Tableau ...O Tableau ...

As classes produtivas são aquelas cujos gastos As classes produtivas são aquelas cujos gastos 
são reprodutivos (ou seja, reproduzem a riqueza são reprodutivos (ou seja, reproduzem a riqueza 
social); jsocial); jáá as classes estas classes estééreis são aquelas cujos reis são aquelas cujos 
gastos transformam a matgastos transformam a matééria mas não ria mas não 
reproduzem. reproduzem. 



HipHipóóteses do teses do TableauTableau

Sociedade dividida em três classes sociais: Sociedade dividida em três classes sociais: 
Classe produtiva: composta pelos arrendatClasse produtiva: composta pelos arrendatáários capitalistas e rios capitalistas e 
pelos assalariados agrpelos assalariados agríícolas. colas. 
Classe estClasse estééril: constituril: constituíída por todos aqueles que exercem sua da por todos aqueles que exercem sua 
atividade atividade àà margem da agricultura. margem da agricultura. 
Classe dos proprietClasse dos proprietáários de terra: composta pelos indivrios de terra: composta pelos indivííduos duos 
que não exercem qualquer tipo de atividade econômica, mas que não exercem qualquer tipo de atividade econômica, mas 
que possui direito a percepque possui direito a percepçção de renda ão de renda 

A renda da terra se origina fundamentalmente devido a A renda da terra se origina fundamentalmente devido a ““escassez de escassez de 
terrasterras”” e ao direito de propriedade. e ao direito de propriedade. 



HipHipóóteses ...teses ...

CondiCondiçções iniciais supostas pelo ões iniciais supostas pelo ““quadro econômicoquadro econômico””
dos Fisiocratas: dos Fisiocratas: 

ProduProduçção agrão agríícola: 5 trilhões de u.m a qual se acha composta cola: 5 trilhões de u.m a qual se acha composta 
por alimentos no valor de 3 trilhões e matpor alimentos no valor de 3 trilhões e matéériasrias--primas no primas no 
valor de 2 trilhões. valor de 2 trilhões. 
Essa produEssa produçção foi obtida por intermão foi obtida por interméédio de dio de ““avances avances 
annuelesannueles”” no valor de 3 trilhões (2 trilhões para a subsistência no valor de 3 trilhões (2 trilhões para a subsistência 
dos trabalhadores e 1 trilhão em manufaturas). dos trabalhadores e 1 trilhão em manufaturas). 
Produto lProduto lííquido = produquido = produçção bruta ão bruta –– ““avances avances anuellesanuelles”” = 2 = 2 
trilhões. trilhões. 
ProduProduçção de manufaturas: 2 trilhões. ão de manufaturas: 2 trilhões. 
Estoque inicial de moeda (nas mãos da classe produtiva): 2 Estoque inicial de moeda (nas mãos da classe produtiva): 2 
trilhões. trilhões. 



A ReproduA Reproduçção da Vida Social ão da Vida Social 

O grande problema posto pelo O grande problema posto pelo Tableau Tableau 
EconomiquEconomiquéé éé determinar de que modo a riqueza determinar de que modo a riqueza 
global, assim inicialmente localizada, global, assim inicialmente localizada, éé
redistriburedistribuíída entre as três classes sociais de da entre as três classes sociais de 
forma que: forma que: 

Seja paga a renda Seja paga a renda ààqueles que tem direito a ela. queles que tem direito a ela. 
Sejam produzidas as condiSejam produzidas as condiçções para que se possa ões para que se possa 
recomerecomeççar o ciclo produtivo em escala inalterada no ar o ciclo produtivo em escala inalterada no 
prpróóximo perximo perííodo. odo. 



O Quadro na versão de O Quadro na versão de SweezySweezy
(1985)(1985)



Importância do ExcedenteImportância do Excedente

Permite a manutenPermite a manutençção de uma importante atividade ão de uma importante atividade 
manufatureira, a qual, por sua vez, permite a elevamanufatureira, a qual, por sua vez, permite a elevaçção ão 
das possibilidades de consumo da sociedade. das possibilidades de consumo da sociedade. 
Uma renda ampla permite a ampliaUma renda ampla permite a ampliaçção do processo ão do processo 
econômico atraveconômico atravéés da inversão, na prs da inversão, na próópria terra de pria terra de 
parte dessa renda (parte dessa renda (avances avances fonciersfonciers))

Desenvolvimento atravDesenvolvimento atravéés da acumulas da acumulaçção de capital. ão de capital. 
A acumulaA acumulaçção de capital não seria um processo ão de capital não seria um processo 
indefinido para os fisiocratas uma vez que se deve indefinido para os fisiocratas uma vez que se deve 
chegar ao momento no qual todo o territchegar ao momento no qual todo o territóório serrio seráá
““levado ao grau mlevado ao grau mááximo de cultivoximo de cultivo””. . 



Conclusões do Quadro Conclusões do Quadro 

O funcionamento do O funcionamento do ““Quadro EconômicoQuadro Econômico”” e, e, 
portanto, a reproduportanto, a reproduçção dessa economia depende do ão dessa economia depende do 
pagamento da renda fundipagamento da renda fundiáária e da maneira pela qual os ria e da maneira pela qual os 
proprietproprietáários gastam a sua renda. rios gastam a sua renda. 

O gasto excessivo dos proprietO gasto excessivo dos proprietáários de terra em produtos rios de terra em produtos 
manufaturados reduziria os premanufaturados reduziria os preçços dos gêneros agros dos gêneros agríícolas colas 
porque uma parte desses gastos seria canalizado para a porque uma parte desses gastos seria canalizado para a 
realizarealizaçção de compras no exterior. ão de compras no exterior. 
Os gastos dos produtores rurais tambOs gastos dos produtores rurais tambéém exercem um papel m exercem um papel 
decisivo na reprodudecisivo na reproduçção : ão : ““adiantamentos anuaisadiantamentos anuais”” e e 
““adiantamentos primitivosadiantamentos primitivos””. . 

Esses adiantamentos são indispensEsses adiantamentos são indispensááveis a geraveis a geraçção do excedente ão do excedente 
llííquido na agricultura. quido na agricultura. 



Conclusões... Conclusões... 

A fA fóórmula aritmrmula aritméética simula uma economia em tica simula uma economia em ““estado estado 
estacionestacionááriorio”” o qual o qual éé garantido por uma certa proporgarantido por uma certa proporçção ão 
quantitativa entre valor da produquantitativa entre valor da produçção, valor dos ão, valor dos 
adiantamentos, despesa com manufaturas e gasto dos adiantamentos, despesa com manufaturas e gasto dos 
produtores agrprodutores agríícolas. colas. 
O objetivo O objetivo úúltimo do esquema ltimo do esquema éé alertar para a possibilidade alertar para a possibilidade 
de um retrocesso econômico se alguma dessas condide um retrocesso econômico se alguma dessas condiçções ões 
não forem respeitadas. não forem respeitadas. 
Essas condiEssas condiçções tambões tambéém apontam para aquelas decisões m apontam para aquelas decisões 
que são capazes de acelerar ou fazer retroceder a economia. que são capazes de acelerar ou fazer retroceder a economia. 

Decisões de gasto (destino dado Decisões de gasto (destino dado àà renda fundirenda fundiáária)ria)
Medidas de governo. Medidas de governo. 



Conclusões ...Conclusões ...

Os proprietOs proprietáários de terra condicionam a dinâmica do rios de terra condicionam a dinâmica do 
sistema agrsistema agríícola de duas formas: ao optarem entre cola de duas formas: ao optarem entre 
consumo de produtos manufaturados e consumo de consumo de produtos manufaturados e consumo de 
produtos agrprodutos agríícolas e ao decidirem a proporcolas e ao decidirem a proporçção do ão do 
rendimento destinado rendimento destinado ààs despesas de infras despesas de infra--estrutura. estrutura. 
As medidas de governo, por seu turno, podem criar um As medidas de governo, por seu turno, podem criar um 
quadro favorquadro favoráável ou desfavorvel ou desfavoráável a prosperidade: o vel a prosperidade: o 
livrelivre--comcoméércio, por exemplo, sustenta os prercio, por exemplo, sustenta os preçços dos os dos 
gêneros agrgêneros agríícolas, favorecendo assim a geracolas, favorecendo assim a geraçção de ão de 
excedente. excedente. 



Valor e Capital Valor e Capital 

Os fisiocratas não são Os fisiocratas não são ““cegoscegos”” com respeito a com respeito a 
importância dos preimportância dos preçços no desenvolvimento os no desenvolvimento 
econômico. econômico. 

A defesa do livreA defesa do livre--comcoméércio de cereais se fundamenta, rcio de cereais se fundamenta, 
portanto, na idportanto, na idééia de que o mesmo seria capaz de assegurar ia de que o mesmo seria capaz de assegurar 
““bons prebons preççosos”” para os gêneros agrpara os gêneros agríícolas. colas. 

Os Os ““adiantamentos anuaisadiantamentos anuais”” ssóó ocorrerão caso prevaleocorrerão caso prevaleçça o a o ““bom bom 
prepreççoo””, ou seja, um pre, ou seja, um preçço que exceda suficientemente os custos de o que exceda suficientemente os custos de 
produproduçção. ão. 

Portanto, o sistema Portanto, o sistema fisiocrfisiocrááticotico não deixa de se preocupar não deixa de se preocupar 
com o problema do valor, mas não desenvolve uma teoria com o problema do valor, mas não desenvolve uma teoria 
dos predos preçços relativos. os relativos. 



Valor e Capital Valor e Capital 

Uma ausência notUma ausência notáável no sistema vel no sistema fisiocrfisiocrááticotico éé o o 
conceito de conceito de ““taxa de lucrotaxa de lucro””. . 
Dessa forma, todo o excedente produzido na Dessa forma, todo o excedente produzido na 
agricultura agricultura éé apropriado pelos proprietapropriado pelos proprietáários na forma de rios na forma de 
renda da terra (não hrenda da terra (não háá lucro no sistema)lucro no sistema)

Isso se deve, em parte, ao fato de que Isso se deve, em parte, ao fato de que QuesnayQuesnay considerava os considerava os 
adiantamentos (primitivos e anuais) como despesas. adiantamentos (primitivos e anuais) como despesas. 
Os fisiocratas não lograram em transformar as proposiOs fisiocratas não lograram em transformar as proposiçções ões 
sobre os adiantamentos em uma teoria do capital e dos sobre os adiantamentos em uma teoria do capital e dos 
lucros. lucros. 
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