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Prefácio 

Para não ficar inerte, assistindo passivamente a destruição das 
instituições democráticas e da economia brasileira, e ultrapassar o 
distanciamento social necessário no pandemônio da pandemia com 
saúde mental, estudei e pesquisei. Lendo e escrevendo, busquei fazer 
uma crítica construtiva ao apresentar alternativas ao estado-das-
coisas ou desgoverno do país.  

Como economista social-desenvolvimentista, professor do IE-
UNICAMP, não obtive igualdade de acesso à “grande” (sic) imprensa 
neoliberal brasileira. É recorrente essa censura, desde quando se 
iniciou o golpismo contra minha ex-aluna Dilma Rousseff. Restou-me 
lutar na trincheira da imprensa alternativa digital.  

Escrevi, semanalmente artigos, para o jornal eletrônico GGN do 
Luís Nassif, compartilhados no meu “bloguinho de esquerda” e na 
minha rede social: grupos de Whatsapp e e-mails. O Brasil Debate e 
a Carta Maior, o Portal da Esquerda, aos quais contribuía com artigos, 
findaram suas heroicas resistências. 

Reunindo-os, periodicamente, em livros digitais, em conjunto 
com outros frutos de pesquisa sistemática e traduções, somei um 
total de 50 livros digitais aos 25 anteriores a 2020. O leitor deste 
encontrará seus links, para download gratuito, no fim deste. 

Agora, achei oportuno organizar os artigos escritos nos últimos 
seis meses em ordem metodológica. Apresento-os aqui com um fio-
condutor por ordem de abstração: do mais abstrato ou geral para o 
mais concreto ou decisões práticas de política econômica datadas e 
localizadas.  

Creio a análise do aqui-e-agora ser necessária para o debate 
eleitoral em andamento. Os eleitores simpatizantes da candidatura 
Lula desejam, espontaneamente, contribuir com ideias para seu 
governo com caráter social-desenvolvimentista, isto é, políticas 
sociais ativas em conjunto com políticas econômicas necessárias para 
um desenvolvimento sustentável em longo prazo. 
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O primeiro capítulo trata da evolução teórica capaz de dar nova 
capacidade analítica da evolução histórica. Trato da evolução do 

capitalismo como a de um sistema complexo adaptativo.  

O segundo capítulo reúne meus artigos com considerações 
políticas, ou seja, um conhecimento transdisciplinar aplicado ao 
estudo do caso brasileiro. Em especial, focalizo a necessária 
conciliação, ou seja, a aliança entre liberalismo e esquerdismo contra 
a extrema-direita, destruidora das instituições democráticas. 

O terceiro capítulo propõe um planejamento indicativo 
estratégico, executado de forma descentralizada em setores de 
atividades, em especial, faço a proposta de reforma do sistema de 
pagamentos com cartões de crédito. Diminuirá o custo de vida no 
Brasil. Além disso, defendo dar prioridade à política habitacional, 
capaz de levar à mobilidade social das famílias pobres brasileiras. 

O quarto e último capítulo faço considerações sobre decisões 
práticas de política econômica em curto prazo. Começo pela política 
fiscal, passo pela política de administração da dívida pública até 
alcançar a política monetária antiinflacionária, inclusive a política 
cambial para a apreciação da moeda nacional. A taxa de câmbio tem 
correlação causal com a taxa de inflação.  

Alerto o fim da isenção fiscal de lucros e dividendos para Pessoa 
Física necessita ser com todo o cuidado, em conjunto com uma 
contrarreforma trabalhista, para não retirar a única vantagem da 
perda dos direitos trabalhistas por trabalhadores “pejotizados”. Os 
jovens nessa condição, em início de carreira, são superexplorados. 

Um grande problema é os instrumentos de política econômica 
estarem descoordenados entre si. Isso foi agravado com a 
independência operacional, concedida de maneira formal, do Banco 
Central do Brasil. Adquiriu uma autonomia relativa. 

A crítica apriorística de economistas neoliberais contra os 
social-desenvolvimentistas é: “temos uma conclusão (não subir os 
juros) à procura de uma justificativa”.  

A respeito do atual “espalhamento da inflação”, legado maldito 
para o próximo governo, o debate é exemplo de um diálogo de 
surdos a respeito de um problema complexo, não tratado em todas 
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suas dimensões e/ou componentes interativos. Os economistas 
neoliberais menosprezam, preconceituosamente, seus colegas social-
desenvolvimentistas porque “eles ainda não entenderam o 
funcionamento do regime, nem a operação da política monetária”. 

A Falácia do Espantalho é utilizada, recorrentemente, por 
acusador desrespeitoso. Ignora o verdadeiro posicionamento do 
adversário, substituindo tudo por uma versão distorcida e não 
representativa do defendido, de fato, por o interlocutor.  

Por exemplo, distorce (e ironiza) ao explicar: “o Banco Central 
do Brasil não tenta controlar a inflação global”. Isto porque um colega 
diagnosticou: “a inflação mundial advém de choque de oferta e de 
demanda. Logo, [a terapia de] elevar juros não tem impacto algum 
para arrefecer preços.” 

O Comitê de Política Monetária (COPOM) adota sempre a prática 
de a política monetária reagir aos impactos secundários desse tipo de 
choque de oferta em diversas commodities. Leva em consideração as 
usuais defasagens dos efeitos da política monetária. 

Os adeptos da Economia da Oferta defendem o Banco Central 
do Brasil não calibrar a política monetária para tratar do aumento dos 
preços das commodities, mas sim das reações dos demais preços da 
economia a esse choque. Defendem sempre o credo de livre sistema 
de preços relativos, inclusive abstraindo a existência de preços 
administrados na economia brasileira. 

Caso não se obtenha resultado positivo de imediato, como é 
comum, eles se defendem, apelando para a defasagem de política 
monetária. Nesse sentido, “a calibragem da taxa de juros hoje não é 
feita com o objetivo de trazer a inflação de 2022 para a meta, mas 
s im a de 2023, quando os efe i tos do choque externo 
presumivelmente já terão sido absorvidos”. Curiosamente, no ano 
passado prognosticavam para o fim do ano corrente... “Fiado só 
amanhã”... 

Contra os sistemáticos erros de prognósticos, em vez de 
assumir os próprios equívocos, ou responsabilizam a realidade 
“contrafactual”, ou acusam os críticos como “ignorantes”.  
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“Nenhum profissional bem formado na área mede o impacto de 
uma política ao comparar o ocorrido antes e depois de sua aplicação, 
mas sim ao ocorrido depois de aplicação em relação ao cenário a ter 
sido materializado caso tal política não tivesse sido adotada, ou seja, 
o contrafactual”. Entendeu? Seria o custo de oportunidade da política 
monetária, ou seja, o simplório “sem o aumento de juros seria pior”... 

Enfim, a visão unilateral da Economia da Oferta se confronta 
com a visão unilateral da Economia da Demanda. Ambas não 
percebem a complexidade do problema inflacionário estar justamente 
em ser emergente de interações entre múltiplos componentes.  

Do lado da oferta, por exemplo, há repasse de custos pela 
quebra das cadeias produtivas aos preços, antecipação da 
remarcação para a repos ição de estoque de insumos, 
acompanhamento do benchmark do mercado etc. 

O benchmark é um padrão de referência do mercado utilizado 
para avaliar o desempenho de uma estratégia nos negócios. No caso 
de fixação dos preços, é classificada como “inflação de oligopólios”. 

A inflação inercial refere-se à ideia de memória inflacionária, 
para a qual o índice atual é a inflação passada mais a expectativa 
futura. É um processo de realimentação dos preços, feito por todos os 
agentes econômicos, para voltar a cada pico de renda real anterior. 

Os adeptos da Economia da Demanda contrapõem: “a política 
monetária atual é ineficaz porque elevar a taxa de juros faz sentido 
quando a inflação é produzida dentro do Brasil e principalmente, por 
excesso de demanda. Esse não é o caso: temos uma inflação 
importada, de alimentos e de energia.” 

No caso da inflação importada, a proteção sistemática na 
formação de preços pode levar à adoção como indexador a correção 
cambial, ou seja, a depreciação da moeda nacional face ao dólar. É o 
caso da “inflação dos transportes”, isto é, dos combustíveis 
precificados pela Petrobras de acordo com a cotação internacional da 
commodity petróleo e a cotação interna da divisa estrangeira. 

Evidentemente, todos esses componentes citados acabam por 
contaminar a inflação de serviços. A depender da elasticidade da 
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demanda, os produtores em contato direto com os consumidores de 
seus serviços desejam recompor o orçamento pessoal. 

Os economistas neoliberais não debatem o ônus social de haver 
um controle geral da demanda agregada, “para evitar efeitos 
secundários da propagação de preços”. Não propõem o uso 
discricionário de outros instrumentos de política econômica para 
evitar o prolongamento da estagflação brasileira.  

Discute-se a eficácia de medidas ad hoc, como fazer estoques 
reguladores de alimentos ou impor imposto sobre exportação de 
commodities, para aumento da oferta doméstica. Quando a inflação 
já se espalhou, são medidas paliativas ou ineficazes para enfrentar o 
problema sistêmico. 

Paradoxalmente, de um lado (dos economistas da oferta), 
propõe-se o controle da demanda agregada. De outro (dos 
economistas da demanda), contrapõe-se o aumento de oferta de 
bens e serviços para, supostamente, a concorrência abaixar os 
preços. 

Não caberiam, por exemplo, uma política de crédito direcionado 
para afrouxar “gargalos / pontos de estrangulamentos” na estrutura 
produtiva (oferta) e na demanda brasileira por importações? Além 
disso, por exemplo, de uma política de incentivo fiscal para expandir 
setores prioritários como a infraestrutura urbana (água e 
saneamento) e a urbanização de favelas não aumentariam o emprego 
e a renda? 

Desse modo, controla-se a demanda agregada com foco no 
consumo em curto prazo, mas amplia-se o investimento em 
prioridades setoriais para o aumento seletivo da oferta agregada em 
médio ou longo prazo. No entanto, o neoliberalismo tupiniquim critica 
o uso do crédito direcionado por contrariar a política recessiva do 
Banco Central.  

Ainda no rescaldo de duas Grandes Depressões (2015-16 e 
2020), seguidas de estagdesigualdade (estagnação e concentração de 
riqueza), o gasto público, contra as expectativas pessimistas dos 
potenciais investidores com grande capacidade ociosa, necessita 
arrastar o gasto privado mais adiante com o multiplicador de renda e 
emprego. É o beabá keynesiano contra a proposta neoliberal de 
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austeridade fiscal permanente e juros disparatados, apenas 
concentrando a riqueza financeira, em nítido conflito de interesses. 

Para enfrentar o debate público, importante neste ano eleitoral, 
seria bom você e eu, todos nós, colegas com visões aliadas, 
respondermos aos argumentos contrários, em todas as plataformas 
disponíveis, mas sem personalizar o debate. Não citar os críticos 
detratores, como exigem as normas da literatura academista, ilegível 
para a maioria, será mais frutífero neste debate eleitoral. 

O mau argumento ad hominem (ataque ao homem) se 
preocupa apenas com a desqualificação do interlocutor 
por não ser especialista ou 
por juízo negativo de suas intenções. Atacar a pessoa, em vez da 
opinião dela, com a intenção de  
desviar a discussão e desacreditar a proposta desse oponente é 
prática comum na academia brasileira, mas deve ser evitada em 
debate público profícuo, sem “cancelamento”. 

“Ou o Brasil acaba com o tuíte, ou o Twitter acaba com o 
Brasil”. A primeira definição de twister no dicionário é uma pessoa 
esquisita ou desonesta. Outra definição de twister é uma pessoa 
capaz de torcer para seu credo ideológico e distorcer a opinião dos 
adversários.  

A Falácia do Espantalho se reproduz, proposital e 
recorrentemente, dada a ausência de debate plural entre os 
neoliberais e os sociais desenvolvimentistas na “grande” (sic) 
imprensa brasileira. Em ano eleitoral, com o favoritismo de Lula os 
neoliberais abusam ainda mais... Estão nervosos. 

Fernando Nogueira da Costa  

Maio de 2022 
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Capítulo 1. 
Evolução Analítica 

Fronteira Teórica da Economia 

A fronteira da Economia é... teórica! Na prática, ela é 
ultrapassada pela transdisciplinaridade. Este método de educação 
compreende o conhecimento de uma forma plural.  

É uma corrente de pensamento mais livre e aberta, sem 
barreiras à entrada. Essas são típicas do método tradicional de 
divisão de disciplinas de acordo com interesses corporativos 
profissionais. 

As disciplinas são uma divisão artificial, instituída para facilitar 
as vigilâncias das diversas corporações. O conhecimento transversal 
do mundo real – indivisível senão artificialmente, ou seja, em 
abstração – exige uma coordenação ou combinação entre todas as 
áreas de conhecimento. 

Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas, 
estabelecidas por determinado grupo de interesse em reserva de 
mercado profissional. Impõe o cumprimento de responsabilidades 
específicas para cada ser pensante. 

Do ponto de vista social, a disciplina ainda representaria a boa 
conduta do indivíduo, ou seja, a característica da pessoa obediente, 
cumpridora as ordens existentes na sociedade sem nenhum 
questionamento. Ao contrário, em Ciência, a indisciplina – ao 
questionar as hipóteses, premissas e resultados – é bem-vinda.  

Quando há a falta de ordem, regra, comportamento ou de 
respeito pelos regulamentos, impostos ao pensamento, este se 
liberta. Ao romper as fronteiras entre uma disciplina e outra, a 
transdisciplinaridade busca a compreensão dos fenômenos e a 
aquisição de conhecimentos de maneira holística e contextualizada.  

Um sistema não é completamente isolado (ou fechado) face ao 
seu meio ambiente. Tudo (matéria, energia ou informações) a entrar 
ou sair do sistema vem de seu ambiente, passa por ele ou sai para 
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ele, sendo a fronteira o lugar onde se dá essa passagem de 
importação e de exportação. 

O conhecimento com característica transversal busca atravessar 
todas as disciplinas de forma coerente e consistente. Na prática, isso 
significa a metodologia transdisciplinar, em Economia, não irá ensinar 
apenas as teorias racionais, para a tomada de decisões econômico-
financeiras, a partir da hipótese do estereótipo do imaginário agente 
representativo (“homo economicus”), mas também adotará 
Estatística, Sociologia, Política, Psicologia, História, Biologia 
Evolucionária, Ecologia etc. 

O conhecimento transdisciplinar exige um pensamento 
organizador, visto como complexo por ser emergente de interações 
entre múltiplas variáveis. Esta forma diferente de pensar vai além da 
divisão cartesiana das áreas do conhecimento. 

A compreensão da transdisciplinaridade estuda os inter-
relacionamentos e as transversalidades entre as disciplinas e, ao 
mesmo tempo, preserva as peculiaridades de cada área do 
conhecimento. O generalista não se torna um especialista em cada 
disciplina, mas se apropria, reúne e mistura métodos de 
conhecimentos dos distintos especialistas, de maneira lógica e 
consistente entre si. 

Embora tenham certa similaridade, há diferenças entre 
conhecimento multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. 
Multidisciplinar refere-se à ideia de diversas disciplinas com a divisão 
do ensino por áreas temáticas. A metodologia interdisciplinar 
promove o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento com 
planejamento do trabalho em conjunto, de modo cada especialista 
trabalhar junto com outros.  

Já o conhecimento transdisciplinar exige a mistura de 
disciplinas com organização e contextualização desse conhecimento. 
As fronteiras das disciplinas são rompidas para os fenômenos da 
natureza humana e da sociedade serem compreendidos em sua 
totalidade. 

A compreensão do todo é holista. A evolução criativa configura, 
de maneira dinâmica, um todo (holos em grego) com qualidade 
distinta da mera soma das suas partes. 
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Tal abordagem alternativa tornaria possível a análise de como a 
economia se comporta fora do equilíbrio pressuposto, não 
constituindo, portanto, um mero complemento à teoria econômica 
convencional, mas sim uma forma mais geral e abrangente de 
encarar os fenômenos macros. As interações entre componentes 
podem ser locais ou globais. 

Como esse método de estudo de sistemas complexos percebe-
se suas configurações variarem ao longo do tempo. Em menor nível 
de abstração, não há teoria geral a ser sempre aplicada. As melhores 
decisões práticas não podem ser descontextualizadas da realidade, 
isto é, sem a compreensão de maneira ampla dos diversos domínios 
de ação. 

Essa nova forma de pensar a atividade econômica como um 
componente interativo com as demais atividades, para emergência de 
um mutante sistema complexo, privilegia práticas profissionais 
cooperativas, estimulante de criatividade, reflexão e pensamento 
crítico. Focaliza os ambientes naturais e institucionais, para o 
entendimento da complexidade do mundo real, na tomada de 
decisões contextualizadas: datadas e localizadas. 

Os chamados agentes econômicos não são cobaias, para serem 
estudados em laboratórios com condições constantes, pois são 
capazes de reflexão e autodeterminação. Possuem também 
caprichos, emoções e fobias, erram e acertam... Humanos repetem 
erros! 

Na literatura da Economia Comportamental, é comum iniciar-se 
com uma descrição das ações individuais e julgamentos possíveis de 
ser classificados como “irracionais”, caso comparados com a 
tradicional lógica do homo economicus, assim como algumas 
experiências com a reincidência desses comportamentos 
equivocados. Estes incluem, entre outros, a ilusão de controle, o 
excesso de confiança, uma falsa interpretação das evidências, a 
aversão à perda, os efeitos enquadramentos, e a subutilização de 
informações. 

Algumas aplicações possíveis dessa literatura dizem respeito ao 
neuromarketing dos produtos financeiros. Demonstra, por exemplo, 
como o desenho e a apresentação dos produtos financeiros afetam as 
decisões dos investidores não profissionais. Um treinamento dos 
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negociantes, dirigido pelas Finanças Comportamentais para corrigir 
seus vieses de julgamento, pode elevar seus desempenhos. 

Este é um claro exemplo dos benefícios propiciados por uma 
estreita colaboração nos campos da Psicologia e Finanças. Houve uma 
crescente tendência nesse campo transdisciplinar em inventariar a 
propensão dos indivíduos em cometer erros sistemáticos no 
julgamento e tomada de decisões. Busca evitá-los, mas sem haver 
garantia de ter sucesso nesse intento. 

Há comportamentos miméticos quando uns imitam outros em 
comportamento de manada com profecia autorrealizável até inflar 
uma bolha de ativos, durante o boom, por exemplo, no mercado de 
ações ou no mercado imobiliário. No auge ou topo, inicia-se a 
dissidência entre investidores, em geral, os profissionais saem 
primeiro do mercado e deixam “o mico-preto” para os amadores 
perderem no crash. 

Esse é um desafio teórico: perceber a particularidade de cada 
indivíduo, mas ao mesmo tempo considerar, para a elaboração de 
teoria macrossistêmica, os possíveis agrupamentos sociais. Podem 
ser reunidos em faixas de renda e classes de riqueza, mas a luta de 
classes não é muito reducionista? Não seria mais adequado ao mundo 
real a estratificação social com base em castas de natureza 
ocupacional com Éthos culturais? 

Para as tomadas de decisões, não podemos abandonar as 
considerações sobre a natureza da vida individual como socialmente 
incorporada. É um esforço para preservar o indivíduo como objeto de 
preocupação teórica e moral. 

O coletivo sempre se sobrepõe ao individual e à estrutura 
setorial? Instituições emergem através do aumento do número de 
adeptos de uma determinada regra, seja formal (legal), seja informal 
(espontânea), socialmente compartilhada. 

A lógica da ação é um conjunto de regras socialmente 
compartilhadas e recorrentes de pensamento e comportamento, 
respectivamente, os modelos mentais e as regras de comportamento. 
O estudo pela Economia Institucionalista de lógicas de ações, 
instrumentos úteis para o estudo do comportamento individual e 
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coletivo, tem algo em comum com o dos vieses heurísticos, 
inventariado pela Economia Comportamental.  

Os investidores confiam em regras simplificadoras para tomar 
suas decisões. A maioria dessas “regras de bolso” é inconsistente e 
faz eles terem crenças enviesadas. 

Completando essa recente evolução analítica, a Economia da 
Felicidade afirma o desejo de ser feliz ser aspecto central da nossa 
natureza. O sentimento predominante, expresso por seres não 
egoístas, é querer uma sociedade altruísta na qual as pessoas sejam 
tão felizes quanto possível e na qual a felicidade de cada pessoa seja 
tão importante quanto a das outras. 

Esta deveria ser a filosofia – “amor à sabedoria” ou “amor ao 
conhecimento” – a ser seguida em nossa época, a principal referência 
de toda política pública e de toda ação individual. Por fim, ela deveria 
substituir o intenso individualismo, típico da recente Era do 
Neoliberalismo, incapaz de nos tornar mais felizes. 

Produção de Felicidade 

A Economia da Felicidade afirma: ela pode e deve ser produzida 
ativamente. Não nasce sozinha, mas a infelicidade nasce sim quando 
a pessoa, sem passar grandes necessidades para viver, vive apenas 
entediada com sua vida. 

A regras propostas por pesquisadores da felicidade para sua 
produção são sete: 

1. ter atividades diversas, criativas e não alienantes; 

2. viver em sociedade exige vivenciar em conjunto, compartilhar 
benefícios mútuos de maneira altruísta; 

3. concentrar no aqui-e-agora, ou seja, estar presente – e não se 
imaginar no passado ou no futuro, nem tampouco viver a 
pensar em outro lugar; 

4. não achar a vida ser só felicidade e jamais se conformar com o 
“não há como mudar” – devemos ter serenidade para aceitar o 
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imutável, coragem para lutar pelo alterável e sabedoria para 
distinguir um do outro; 

5. ter expectativas realistas significa trabalhar para obter objetivos 
possíveis; 

6. ter bons pensamentos implica em bem pensar sem viver a 
comparar; 

7. obter felicidade com trabalho criativo e reconhecer, felizmente, 
não ela não ser permanente, pois necessitamos aprender a ser 
antifrágil... 

Os economistas da felicidade desejam afastar a atitude 
individualista da busca cega de riqueza e trocar essa atitude para se 
obter a melhoria das condições de vida reais. Não se pode tratar a 
felicidade como fosse uma simples sensação privada, sem nenhuma 
ligação intrínseca com o viver bem.  

Se fosse este o caso, uma droga ou uma estimulação cerebral 
poderiam ser os meios mais baratos e mais eficazes para alcançá-la 
em curto prazo. E perdê-la no vício em longo prazo...  

A euforia perpétua, via uma droga estimulante do cérebro, seria 
um estado de felicidade idiota. Só existiria, permanentemente, em 
um fictício “admirável mundo novo”. 

Por qual razão não se deve admitir, diretamente, a nossa 
preocupação ser com a vida boa? Deixemos a felicidade surgir por si 
mesma! 

A felicidade, compreendida como um estado de espírito, é algo 
tão trivial como um acaso. Não pode ser então o bem supremo a ser 
buscado eternamente.  

A cultura vivenciada permite-nos falar, rigorosamente, em 
termos sido felizes por algum tempo passageiro. É rigoroso lembrar a 
posteriori de determinada fase de vida como tivesse sido a mais feliz 
se na época não se tinha condições de comparar com o futuro?  

Isso ocorreria apenas se esquecêssemos as mazelas do dia a 
dia e só fixássemos em determinados aspectos passageiros da vida. 
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Essa lembrança seletiva leva a definir “uma vida feliz” como fosse 
composta de muitos momentos casualmente felizes. 

É socialmente possível medir a felicidade tal como em um PIF - 
Produto Interno da Felicidade? Sem ser uma média ponderada de 
Indicadores do Desenvolvimento Humano é imensurável as 
felicidades individuais como agregativas ou serem estimadas através 
de uma média per capita... É tal como a gravidez, não se pode estar 
“mais ou menos” grávida. 

Uma visão holista da felicidade sugere aos investigadores não 
afirmarem os habitantes de um país serem sempre felizes até morrer! 
Vida boa é a meta social possível na realidade concreta. 

Não são dinheiro, idade, gênero, aparência, inteligência ou grau 
de educação, os determinantes de nossa felicidade. Dinheiro e 
prestígio ou poder costumam estar no topo de nosso sistema pessoal 
de valores, inclusive à frente da família e dos amigos. 

A maior parte das pessoas no Ocidente rico vive de modo 
equivocado em relação aos valores materialistas dessa escala. Elas 
priorizam o dinheiro, querem ter tudo e fazem escolhas equivocadas 
de modo sistemático, por exemplo, no consumismo. 

O projeto de independência financeira é “o sonho de vida” mais 
frequente nos países ocidentais. Todos seus habitantes almejam ter 
segurança financeira, mas a maioria de nós nunca a alcança de modo 
a ser, realmente, “independente”.  

Como orientação, o algoritmo 1-3-6-9-12 indica a partir dos 35 
anos, a pessoa ter acumulado em reserva financeira, a cada década, 
esses múltiplos de salários anuais. Assim, aos 75 anos com 12 vezes 
o salário anual terá condições de manter o padrão de vida alcançado 
por mais 20 anos sem receber mais renda do trabalho. 

Autonomia é a meta para autodeterminação da própria vida. 
Infelizmente, muitos sacrificam essa liberdade em troca de um salário 
mais alto, onde perderá o livre-arbítrio. 

Na escala dos “economistas da felicidade”, os maiores 
produtores de felicidade são os relacionamentos com outras pessoas, 
ou seja, com a família, o(a) companheiro(a), os filhos e os amigos. 
Depois vem o sentimento de fazer algo de útil ou altruísta. De acordo 
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com as circunstâncias, isto é, quando as perdemos, valorizamos a 
liberdade e a saúde. 

Riqueza é um conceito relativo. Somos tão ricos quanto nos 
sentimos, e as pessoas de nosso convívio oferecem, não raro, o 
parâmetro para esse sentimento. 

Economistas da Felicidade estimaram, para o mundo ocidental 
rico, a partir da renda pessoal anual de cerca de US$ 20 mil (próximo 
de R$ 120.000 / ano) a felicidade não aumentaria na mesma 
proporção da elevação das faixas dos rendimentos. Este valor em 
reais (acima de R$ 10 mil / mês) representa só a renda dos 5% mais 
ricos no Brasil. A dedução óbvia é não só esses ricos podem ser 
felizes. E 95% da população ser infeliz. 

Quem compara, perde. A luta para aumentar o padrão de vida, 
em relação à de outros, é pessoal e socialmente infeliz. A sociedade 
como um todo não pode elevar a sua posição em relação a si mesma. 
A luta social é por bens básicos: são necessidades tais (condições 
sine qua non) de modo a qualquer pessoa, se não os possuir, ter 
perda ou danos sérios. 

Esses bens básicos são bons em si mesmo – e não atuam 
apenas como um meio para alcançar outro bem. Pertencem à vida 
boa, de maneira geral, não apenas a algum conceito particular e/ou 
local da vida boa. 

Bens básicos são objetos de discernimento, não de medição 
estatística. Eles representam qualidade de vida – e não quantidade 
de dinheiro. São sete os bens essenciais: 

1. saúde: sem ter impedimento do próprio corpo;  

2. segurança: sem sofrer por violência física ou econômica; 

3. personalidade: ter espaço privado para se assumir por inteiro;  

4. respeito: ser mútuo, ter e receber tolerância, atuar com 
civilidade; 

5. harmonia com a natureza: o animal humano necessita desse 
convívio adequado;  
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6. amizade: dar e receber afeto desinteressado, com igualdade e 
solidariedade;  

7. lazer: ter atividade criativa em lugar de trabalho alienante. 

Richard Layard é um consultor, ouvido pelo Partido Trabalhista 
britânico. Reconhece: “quando as pessoas vivem no limite da 
sobrevivência, o progresso material, de fato, as torna mais felizes. 
Mas, quando o desconforto material está ultrapassado, a renda 
adicional torna-se muito menos importante em vez de os nossos 
relacionamentos uns com os outros: com a família, com os amigos e 
dentro da comunidade”. 

Os governos podem e devem ter como objetivo a maximização 
da boa vida, e não se limitar simplesmente a aumentar a renda? Isso 
afetaria certas escolhas específicas no campo das políticas públicas? 

Os impostos, até certo nível, podem ajudar a melhorar o 
equilíbrio entre o trabalho e a vida privada dos cidadãos. Com isso, 
aumenta o senso geral de bem-estar na sociedade.  

Eles funcionam como fosse uma taxa contra a poluição. No caso 
de tributação progressiva, penaliza o esnobismo de pessoas ricas, 
quando elas menosprezam pessoas pobres de posição social inferior. 

Entre os bens mais almejados pelas pessoas está o respeito por 
si enquanto indivíduo particular. Elas procuram alcançar o status 
econômico porque isso, supostamente, o proporcionaria.  

Significaria a política pública garantir, para todos os jovens, o 
acesso a uma aprendizagem, inclusive Ensino Técnico, se assim 
desejarem. Essa está conhecida como acumulação de capital 
humano. 

A política social deveria tentar realizar algo novo, apesar dos 
efeitos limitados obtidos sobre a nossa vida privada. Divórcios e lares 
desfeitos, por exemplo, em 2019, atingiram 383.386, enquanto o 
número de casamentos foi 1.024.676. As crianças oriundas de lares 
desfeitos estão mais propensas a sofrerem de depressão quando se 
tornam adultas.  

Para as proteger, o Estado deveria agir no sentido de tentar 
tornar a vida em família mais viável, estabelecendo melhores 
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horários escolares, horários de trabalho mais flexíveis, creches com 
regulamentos adequados. 

Deveria também haver mais tempo livre, no local do trabalho, 
para permitir o exercício da maternidade e da paternidade. Aulas de 
Educação Parental e Educação Financeira deveriam também ser 
obrigatórias no currículo escolar e uma prática automática para os 
pais obterem maturidade antes de se casarem e do nascimento de 
um filho. 

Conforme mostram as pesquisas, o desemprego é experiência 
de vivência tão difícil quanto a do divórcio. Ela ofende a nossa 
necessidade de nos sentirmos necessários para a sociedade. A 
redução da taxa de desemprego deveria ser um objetivo prioritário. 

Em um Projeto Social-Desenvolvimentista, para salvar o Brasil, 
a urbanização das favelas deve ser prioritária não só por gerar 
emprego e renda para seus moradores. Dotadas de todas as 
necessidades básicas – abertura e asfaltamento de ruas e avenidas, 
teleféricos, redes elétricas e de esgoto, abastecimento de água e 
coleta de lixo, presença de rede comercial e bancária – elas se 
transformariam em bairros populares, inclusive com segurança 
pública sem milicianos.  

Favela é autoconstrução sem planejamento do Estado. É 
necessária sua presença com todas as políticas públicas: saúde, 
educação, segurança etc. São direitos da cidadania. 

Discurso Competente versus Discurso Transdisciplinar 

De acordo com alguns membros da casta dos sábios 
intelectuais, defensores do “discurso competente”, a ciência é vista 
como saber separado e como coisa privada, servindo como 
instrumento de dominação dos sábios sobre os ignorantes.  

Marilena Chauí, em seu livro “Cultura e Democracia: o Discurso 
Competente e Outras Falas” (1980), afirma: “o discurso competente 
se instala e se conserva devido à seguinte regra: não é qualquer um 
possibilitado de dizer qualquer coisa a qualquer outro em qualquer 
ocasião e em qualquer lugar. Ele produz sua contraface: os 
incompetentes sociais”. 
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Contra o poder ideológico da casta dos mercadores (ricos na 
abundância contra pobres na penúria) e o poder militar da casta dos 
guerreiros (fortes armados contra fracos desarmados), os “sábios” 
buscam se impor contra pressupostos “ignorantes”. Esses 
intelectuais, em vez de usar a posse de sabedoria para exercer a 
força das ideias como poder de coesão pela realidade consensual em 
torno de um contrato social democrático, buscam manter os 
privilégios corporativistas de sua casta com base em “argumentos de 
autoridade”. 

Antônio Gramsci, face à popularidade do fascismo italiano, 
resolveu rever os conceitos marxistas sobre classe dominante, 
dependente apenas do poder econômico. Distinguiu, no âmbito da 
superestrutura, a importância da criação da hegemonia ideológica 
(direção e consenso a respeito dos interesses dominantes), na 
sociedade civil, e o aparato da coerção estatal (violência repressiva), 
na sociedade política. 

Nesta, o sistema jurídico e o policial-militar organizam a 
coerção ou mesmo a coação. Essas palavras são parecidas, mas 
possuem “sutis” diferenças em seus significados.  

A coerção é usada pelo Estado para garantir o cumprimento de 
uma lei ou de uma obrigação. A coação pode ser empregada com o 
significado de levar uma pessoa a agir contra sua vontade, 
obrigando-a a tomar uma atitude não desejada. Nesse caso pode 
existir violência (psicológica ou física), enquanto na coerção legal isso 
não ocorre. 

Gramsci renovou a visão marxista antes predominante, onde a 
infraestrutura ou o sistema econômico, isto é, o modo de produção, 
levaria quase automaticamente impor os interesses da classe 
dominante na superestrutura. O Poder Ideológico e o Poder Político, 
simplesmente, refletiriam ou se submeteriam ao Poder Econômico. 

Ele define duas categorias de intelectuais: o orgânico e o 
tradicional. O intelectual orgânico é aquele oriundo da classe social à 
qual se mantém vinculado ao atuar como porta-voz da ideologia, 
valores morais e interesses dela. O intelectual tradicional se vincula a 
outro grupo social, instituição ou corporação, e expressa os 
interesses particulares compartilhados pelos seus membros.  
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Gramsci destaca a luta contra os privilégios e os valores 
conservadores da casta dominante se travam no campo da ação 
prática e no campo ideológico. No primeiro, a realidade objetiva é 
aquilo concreto e dado, independente da crença, como objetos 
sólidos ou ativos existentes e construídos com base na evolução 
tecnológica. Por exemplo, a 4ª. Revolução Industrial com automação, 
robotização e elevação da produtividade propicia a luta trabalhista 
para redução da jornada semanal de trabalho sem redução de 
rendimentos. 

O campo ideológico se refere à realidade consensual. É aquilo 
“combinado de ser real” ou moldável pela inteligência coletiva.  

Sua confirmação vem do coletivo a partir de premissas 
interpretativas. Exemplos econômicos podem ser o dinheiro 
desmaterializado (digital) e dependente da confiança ou a riqueza, 
avaliada por “valor de mercado”: são predominâncias temporárias de 
opiniões subjetivas a respeito de quanto vale. 

Grupos sociais, instituições e corporações geram intelectuais 
tradicionais em defesa, consciente ou inconscientemente, dos 
interesses dominantes. Entre outros, podem ser citados os membros 
de altas patentes das as Forças Armadas, constituintes da casta aos 
militares, os membros da Igreja como os clérigos de subcasta dos 
sábios sacerdotes, além dos professores universitários, membros de 
outra subcasta dos sábios intelectuais.  

Em termos dinâmicos, os poderes de castas de natureza 
ocupac iona l e suas lóg i cas de ações podem se a l i a r, 
temporariamente, até se romperem por uma querer impor seus 
valores à outra. Por exemplo, é natural ou circunstancial a aliança 
entre o poder militar da casta dos guerreiros com sua lógica militar, 
cujos valores são violência, vingança, coragem, fama, glória etc., e o 
poder econômico?  

Este pertence à casta dos mercadores. Segue a lógica de 
me r cado , c u j o s va l o r e s i d eo l óg i c o s s ão l i b e ra l i smo , 
empreendedorismo, competitividade, eficiência em custos/benefícios 
etc. Para esse discurso ideológico, ela tem o franco apoio da subcasta 
dos sábios conservadores, os economistas-chefe de bancos e/ou 
consultores com palanques exclusivos no jornalismo econômico para 
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desfiar cotidianamente a velha, repetitiva e ultrapassada cartilha 
neoliberal. 

Aos intelectuais tradicionais, representantes da casta 
dominante, cabe a função de produção e reprodução dessa ideologia. 
Atuam – e são bem remunerados para tanto – no sentido de tornar 
hegemônico todos os valores sociais e culturais dela.  

Além disso, tentam ditar a concepção geral da opinião pública 
de modo a conservar o mundo econômico, prevalecente com base no 
capitalismo. Desse modo, buscam definir os parâmetros dos modos 
de pensar e de atuar de seus representantes no governo e assegurar, 
de forma plena e continuada, os interesses de seus patrões.  

Porém, como dito antes, o Estado constitui uma unidade 
contraditória entre a coerção (violência repressiva), a coesão 
(dominação ideológica), mas além disso tem a necessidade de 
atender à reprodução contínua do “capital em geral”. Não se deve 
subestimar o papel da crise econômica na vida social. 

Nesse sentido, o Estado possui uma autonomia relativa em 
relação os interesses particulares de capitalistas. A integração 
ideológica supõe também o Estado levar em conta, em certa medida, 
os interesses materiais dos “párias”, dominados e explorados.  

Os interesses limitados dos capitalistas individuais podem ser, 
assim, “sacrificados” em nome dos interesses da classe dominante 
em seu conjunto, isto é, da reprodução do sistema capitalista. Logo, 
uma afirmação correta em relação a um capitalista individual pode 
não ser caso seja aplicada à classe capitalista como um todo. 

Por exemplo, o vantajoso para um empresário individual não 
necessariamente beneficia a todos os empresários. Se um empresário 
reduzir os salários, ele poderá expandir seu lucro, mas se todos os 
empresários fizerem a mesma coisa, o resultado será inteiramente 
diferente. Salário é custo, mas massa salarial é demanda agregada. 

Cada capitalista, individualmente, pode decidir quanto investirá 
e consumirá, mas não pode decidir a respeito de quanto serão suas 
vendas e seus lucros. O individualismo metodológico não permite 
enxergar algo visto pelo holismo, isto é, a visão sistêmica. 
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Os holistas, ao considerarem as decisões de investimento 
tomadas pela classe capitalista como um todo, chegam à conclusão 
de, enquanto houver excesso de capacidade produtiva ociosa, não 
haverá possibilidade de reprodução ampliada do capital em geral.  

Nessa circunstância de imensa ociosidade, se não se dispor de 
“mercados externos” aos gastos dos próprios empresários, essa casta 
se frustrará pela não existência de mercado para escoar sua 
produção. Haverá, nessa fase cíclica de crise econômica, um 
problema de carência de demanda efetiva na dinâmica do sistema 
capitalista. 

A subcasta dos economistas neoliberais engana (a si e ao 
público) ao tomar como pressuposto o crescimento autossustentado 
da economia de mercado.  

Os chamados “mercados externos” às decisões dos próprios 
empresários surgem sob a forma de gasto produtivo governamental e 
superávit no comércio exterior. Exercem um importante papel no 
funcionamento dessa economia quando ela está estagnada. 

Esse investimento público, se for financiado por lançamento de 
títulos de dívida pública ou mesmo por tributos sobre dividendos 
(distribuição de lucros) isentos, recebidos pela casta dos mercadores, 
contribuirá para a solução do problema da carência da demanda 
efetiva. Seu efeito não será contrabalançado por um declínio do 
consumo, caso esse gasto público fosse financiado por tributação 
direta ou indiretamente incidente sobre consumidores. A queda em 
sua renda líquida disponível reduziria o consumo. 

Houve uma ruptura unilateral do contrato social na economia 
brasileira. Os gastos da casta dos mercadores, com o privilégio de ter 
a maioria dos seus rendimentos isentos (veja Tabela), não estão 
oferecendo empregos e renda para os ditos “párias”, excluídos 
socialmente.  
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Entre os 172,7 milhões de pessoas de 14 anos ou mais de 
idade, cerca de 107 milhões estavam na força de trabalho, mas 12 
milhões delas encontravam-se desocupadas em março de 2022 – e 
buscavam empregos sem os conseguir. A taxa de subutilização da 
força de trabalho estava em 23,2%.  

São apenas 47,5 milhões de empregados formais, considerando 
entre eles 11,3 milhões no setor público com carteira assinada, 
militares ou funcionários públicos estatutários.  No total de pouco 
mais de 95 milhões de pessoas ocupadas, eram 50% formais e a 
outra metade informais sem carteira, trabalhando por conta própria 
sem ou com CNPJ, assim como os empregadores. 

Aos intelectuais orgânicos, críticos desse “pacto da 
mediocridade” com evidente retrocesso da economia brasileira, cabe 
a imprescindível tarefa de romper com a hegemonia neoliberal. Para 
tanto, cabe a crítica à ruptura do contrato social e a formulação de 
um projeto de desenvolvimento sustentável alternativo.  

Só o questionamento contínuo será capaz de abalar e superar 
essa ideologia dominante. Não devem se abater com a contumaz 
crítica esnobe de não disporem de “discurso competente”. 

Evolução do Capitalismo como um Sistema Complexo 
Adaptativo 

Regras iniciais simples, adotadas por interagentes, seja com 
comportamentos miméticos, seja com divergentes, propiciam a 
emergência de um sistema complexo de economia de mercado. A 
evolução registra, desde as tribos até as cidades-Estado, rotas 
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comerciais e mercados de capitais, nenhum desses fenômenos 
emergentes foram pré-programados a priori. 

Por exemplo, no nível individual (ou microeconômico), seguiu-
se a Regra de Ouro do Comércio: comprar barato para vender mais 
adiante caro. Outra racionalidade mercantil sempre foi comprar onde 
é barato para vender onde é caro. Uma é a especulação aplicada ao 
longo do tempo, outra é a arbitragem entre lugares ou mercados. 

Outro exemplo, no nível coletivo (ou macroeconômico), é a Lei 
da Oferta e da Demanda. Os preços se elevam quando há escassez e 
são diminuídos quando há abundância. Tudo isso acontece se 
funcionar uma livre competição com múltiplos ofertantes e 
demandantes. 

Uma terceira “regra” é, justamente, a “quebra de regras”! 
Trata-se da Inovação Disruptiva. É a destruição criativa com invenção 
de uma possibilidade tecnológica ainda não tentada, novos produtos 
ou novas fontes de matérias primas. 

Empreendedores com iniciativa são capazes de mobilizar 
capital, avaliar projetos, administrar riscos, monitorar os 
administradores, fazer bons negócios, redirecionar os recursos de 
velhos para novos canais.  Em um ambiente de negócios com direitos 
de propriedade, livre-comércio e câmbio estável garantidos, buscam 
a alavancagem financeira de seu negócio, aumentando a 
rentabilidade patrimonial com uso de capital de terceiros, isto é, de 
crédito farto e barato. 

Como ocorreu a evolução da economia como um componente 
de um sistema complexo adaptativo? Essa foi a questão-chave 
motivadora de meu estudo e organização de um novo livro digital 
para socialização do conhecimento adquirido: Fernando Nogueira da 
Costa – Economia como Componente de Sistema Complexo 
Adaptativo. fev 2022 

No Prefácio e nas Considerações Finais, reli e resumi a obra-
prima de Albert Hirschman (1915-2012), intitulada As Paixões e Os 
Interesses: Argumentos Políticos para o Capitalismo antes de seu 
Triunfo (Paz e Terra, 1977). Apresenta uma ótica original a respeito 
da evolução do sistema capitalista. 

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/01/fernando-nogueira-da-costa-economia-como-componente-de-sistema-complexo-adaptativo.-fev-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/01/fernando-nogueira-da-costa-economia-como-componente-de-sistema-complexo-adaptativo.-fev-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/01/fernando-nogueira-da-costa-economia-como-componente-de-sistema-complexo-adaptativo.-fev-2022.pdf
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Mostra como um fator crucial a identificação do interesse com 
uma determinada paixão: o amor pelo dinheiro. A avareza ou o 
desejo de ganho seria uma paixão universal a agir para a evolução 
capitalista em todos os lugares e sobre todas as pessoas. 

O desejo por acumulação de dinheiro seria imune à decepção 
da dissonância entre o desejo e a satisfação. Isso ocorreria quando o 
dinheiro não fosse gasto para comprar coisas supérfluas, mas sua 
acumulação se tornasse um fim em si mesma. 

O caráter constante do “amor ao dinheiro” como uma “paixão 
obstinada” propicia uma qualidade distinta das antigas e violentas 
paixões. A insaciabilidade do auri sacra fames [maldita fome do ouro] 
era considerada o aspecto mais perigoso e repreensível. 

Por uma estranha reversão, devido à preocupação com a 
inconstância do ser humano, essa mesma insaciabilidade se tornou 
então uma virtude, pois implicava constância. Dotou-se o “obstinado” 
desejo de ganho de uma qualidade adicional: a inofensividade por 
não causar danos mortais aos outros como causavam as paixões 
violentas. 

O comportamento motivado pelo interesse e a atividade de 
ganhar dinheiro passaram a ser considerados superiores ao 
comportamento orientado pela paixão, seja por terras, seja por 
religiosidade. O comerciante ou o malévolo rentista credor de 
dinheiro eram antes difamados, pela nobreza, como personagens 
mesquinhos e trapaceiros.  

Após a Revolução Gloriosa inglesa com o pacto entre Monarquia 
e Parlamentarismo, no fim do século XVII, passou a se proclamar “la 
douceur” do comércio. Significa doçura, maciez, calma e gentileza. É 
o antônimo da violência. 

Curiosamente, o triunfo do capitalismo, assim como o de 
muitos tiranos modernos, deve muito à generalizada recusa em 
tomá-lo a sério ou acreditá-lo capaz de grandes projetos ou 
realizações.  

Quem seria capaz de levar a sério, por exemplo, um capitão 
reformado expulso do Exército brasileiro?! Outro exemplo: Hitler 
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nunca foi promovido no Exército alemão além de cabo... Ambos 
foram capazes de cometer grandes males sociais. 

O comércio exige outra regra geral: a empatia, ou seja, 
colocar-se no lugar do outro para propor um negócio aceitável para 
ambos. Onde os costumes são polidos, existe o comércio. Onde 
existir o comércio, os costumes são polidos. 

O “ganhar dinheiro” não era “autopaixão”. Imaginava-se, 
quando exercido com moderação, ser “afeição natural”, capaz de 
realizar tanto o bem privado quanto o público. Tornar-se-ia uma 
“afeição não natural”, não resultante em bem algum, caso a pessoa 
se entregasse a essa atividade com excesso. 

O comedimento ou a moderação, determinada pelas exigências 
das circunstâncias, separaria “o calmo desejo de riqueza” da avareza. 
Um desejo calmo seria, desse modo, definido como daquele capaz de 
agir de maneira calculada, ou seja, racionalmente.  

Essa “paixão calma” se torna equivalente àquilo, no século 
XVII, entendido por interesse. Era distinta das anteriores “paixões 
turbulentas”, motivadoras de conquistas de territórios ou riquezas 
rurais, corações e mentes, através de guerras religiosas. 

O capitalismo passa a ser louvado porque iria ativar algumas 
propensões humanas benignas à custa de outras malignas. Era a 
esperança de, desse modo, ele reprimir os componentes mais 
destrutivos da natureza humana. O capitalismo pacificaria o mundo! 

Os indivíduos privados, ao buscarem a satisfação dos seus 
vícios ou simplesmente seu interesse próprio, poderiam contribuir 
para o bem-estar social. Essa Falácia de Composição passaria a ser 
considerada um dos princípios mais básicos e distintivos, no estudo 
da Economia Política, por destacar a realidade sistêmica coletiva ser 
uma resultante distinta da pretendida por uma ação individual. 

Entretanto, não haveria somente o efeito positivo do aumento 
da produtividade, mas também efeitos negativos da divisão do 
trabalho e do comércio, capazes de afetar a personalidade e os laços 
sociais do cidadão individual. Contrastou-se entre:  
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•  a solidariedade característica de tribos de caçadores e/ou 
extrativistas, onde os indivíduos estão intimamente unidos pela 
divisão igualitária de suas coletas entre todos os membros, e 

•  o espírito reinante em um Estado comercial, onde o homem 
desligado e solitário lida com seus semelhantes como lida com 
seu gado e/ou sua terra, apenas por causa dos lucros 
propiciados.  

Desse último modo, os vínculos de afeição são quebrados. O 
“espírito do comércio”, decidido a garantir seus lucros, de um lado, 
mostrou o caminho da racionalidade para a sabedoria política, de 
outro, não enfatizou a possibilidade de os cidadãos ricos imporem 
sérias dificuldades àqueles sobre os quais pretendiam o domínio.  

A preocupação exclusiva com a riqueza individual pode levar à 
direção oposta da pretendida ao propiciar um governo despótico. 
Apoia-se a tirania quando há o medo de perder a riqueza e em 
situações nas quais herdeiros de sua família (clã ou dinastia) se 
encontram confinados e destinados a ser pobres em meio da 
afluência.  

Esta é um mal-estar psicológico a afetar pessoas ricas até hoje. 
Há incapacidade de compreender as consequências de suas ações, 
devido ao privilégio financeiro. A idiotia acomete a quem não tem 
consciência do mal-feito a si e aos outros por suas atitudes. 

Por exemplo, um Estado neoliberal, não intervencionista e com 
permanente ajuste fiscal, para evitar aumento da carga tributária, é 
mais semelhante ao despotismo. Diferencia-se do comumente 
imaginado por adeptos liberais do Estado mínimo. 

O gosto pelos prazeres materiais se desenvolve mais 
rapidamente em lugar de o hábito da liberdade. Com os homens 
negligenciando os negócios públicos, para cuidar apenas de suas 
fortunas privadas, não há harmonia entre interesses públicos e 
privados. 

Para melhor zelar por aquilo chamado de “seus negócios”, os 
humanos negligenciam o principal: a coisa pública. Assim, os 
interesses estão longe de domesticar ou acorrentar as paixões dos 
governantes. 
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Pelo contrário, se os cidadãos vêm a se absorver na busca dos 
seus interesses privados, será possível para um homem oportunista e 
ambicioso assenhorear-se do poder. Veja o exemplo do capitão e seu 
chamado “Posto Ipiranga”, centralizando toda as áreas econômicas 
sob si, com a promessa de entregar tudo e o fracasso da inoperância 
total. 

Uma Nação sem nada exigir de seu governo, além da 
manutenção da ordem, é uma nação escrava do seu bem-estar 
individualista. Contraditoriamente, elege um sujeito qualquer para 
colocá-la estagnada sem nenhum progresso. 

Sistema Capitalista como Sistema Complexo Adaptativo 

Uma visão sistêmica ou holista percebe a Falácia da 
Composição. Como nem todos conseguem jogar “o inocente jogo de 
ganhar dinheiro”, a total absorção nele da maior parte dos cidadãos 
pode deixar aqueles poucos sem o jogarem por motivos políticos 
serem alçados às paradas mais altas do poder da casta dos oligarcas 
governantes.  

Ficam então mais livres para dedicar-se à sua ambição tanto de 
poder quanto de enriquecimento. Pior quando se aliam a eles os 
representantes corporativistas da casta dos guerreiros: militares, 
policiais, milicianos etc. Isto sem falar em alguns membros 
desgarrados da casta dos mercadores-negociantes e da casta dos 
sacerdotes-pastores. 

Desse modo, os arranjos sociais, ao substituir as paixões pelos 
interesses como princípio-guia da ação humana, para a governança, 
podem ter o efeito colateral de matar o espírito cívico e, desse modo, 
abrir a porta à tirania. A perda da riqueza (ou mesmo o medo de tal 
perda) podem predispor parte do povo eleitor a favor da tirania. 

A escala da ascensão social seria na seguinte ordem. 
Primeiramente, busca-se prover ao necessário, e então ao supérfluo. 
Em seguida vêm as delícias, e depois as imensas riquezas, e depois 
súditos, e depois escravos. Em Repúblicas, governantes e eleitores. 
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Quanto menos prementes são as necessidades, mais aumentam 
as paixões. Pior quando se busca a qualquer preço o poder de 
satisfazê-las em benefício próprio. 

A ideia de “homens empenhados na busca de seus interesses 
serem para sempre inofensivos” foi abandonada quando se 
descortinou, em sua totalidade, a realidade do desenvolvimento 
capitalista. O crescimento econômico, nos séculos XIX e XX, 
desenraizou milhões de pessoas, empobreceu numerosos grupos, 
enquanto enriquecia alguns poucos, causou desemprego em grande 
escala, durante as depressões cíclicas, e produziu o espírito do 
consumismo como status social.  

Alguns daqueles apanhados por essas violentas transformações 
se tornariam, em certas ocasiões, presas das paixões. Durante o 
pandemônio da pandemia, os “negacionistas” (terraplanistas ou anti-
vacina) demonstraram ser apaixonadamente zangados, receosos, 
ressentidos. 

Esses acontecimentos foram analisados, entre outros, sob os 
termos de alienação, anomia, ressentimento e luta de classe.  

•  Alienação é a diminuição da capacidade do indivíduo em pensar 
ou agir por si próprio – e se desinteressar pelo destino do 
produto de seu trabalho.  

•  Anomia se refere ao estado social de ausência de regras e 
normas, onde os indivíduos desconsideram o controle social 
regente de determinada sociedade.  

•  Ressentimento se caracteriza pela existência de mágoas, 
rancores ou angústias ou sentir repetidamente as emoções 
negativas.  

•  Luta de classes designa os conflitos existentes entre os 
membros das classes mais abonadas e os das classes de renda 
e riqueza inferiores. 

Sob o impacto desses eventos cataclísmicos, a doutrina 
ideológica, emergente nos séculos XVII e XVIII, tem um certo ar de 
irrealidade. Para seu exame, como disse antes, no Prefácio e nas 
Considerações Finais do citado livro digital no tópico anterior, resumi 
a obra-prima de Albert Hirschman (1915-2012), intitulada As Paixões 
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e Os Interesses: Argumentos Políticos para o Capitalismo antes de 
seu Triunfo (Paz e Terra, 1977). 

Paradoxalmente, a existência do direito à propriedade privada, 
em particular, da propriedade privada dos meios de produção, é 
essencial para fornecer ao povo não monolítico uma base material de 
contestação e oposição às autoridades do momento.  

O direito à liberdade de expressão não significa poder atacar 
justamente a democracia propiciadora dessa liberdade. Mas a pessoa 
com desejo de exercê-lo não pode depender, para sua própria 
subsistência, exclusivamente, das autoridades ou dos empregadores 
aos quais desejaria criticar. 

Curiosamente, o argumento político moderno a favor de o 
capitalismo como condição necessária, mas não suficiente para a 
liberdade, hoje associado a autores ultraliberais tais como Mises, 
Hayeck, e Milton Friedman, foi originalmente proposto pelo 
anarquista Proudhon. Daí a ironia: “o neoliberalismo é o anarquismo 
dos ricos”. 

Ele era conhecido pelo dito “a propriedade é o roubo”, mas 
Proudhon temia também o enorme poder do Estado e, então, 
concebeu a ideia de opor-lhe um poder “absolutista” similar: o da 
propriedade privada. Teria o papel de contrapeso. 

Albert Hirschman apresenta as circunstâncias ideológicas do 
nascimento do capitalismo. Compara as circunstâncias históricas nas 
quais a atividade de ganhar dinheiro passou a ser considerada uma 
ocupação honrável com a tese de Max Weber sobre a Ética 
Protestante e o Espírito do Capitalismo. 

Desde o fim da Idade Média, e particularmente como resultado 
da crescente frequência das guerras civis e das guerras entre nações, 
nos séculos XVII e XVIII, iniciara-se a busca de um equivalente 
comportamento para o preceito religioso de autocontrole. Isto 
embora muitas guerras fossem travadas “em nome da fé até a 
morte”. 

Weber estava interessado nos processos psicológicos através 
dos quais alguns grupos de homens – casta dos mercadores com 
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apoio ideológico da casta dos sacerdotes-pastores – passaram a se 
dedicar, exclusivamente, à busca racional da acumulação capitalista.  

A análise histórica de Hirschman concentra-se na reação ao 
novo fenômeno por parte da hoje chamada de elite intelectual, 
executiva e administrativa. Eu prefiro a designar como a casta da 
oligarquia governante com apoio da casta dos sábios-tecnocratas. 

A primeira tese refere-se às motivações das novas elites 
ascendentes com base na pregação do ascet ismo pelo 
protestantismo. A outra se refere àquelas motivações dos diversos 
“cães de guarda” da situação (gatekeepers ou “porteiros”), como a 
casta dos guerreiros-militares e a casta dos oligarcas governantes. 

Hirschman defende ser tanto possíveis quanto válidas suas 
descobertas de tipo simetricamente opostas à tese weberiana. As 
ações humanas e as decisões sociais têm consequências inteiramente 
diferentes da intenção inicial. Essas ações e decisões são 
empreendidas porque se espera com toda a sinceridade vir a ter 
certos efeitos, os quais, no fim das contas, deixam inteiramente de se 
materializar. 

Os efeitos pretendidos, mas não concretizados, das decisões 
sociais ainda precisam ser devidamente descobertos. São mais 
desafiantes os conhecimentos das alternativas se comparados a 
aqueles efeitos não pretendidos – e tornados reais. 

A lgumas das mais at raentes e in f luentes cr í t i cas 
contemporâneas ao capitalismo insistem em denunciar o aspecto 
repressivo e alienante desse sistema. Antes, esperava-se e supunha-
se precisamente o contrário dessa efetiva evolução sistêmica: o 
capitalismo reprimiria certos violentos impulsos humanos e moldaria 
uma personalidade menos multifacetada, menos imprevisível e mais 
unidimensional. 

A preocupação anterior era com as forças destrutivas, 
desencadeadas pelas paixões humanas, com a única exceção, assim 
parecia na época, na “inócua” avareza. Supunha-se o capitalismo 
realizar exatamente aquilo logo mais denunciado como seu pior 
aspecto: o desejo de ganho desenfreado. 
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Após as Guerras Napoleônicas (1803-1815), o capitalismo se 
expandiu de maneira triunfante. A violenta “paixão” parecia, de fato, 
estar sob controle e talvez mesmo extinta na Europa.  

Tornou-se comparativamente pacífica, tranquila e voltada para 
os negócios. De acordo com o eurocentrismo, o novo mundo parecia 
carecer de nobreza, de grandeza, de mistério, e, acima de tudo, de 
paixão do antigo mundo. 

Keynes constatou: “É melhor um homem exercer sua tirania 
sobre o seu saldo bancário em vez de ser sobre seus concidadãos” 
(The General Theory of Employment Interest and Money. London, 
Macmillan, 1936, p. 374). Trouxe de volta a velha ideia de ganhar 
dinheiro enquanto passatempo “inocente” e válvula de escape para as 
paixões dos homens, ocupando-os na atividade de acumular riquezas, 
em certa medida ridícula, mas essencialmente inofensiva. 

Em sua Teoria do Imperialismo, Joseph Schumpeter 
argumentava a ambição territorial, o desejo de expansão colonial e o 
espírito guerreiro, em geral, não eram a consequência inevitável do 
sistema capitalista, como denunciavam os marxistas. O comércio 
internacional teria consequências geopolíticas benéficas e/ou 
pacíficas. 

O capitalismo por si não implicaria conquista e guerra. Seu 
espírito era racional, calculista e, por conseguinte, avesso ao risco na 
escala implícita nos lances da guerra e de outras patuscadas heroicas 
da casta dos guerreiros-militares. 

As paixões não deveriam ser descartadas em situações nas 
quais a regra seria o comportamento motivado pelo interesse.  

Tanto os críticos quanto os defensores do capitalismo refinariam 
a qualidade de seus argumentos pelo conhecimento da história 
intelectual, recontada por Hirschman. A História das Ideias não 
resolve as questões ideológicas, mas pode elevar o nível do debate 
intelectual em público.  
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Juro e Interesse 

– Qual será o meu interesse em emprestar meu dinheiro a você 
e eu mesmo não tirar usufruto dele?  

– No campo jurídico, “usufruto” seria o direito conferido a mim, 
o devedor, para, por certo tempo, de forma inalienável e 
impenhorável, eu possa usufruir do dinheiro alheio como se fosse 
meu, obrigando-me a zelar pela sua integridade e conservação. 

– Como você remunerará esse custo de oportunidade e 
garantirá me devolver o dinheiro em certo prazo? 

– Juro! Quem toma um empréstimo em dinheiro, geralmente, 
terá de pagar um acréscimo por sua utilização. Essa promessa de 
pagamento recebe o nome de juro. 

– Como eu deixarei de receber juros compostos em uma 
aplicação financeira possível, em renda fixa, eu te cobrarei os “juros 
sobre juros”... 

– Então, definiremos um percentual como taxa de juros a cada 
período, sendo este novo valor adicionado ao valor anterior para ser 
feito um novo cálculo no período seguinte. Mas esses juros 
compostos não podem inviabilizar minha alavancagem financeira. 

– Qual é o seu interesse com isso? Não invisto em ações porque 
não desejo ser sócio de negócio fracassado... 

– Sim, quando tomar o empréstimo eu me comprometerei a 
pagar todos os juros e a amortização do principal até o prazo de 
vencimento, independentemente do sucesso ou não do meu negócio. 
Mas, em contrapartida, caso seja bem-sucedido eu não 
compartilharei o lucro contigo. 

– Meu interesse é investir com segurança apenas em renda 
fixa. Qual será o colateral? 

– Eu terei de obter uma maior rentabilidade patrimonial mesmo 
com o maior custo pelo uso do seu dinheiro. Este, somado ao meu 
capital próprio, dará maior escala ao meu negócio. Como você não 
deseja compartilhar do meu risco de devedor – não receber parte dos 



 36

lucros esperados –, eu lhe oferecerei não ações de minha empresa, 
mas sim uma garantia patrimonial real, por exemplo, um imóvel. 

– E se o ciclo altista de preços de imóveis reverter? E se você 
quebrar? 

– Aí o risco do credor será você não receber os valores 
contratados nem tampouco o valor inicial da garantia, isto é, na 
época da contratação. A vida é difícil, lide com isso! 

Esse diálogo bastante realista trata o juro não como algo 
pecaminoso, como ocorre em diversas religiões no caso de ser 
cobrado a “irmãos da Igreja” e não a pecadores ateus. Foi o caso do 
cristianismo medieval, do judaísmo e está nas Finanças Islâmicas. 
Pior, muitos críticos materialistas ou ateus condenam até hoje a 
chamada “financeirização”! 

Na trilogia dos “pequenos grandes livros” de Albert Hirschman 
(1915-2012), como já disse, destaca-se As Paixões e Os Interesses: 
Argumentos Políticos para o Capitalismo antes de seu Triunfo (Paz e 
Terra, 1977). Seu objetivo era mostrar o conceito de “juros” ter uma 
longa história e estar em um campo de batalha ideológico desde o 
século XVII. Esteve ligado não apenas ao conceito de self interest, 
mas à própria ideia de poder político. 

O bem-estar pessoal e a política estão misturados desde então. 
O esforço para estreitar a definição de interesse ou juro ameaçou 
separar comportamentos e atividades de um domínio da vida de 
outros: entre motivações egoístas ou “interessadas” e ações 
altruístas ou “éticas”. Esse moralismo afetou o poder analítico do 
conceito econômico. 

Juro é dito interest em inglês e l'intérêt em francês.  Desde o 
século XVI, usou-se essa palavra derivada do latim: intérêt, 
intéresse.  

Inicialmente, o conceito representou a pulsão de si mesmo, 
visando a preservação de poder e/ou o auto engrandecimento, 
motivadores das ações do Príncipe ou do Estado. Do indivíduo 
passou, posteriormente, a grupos de pessoas ocupantes de posição 
social ou econômica semelhante: castas de natureza ocupacional ou 
“grupos de interesse”.  
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Quando relacionado ao indivíduo, o conceito “interesse” tinha 
um significado muito inclusivo, englobando o interesse pela honra, 
glória, autorrespeito – e até vida celestial após a morte. Mais adiante, 
ficou confinado à busca por vantagens econômicas com um estilo de 
conduta específico, conhecido como ação “racional” ou “instrumental”. 

Servia, no fim da Idade Média em transição para o capitalismo, 
para tornar respeitável uma atividade – a tomada de juros por 
empréstimos – antes considerada contrária à lei divina e conhecida 
como o pecado da usura. Seria a chave para uma ordem social viável, 
pacífica e progressiva. Mas até hoje é atacado como degradante para 
o espírito humano e perigosamente destrutivo e corrosivo para os 
fundamentos da sociedade. 

Dois elementos essenciais parecem caracterizar a ação 
impulsionada pelo interesse. De um lado, o egocentrismo ou a 
atenção predominante do agente às consequências de qualquer ação 
contemplada para si mesmo. De outro, o cálculo racional, uma 
tentativa sistemática de avaliar custos, benefícios e satisfações 
prospectivos. 

Nos séculos XVI e XVII, egocentrismo era ou escondido da 
visão social, porque o interesse do Príncipe era apresentado como 
idêntico ao de seus súditos, ou tratado como uma questão de 
dependência de trajetória, ao invés de uma escolha. Essa ênfase no 
cálculo racional justificava a consideração recebida pelos juros. 

“Razão de Estado” era outro termo referente, explicitamente, à 
nova racionalidade prática entrada em vigor. O endividamento público 
tomou lugar de arrecadação fiscal em benefício da riqueza financeira: 
para evitar confisco, os cidadãos ricos optaram por emprestar para o 
governo, dominado por eles mesmos, e então receber juros.  

A compensação dos cidadãos ricos é feita com juros e liquidez. 
Tais títulos podem ser vendidos, em um mercado secundário, caso o 
rentista necessite de dinheiro de imediato 

Mas, no início da Era Moderna, “interesse” não era apenas um 
rótulo sob o qual um governante era absolvido de se sentir culpado 
por seguir uma prática a qual a religião lhe havia ensinado a 
considerar como imoral. O termo também servia para impor novas 
restrições ao Príncipe, perseguidor de seus interesses agora com um 
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espírito racional e calculista, exigindo-lhe prudência e moderação. 
Curiosamente, até hoje, o neoliberalismo cobra a cada dia o ajuste 
fiscal recessivo. 

Os interesses do soberano passaram a ser contrastados com as 
paixões selvagens e destrutivas. Antes, ele se dedicava à busca 
imoderada e tola de glória e outros excessos, envolvidos na 
perseguição do desacreditado ideal heroico ou religioso da Idade 
Média. 

Surgiu a esperança genuína de, tendo o interesse principesco 
ou nacional como guia, a Política, durante o capitalismo comercial, 
seria capaz de produzir uma ordem geopolítica mais estável e um 
mundo mais pacífico. 

De controle de O Príncipe se passou ao de O Plebeu, neste 
caso, principalmente, em relação ao ganho de dinheiro. O recurso 
eufemístico usado para “interessar”, desta vez ocorreu em 
substituição a termos como “avareza” ou “amor ao lucro”, 
condenados como fossem apenas de âmbito “privado” e não 
contribuintes do bem-estar social. 

David Hume escreveu, em 1742, no ensaio Sobre a 
Independência do Parlamento: “Os escritores políticos estabeleceram 
o seguinte como uma máxima: ao conceber qualquer sistema de 
governo e fixar os vários freios e contrapesos da Constituição, todo 
homem deve ser considerado um patife. Ele não tem outro fim, em 
todas as suas ações, além do seu interesse privado. Por meio desse 
interesse, deve-se governá-lo e, por meio dele, apesar de sua 
avareza e ambição insaciáveis, fazê-lo cooperar para o bem público”. 

Pouco adiante, a Doutrina da Mão Invisível, elaborada por Adam 
Smith, sustentava o bem-estar geral ser mais bem servido por todos 
ao atenderem os próprios interesses privados. Isso legitimou a 
absorção total dos cidadãos em se fixarem dentro de seus próprios 
assuntos. Serviu para amenizar qualquer sentimento de culpa 
eventual nutrido por burgueses ingleses, atraídos para o comércio e a 
indústria no século XVIII. 

Para o cidadão ou súdito individual como para o governante, a 
ação impulsionada por interesse passou a significar qualquer uma 
informada por cálculo racional em todas as áreas de atividade 
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humana: política, cultural, econômica e pessoal. Esse tipo de ação 
metódica, prudente e guiada por interesses racionais era vista como 
amplamente preferível a ações passadas, ditadas pelas paixões 
violentas e indisciplinadas. 

Expansão do comércio seria incompatível com o uso da força 
nas relações internacionais e, aos poucos, contribuiria para um 
mundo pacífico. Em relação ao envolvimento público do cidadão, o 
verbo “intrometer-se” foi adquirindo seu sentido depreciativo atual.  

Intrometer-se é cuidar de algo fora da própria área de 
interesse. Essa atitude se tornou ofensiva quando passou a importar 
apenas o próprio negócio. Isso foi entronizado como regra geral de 
conduta do cidadão alienado, ou seja, sem interesse pela Política. 

Capitalismo Financeiro Realmente Existente 

“Financeirização” é denunciada por quem tem aversão ao juro, 
considerado um pecado capital ao ser cobrado de “irmãos religiosos”. 
Considera-a uma especulação exacerbada ou um crescimento 
“exagerado” do setor f inanceiro. Refletir ia privatização, 
mercantilização de serviços públicos com Saúde e Educação, quando 
submetidos à lógica do capital, liberalização e desregulamentação 
financeira, abertura de capital das empresas a partir da emissão de 
ações em bolsa de valores, capitalismo parasitário etc. 

Nessa visão maniqueísta, ela seria tudo de ruim no capitalismo 
contemporâneo. Os autores dessa “literatura-denúncia” induzem um 
saudosismo do velho capitalismo, após a Revolução Industrial, 
quando as linhas de montagem super exploravam operários em 
jornadas de trabalho abusivas, extenuantes e alienantes... Mas 
geravam emprego... 

Para outros colegas, a “financeirização” seria um padrão 
sistêmico de riqueza. Condicionaria as decisões de gasto dos 
principais atores econômicos, as políticas econômicas e, assim, as 
altas e baixas do ciclo de negócios. Dada essa evolução sistêmica, 
“financeirização” seria tudo no sistema capitalista! 

O reducionismo é um modo de pensar pelo qual reduz a 
complexidade, ou seja, os diversos componentes interativos de um 
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sistema, a um conceito básico simplório, considerado essencial para a 
existência dos fenômenos emergentes. No caso desses adeptos do 
conceito de “financeirização sistêmica”, ao abarcar tudo, fazem uma 
simplificação excessiva daquilo exigente de uma reflexão mais 
profunda com análise, estudo e explicação de seus componentes e 
suas interconexões. 

Ativos são as distintas formas de manutenção dos estoques de 
riqueza. Podem ser materializados ou contabilizados a partir de 
acumulação por meio de juros compostos ou da “regra de ouro do 
comércio” (comprar barato e vender caro) de “sobras” dos fluxos de 
renda, recebida e não gasta.  

Karl Marx definiu o sistema capitalista como o desdobramento 
do encontro do capital-dinheiro com a força de trabalho, contratada 
por assalariamento, em dada base tecnológica das forças produtivas. 
Com as mudanças desde a acumulação primitiva (ou prévia) de 
capital-dinheiro até a “economia financeirizada contemporânea”, os 
colegas dizem esta ensejar uma nova definição da riqueza sob forma 
de ativos financeiros. 

Eppur si muove... No entanto, a riqueza financeira se move 
desde a primeira bolsa de valores do mundo, surgida em 1487, em 
Bruges, na Bélgica, com a expansão comercial. As primeiras ações 
foram emitidas em 1602, na bolsa de valores de Amsterdã, pela 
Companhia Holandesa das Índias Orientais, para explorar a 
colonização na Ásia. No Brasil, a primeira bolsa foi instalada no Rio de 
Janeiro, em 1845. Não é de hoje... 

Sem questionar o Argumento de Autoridade, pelo contrário, 
citando dogmas obtidos em leitura de Marx, seus discípulos dizem a 
riqueza ir se definindo, crescentemente, como riqueza abstrata, 
puramente financeira, mediante a articulação entre a moeda, o 
crédito e o patrimônio mobiliário. Os lúcidos não deixam de excluir a 
riqueza materializada sob forma de ativos tangíveis como patrimônio 
imobiliário e maquinaria. 

Há uma obsessão dos materialistas históricos em defender um 
paradoxo: o capital fictício ser tão real quanto o atual capitalismo 
intangível. A sociedade do aprendizado (ou do conhecimento) 
apresenta uma linha completa de bens intangíveis, entre outros, 
inovação, dados e análise, além de marca e capital humano.  
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Hoje, essa capacidade de ganho pessoal – e empresarial – 
dependeria muito da capacitação técnica de manipular inteligência 
artificial para produção de bens materiais e serviços imateriais. O 
impossível de se tocar, intátil, intocável, impalpável, incorpóreo, 
escapa ao sentido do tato e, daí, à capacidade de compreensão 
humana? 

Os materialistas históricos recorrem ao termo capital fictício 
como referência às ações, títulos de dívida e outras modalidades de 
títulos financeiros. Cabe uma crítica a esse uso do capital fictício 
como um conceito relacionado ao grau de distanciamento entre o seu 
valor de mercado, pressuposto fictício, e o valor do capital real, 
representado por ele. 

O fictício corresponderia à diferença de valor entre as ações da 
empresa e seu capital materializado em meios de produção 
manipulado por força de trabalho. O adjetivo é inadequado, pois 
fictício seria inerente ou pertencente a ficção, fruto da imaginação.  

Ora, se os títulos financeiros em circulação expressam recursos 
originalmente direcionados à alavancagem financeira da atividade 
produtiva, inclusive de bens e serviços imateriais, nenhum capital é 
mais realista. Não é capital fictício! 

Colocar o capital fictício em contraste com a materialidade de 
capital real, representado por mercadorias físicas, e priorizar o 
processo de produção destas, em lugar de, por exemplo, serviços 
derivados do encontro do produtor direto com o consumidor, como 
ocorre nas áreas de Educação e Saúde, é um equívoco. Demonstra 
incompreensão da evolução sistêmica. 

Capital fictício é um bom conceito analítico, fruto de 
especulação científica? Opto por analisar o significado próprio de 
especulação: refere-se à ação ou ao resultado de especular a respeito 
do futuro. 

Significa fazer suposições na falta de fatos, levantar hipóteses. 
Mas se refere também a uma operação financeira oportunista para 
aproveitar as oscilações do mercado e obter lucros elevados, 
comprando barato e vendendo caro. 



 42

Não se trata de uma operação financeira onde uma das partes 
abusa da boa-fé da outra e obtém com isso lucros acima do razoável. 
Na realidade, envolve investimento de grande vulto na expectativa de 
lucros elevados, mas de grande risco, por depender de circunstâncias 
previstas no futuro, mas não garantidas. 

Especuladores fazem investigação hipotética sobre o futuro 
muitas vezes sem fundamento em evidência empírica no presente. A 
conclusão, para a ação, se dá apenas com base no raciocínio 
abstrato-dedutivo sobre o futuro incerto, porque resultante de 
múltiplas interações entre decisões descentralizadas, descoordenadas 
e desinformadas umas das outras. 

A formação do capital fictício, para alguns colegas, seria a 
conversão de um fluxo de renda futura em um valor presente líquido 
(VPL). Este é o método de apuração do valor atual de recebimentos 
futuros, descontados ao longo do tempo de uma taxa de juros de 
referência, menos o custo do investimento inicial. 

Por qual razão se desconta uma taxa de juro prevista ao longo 
do tempo futuro? Por causa do cálculo capitalista do custo de 
oportunidade do valor do dinheiro no tempo. Considera assim o custo 
do empreendimento em termos da oportunidade renunciada de 
aplicar em renda fixa pagadora de juros, ou seja, seu ganho superior 
a esse mínimo. 

Os valores seriam ainda fictícios por não refletirem as condições 
existentes no presente, mas sim uma avaliação da capacidade de 
apropriação de rendimentos no futuro, descontada por uma taxa de 
juros.  

Daí a relevância da distinção entre especulação e arbitragem. 
Metaforicamente, referem-se às duas dimensões físicas básicas: 
distância e tempo.  

A arbitragem diz respeito à distância entre dois mercados. 
Tendo conhecimento de dois preços distintos para o mesmo ativo, 
compra-se onde está barato para se vender onde está caro.  

A especulação imagina o tempo futuro. Sem conhecimento com 
certeza do possível de ocorrer, por não se dispor de uma “máquina do 
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tempo”, para ir e vir, sendo o tempo irreversível, aposta-se em 
conjectura incerta ou naquilo impossível de se prever com certeza. 

É problemático tomar conceitos marxistas elaborados na Era do 
Padrão-Ouro e os aplicar após o fim da Era do Padrão-Dólar. O 
sistema Bretton Woods foi extinto, em agosto de 1971, pelo 
presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. A paridade dólar-ouro 
teve seu fim ao se criar um Sistema de Câmbio Flutuante para a 
economia mundial. 

Com essa volatilidade cambial, o sistema financeiro 
internacional se reinventou. Por exemplo, quando um importador ou 
devedor detém montante em divisa diferente daquela na qual deve a 
outro, incorre em risco de câmbio por causa da cotação futura.  

Para sair dessa posição cambial aberta para uma fechada, deve 
se beneficiar, no vencimento do compromisso, de pagamento na 
moeda estrangeira em montante equivalente à dívida. Igualar um 
crédito ao débito, nessa moeda, é a atitude protegida. 

A especulação consiste em deter divisas na esperança de 
realizar ganho cambial em data posterior. As operações de arbitragem 
levam a comprar onde é barato para vender onde é caro. A China, 
por exemplo, mantém o Yuan depreciado, artificialmente, para 
exportar mais, ou seja, vender de onde é barato para onde é caro. 

Quando o dólar está apreciado e a moeda nacional está 
depreciada, usar dólares para “comprar o Brasil barato” é arbitragem 
líquida e certa.  

A especulação é esperar um governo social-desenvolvimentista 
para recuperar a economia brasileira. Então, a moeda nacional se 
apreciará e será lucrativa, para investidores estrangeiros, a venda 
dos ativos em reais e repatriamento do capital em dólar barato, 
embolsando também um ganho cambial. 

Crítica à Ideia de “Financeirização” 

A “financeirização” é definida, por autores críticos ao 
pressuposto fenômeno, como “um padrão sistêmico de acumulação 
de riqueza, correspondente a uma certa etapa histórica do 
capitalismo. Nesta fase, imaginam o capital financeiro constituir a 
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forma de capital preponderante, exercendo dominância financeira 
sobre as variáveis econômicas”. 

Pressuposto é o que se supõe antecipadamente. É aquilo 
imaginado ou pensado sobre determinada situação antes de ter 
conhecimento profundo sobre ela. Não pode ser apresentado como 
indiscutível para o ouvinte, não permitindo contestações ao falante. 

A “financeirização” é uma ideia possível de ser presumida, mas 
não é verdadeira. Sempre a lógica financeira racionalizou todas as 
decisões econômicas porque levam em conta o custo de 
oportunidade: o deixado de ganhar ao optar por um em lugar de 
outro. 

Ou trazer a valor presente os estimados fluxos de renda futuros 
de investimentos alternativos para decidir por qual deles optar. Ou 
diversificar as formas de manutenção de riqueza em ativos para 
compensar eventuais perdas com ganho. Ou acompanhar um valor 
médio ponderado de mercado ao invés de tentar superá-lo 
sistematicamente.  

Todas essas ideias brotam de uma racionalidade econômico-
financeira. Mas as Finanças Comportamentais demonstram elas nem 
sempre serem usadas em situações de stress emocional em tomadas 
de decisões. 

Por sua vez, o subentendido é uma insinuação dentro do 
enunciado, algo possível de ser deduzido a partir da análise 
fornecida. A citada literatura carece de fundamentação empírica para 
suas proposições, subentendidas na leitura das entrelinhas. 

Um problema dessa literatura de denúncia do capitalismo 
“financeirizado” é não dimensionar o dito com estatísticas. Seus 
autores não testam suas hipóteses com a medição dos argumentos 
apresentados com conhecimento de causa. 

Pressupõem o capital industrial consistir na forma mais geral e 
elementar do capital. Colocam como sua exclusividade a produção de 
mais-valia. Apelam para o falso argumento de apenas essa forma 
contemplar o processo de produção de mercadorias.   

Evidentemente, isso é empírica e conceitualmente falso. Tanto a 
economia agrícola produz mercadorias, seja commodities para 
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exportação, seja alimentos para o mercado interno, quanto a 
economia terciária produz serviços. Todos são setores produtivos e 
adicionam valor.  

Basta conferir no Sistema de Contas Nacionais o fenômeno da 
“desindustrialização” no último quarto de século. As indústrias de 
transformação declinaram sua contribuição ao valor adicionado, o 
qual acrescido dos impostos resulta no PIB. Elas contribuíam com 
15% em 1995 e passaram para 10% em 2020.  

Com isso, a Indústria Geral perdeu os mesmos 5 pontos 
percentuais, caindo de 23% para 18%. Ganhou-os Serviços (de 58% 
para 63%) do PIB. Se considerarmos exclusivamente o valor 
adicionado (VA), a Indústria Geral diminuiu de 27% para 20% e 
Serviços se elevaram de 67% para 73%. Agropecuária ficou entre 6% 
e 7%. 

A desindustrialização não foi devido ao crescimento das 
atividades financeiras (“financeirização”), mas sim por conta da perda 
de competividade internacional por parte da economia brasileira. 
Contenta-se em exportar commodities e importar bens industriais em 
trocas de comércio exterior com a China e o Sudeste asiático. 

Em leitura equivocada da Teoria do Valor-Trabalho, alguns 
“materialistas históricos” pressupõem outras atividades econômicas 
só fazerem a apropriação de uma fração do mais-valor produzido pelo 
capital industrial. Seria como todo o resto da economia fosse 
tributária da exploração de uma cada vez mais reduzida categoria de 
operários! 

Esse paradoxismo está se agravando com a 4ª. Revolução 
Tecnológica. No limite, predominarão robôs automatizados nas 
fábricas, supervisionados por poucos seres humanos. Os adeptos 
dessa esdrúxula Teoria do Valor-Trabalho Industrial ainda não deram 
“adeus ao proletariado”... 

Já hoje mais de ¾ dos empregos se concentram em Serviços. 
No fim de 2020, com 86 milhões de pessoas ocupadas no Brasil, 8,6 
milhões (10%) estavam na Agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura, e 10,9 milhões (12,7%) na Indústria. 
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Por apenas transferir propriedades privadas sobre bens pré-
existentes, o capital comercial seria também considerado 
improdutivo. Curiosamente, ele não é tão demonizado como o capital 
bancário, porque certos marxistas acham o capital industrial ser 
dependente dele para a “realização da mais-valia”, isto é, a venda 
final das mercadorias produzidas pelo louvado capital industrial. 

Por o banqueiro – na realidade, os bancários – lidar com um 
conjunto de informações de bits e bytes, trabalhando com sistemas 
cibernéticos em extensas jornadas de trabalho, e não se “sujarem de 
graxa”, no “chão das fábricas”, eles seriam “ociosos”. Como as 
fábricas atuais com robôs automatizados são assépticas, tornou-se 
paradoxal a crítica de, talvez por usarem terno-e-gravata, banqueiros 
e bancários estariam condenados a uma não aceitação social. Seriam 
“improdutivos”! 

Os marxistas adeptos da denúncia da “financeirização” 
confundem a rede de relacionamentos entre os diferentes “nós”, 
estabelecida no sistema de pagamentos monetários, com uma 
dominância financeira.  

Mas as big-techs não teriam seus maiores valores de mercado 
devido às inovações tecnológicas? E todas as outras atividades de 
companhias abertas não determinariam seus valores de mercado, 
indiretamente, via atribuições subjetivas de valores às suas ações? 
Tudo isso seria capital fictício?! 

Minha crítica é sob o ponto de vista histórico e holístico. Por 
essa visão sistêmica, o sistema capitalista sempre foi um sistema 
financeiro, um é inseparável do outro.  

Um sistema complexo como tal emerge das interações de seus 
diversos componentes – capital industrial, capital comercial, capital 
portador de juros e capital fictício – sem dominância absoluta de 
nenhum, pois todos são interdependentes.  

Então, não cabe falar em “Era ou Fase de Financeirização”. E 
muito menos demonizar banqueiros com a retórica intolerante, 
binária e reducionista: “nós contra eles”. 

Em lugar de nomear os políticos golpistas, opta-se pela crítica 
ao rentismo, em clara análise economicista. Esta é feita quando a 
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economia determina diretamente a política. Essa literatura de 
denúncia à “financeirização” mistura “alhos-e-bugalhos”.  

No balaio de incômodos, supostamente provocados pela 
“financeirização”, cabem rentismo, patrimonialismo, conservadorismo, 
neoliberalismo, desregulamentação, privatização, desnacionalização, 
livre comércio, austeridade fiscal, e tudo mais de ruim. Até a política 
passa a ser vista como fosse determinada diretamente pela riqueza e 
os rendimentos financeiros! 

Quanto ao estoque de riqueza, os analistas deveriam estar 
atentos para a transição histórica. No passado, antes das reformas 
financeiras de 1964, os investimentos típicos tanto da classe de alta 
renda, quanto da reduzida classe média (anterior à massificação do 
Ensino Superior), eram quase exclusivamente feitos em imóveis 
urbanos ou rurais. A população rural ainda era superior à população 
urbana. 

Estima-se na ocasião cerca de 28% dos imóveis urbanos serem 
alugados. Em 2019, 17,7% dos imóveis eram alugados, 73,5% 
próprio de algum morador e 8,7% cedidos. Entre 1964 e 2016, foram 
financiados 25% dos 68 milhões domicílios construídos. 

A sociedade brasileira passou, desde então, tanto pela 
expansão do número de trabalhadores intelectuais mais bem 
remunerados, quanto pela elevação do grau de urbanização até 85% 
da população. Nessa transição, a geração de babies-boomers, para 
sua futura aposentadoria, passou a acumular mais ativos financeiros 
em lugar de ativos imobiliários. 

Ao contrário do sugerido pela literatura de denúncia da 
“financeirização”, de maneira pressuposta sem medição, os 
rendimentos provenientes de aplicações financeiras serem 
predominantes na fase atual do capitalismo, as DIRPF não confirmam 
essa hipótese.  

Os fluxos de rendimentos acumulados de 2015 a 2019, 
recebidos como Renda do Trabalho, tiveram seus percentuais em 
elevação de 67% para 86%. Em contrapartida, os da Renda do 
Capital Produtivo foram de 20% para 28% e os da Renda do Capital 
Financeiro de 4% para 7%. Os não especificados tiveram queda de 
7% para 3%. 
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Em uma fase cíclica de desalavancagem financeira, alguns 
denunciam o sistema financeiro não cumprir sua presumida missão 
básica: financiar. No entanto, se bastar um “cisne negro” para falsear 
a hipótese de “todos os cisnes são brancos”, no ano de 2020, a 
relação crédito/PIB atingiu 54,2%, em 2020, elevação anual de 6,2 
p.p. Ultrapassou até o pico mais elevado, registrado em 2015: 53,9% 
do PIB. 

Os adeptos da denúncia da “financeirização” necessitam rever 
seus conceitos à luz dessas evidências empíricas – e muito mais fatos 
e argumentos encontrados no livro para download abaixo. 

Leia mais em: Fernando Nogueira da Costa. Conduzir para não 
ser Conduzido – Crítica à Ideia de Financeirização. maio 2021. 

Direito à Propriedade Privada de Ações por Trabalhadores 

O sistema capitalista é um complexo sistema econômico-
financeiro, emergente de diversos componentes, entre os quais 
destacam-se a propriedade privada dos meios de produção e seu 
usufruto para a acumulação de capital. Os componentes nucleares 
deste sistema incluem, além desses componentes destacados, o 
trabalho assalariado, a troca voluntária, um sistema de preços 
relativos e mercados relativamente competitivos para estabelecer 
esses valores de troca, seja de mercadorias, seja de ativos, isto é, 
formas de manutenção de riqueza. 

A etimologia de capital vem do latim capitale, com o significado 
de “cabeça, principal, primeiro, chefe”. Passou a ser usado, na Itália, 
desde o século XIII, com o sentido de estoques de mercadorias, 
dinheiro próprio ou dinheiro emprestado com direito a juros. 

O termo capitalista referente ao proprietário de capital data de 
meados do século XVII, na Holanda. Seu uso é anterior ao do termo 
capitalismo para designar o sistema. 

Evidências de comércio mercantil em longa distância, orientado 
e motivado pelo lucro, foram encontradas em registros no segundo 
milênio a.C.. A moeda de troca era já uma realidade consensual. 
Combinava-se algo ter valor comum para todos os negociantes. 

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2021/05/fernando-nogueira-da-costa-conduzir-para-nao-ser-conduzido-critica-a-ideia-de-financeirizacao.-maio-2021.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2021/05/fernando-nogueira-da-costa-conduzir-para-nao-ser-conduzido-critica-a-ideia-de-financeirizacao.-maio-2021.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2021/05/fernando-nogueira-da-costa-conduzir-para-nao-ser-conduzido-critica-a-ideia-de-financeirizacao.-maio-2021.pdf
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Após a Queda do Império Romano, a maior parte da economia 
europeia passou a ser controlada pelos poderes dos senhores feudais 
locais. Então, o mercantilismo entrou em declínio na Europa, mas não 
nos países árabes.  

Estes comerciantes espalharam o mercantilismo, junto com o 
islamismo, para o Norte da África, a Ásia e, finalmente, a Europa no 
século XIV. A propagação mercantilista na Espanha e em Portugal 
propiciou as Grandes Navegações e a conquista das Américas. 

Essa chamada “fase comercial do capitalismo” se desdobrou 
com inovações financeiras cruciais. Embora as primeiras operações 
bancárias da história tenham sido desenvolvidas na Civilização 
Fenícia, na Antiguidade, o primeiro banco moderno foi criado em 
1406: o Banco di San Giorgio, em Gênova - Itália.  

Com o desenvolvimento do comércio marítimo, sinalizando o 
fim da Idade Média, a função de banqueiro se tornou comum na 
Europa. Em 1519, Fernão de Magalhães organizou ainda com o 
financiamento dos reis da Espanha a primeira circum-navegação. 

Outra inovação financeira crucial foi o mercado de ações. A 
Bolsa de Valores de Amsterdam, considerada a mais antiga do mundo 
por ter sido fundada em 1602, propiciou a Companhia das Índias 
Orientais Holandesas fazer emissões primárias de suas ações e 
obrigações – e dar-lhes liquidez em um mercado secundário. 

Entre os princípios fundamentais da doutrina mercantilista 
estava o bullionismo. Para cada reino acumular metais preciosos, 
necessitava exportar mais bens em vez de os importar.  

Os estrangeiros propiciariam a diferença em metais preciosos: 
ouro, prata ou cobre. Originou daí a ideia de protecionismo ou 
reserva de mercado local. 

O primeiro Banco Central é considerado o Banco da Inglaterra, 
surgido em 1694 como uma sociedade anônima privada. Como 
contrapartida de empréstimos para financiar a guerra contra a 
França, o rei inglês concedeu ao banco o monopólio de emissão de 
moeda na região de Londres.  

Deu-lhe, assim, duas das funções clássicas de um Banco 
Central:  
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1. banqueiro do governo e  

2. monopólio de emissão monetária.  

Na Suécia, em 1661, devido à incredulidade das moedas de 
baixo valor em cobre e à escassez de prata, foram emitidas as 
primeiras cédulas sem lastro na Europa pelo Banco de Estocolmo. Ela 
foram consideradas como papel-moeda fiduciário. 

A história monetária se caracteriza por secular e progressiva 
desmaterialização da moeda, desde o padrão-ouro até o presente 
CBDC [Central Bank Currency Digital]. O Bitcoin foi pioneiro no 
conceito, mas a CBDC é diferente da moeda virtual e criptomoeda por 
estas serem privadas e não controladas por um Estado nacional 
soberano.  

O Banco Central da Suécia começou testes com sua moeda 
digital, a e-krona, no começo de 2020. A China ingressou, de maneira 
pioneira, no novo mundo das moedas digitais dos Bancos Centrais, ao 
propiciar a realização de pagamentos com o uso do yuan eletrônico, 
emitido pelo Banco do Povo da China, o Banco Central chinês. 

As CBDCs são espécie de “papel-moeda digital”. Para ganharem 
massa crítica, os Bancos Centrais competirão com os bancos 
tomadores de depósito no varejo, o principal negócio dos banqueiros 
desde a Idade Média. 

Paradoxalmente, os CBDC de um Banco Central poderão 
agravar a instabilidade financeira se fomentar uma “corrida bancária”. 
Depositantes apavorados com o risco de bancarrota transfeririam 
seus recursos para a segurança do risco soberano. 

Outro problema sistêmico, em condições normalizadas, é o 
“saque desse papel-moeda digital” afetar o multiplicador monetário. 
A principal forma de criação de moeda bancária digital se dá através 
da série de empréstimos-depósitos-empréstimos, regulada seja por 
recolhimento compulsório de reserva, seja por saque de papel-
moeda. 

Caso ocorra a extinção definitiva desse papel-moeda em 
espécie, com o uso de CBDC, provavelmente, bancos de varejo 
deixarão de receber depósitos à vista. Receberão apenas depósitos a 
prazo remunerados (CBD), ou seja, encarecerá o funding (estrutura 
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passiva como fonte de financiamento) – e esse maior custo será 
repassado aos clientes. 

Interessante em toda essa trajetória em direção à 
desmaterialização da forma da moeda é o dinheiro ser muito concreto 
como riqueza, isto é, estoque de poder de compra. Esta é baseada 
em predominâncias periódicas de incertas avaliações subjetivas 
muitas vezes não baseadas em fundamentos reais, mas sim em 
comportamentos emotivos. 

Alguns historiadores veem o mercantilismo como o primeiro 
estágio do capitalismo, mas outros argumentam este sistema ter 
surgido mais tarde, porque sua marca seria a criação de mercados 
para as chamadas por Karl Polanyi de “mercadorias fictícias”. Para 
ele, terra, trabalho e dinheiro eram meios de produção, logo, não 
foram produzidos, originalmente, para serem trocados em mercados 
secundários. 

Fictício é um adjetivo referente a fingimento, ser ilusório, 
enganoso, aparente. A crítica materialista se refere à riqueza ou à 
acumulação de capital acionário como uma ficção! Nada mais 
concreto em um mundo materialista... 

Em outros termos, essa crítica não é, no fundo, uma crítica 
moralista, herdeira da velha pregação religiosa contra o capital 
portador de juros?  

O “capital fictício” corresponderia ao valor presente de um 
determinado fluxo de rendimentos futuros. Isso torna qualquer fluxo 
de renda potencialmente capital, capaz de se materializar em um 
título financeiro precificado a cada momento pela predominância das 
avaliações subjetivas dos participantes do mercado secundário, 
baseadas na oferta e demanda. 

O capital financeiro pode ser entendido como o capital 
representado por títulos, obrigações, certificados e outros papéis 
negociáveis e rapidamente conversíveis em dinheiro. Não tem nada 
de fictício no sentido de ser ilusório, enganoso, aparente. 

A crítica marxista condena, religiosamente, toda atividade 
econômico-financeira “não produtiva”, ou seja, não diretamente 
geradora de empregos para trabalhadores na linha de produção, seja 
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em montagem industrial, seja em agropecuária ou indústria extrativa. 
No entanto, como demostrado ao longo da história econômica 
mundial, a multiplicação de empregos em diversas atividades de 
produção de serviços urbanos, inclusive em economia criativa, se deu 
por meio de alavancagem financeira. 

Reagir contra a evolução histórica é típico de reacionarismo. E 
esse dogmatismo é inútil por causa do tempo ser irreversível.  

Conservar intacta, no século XXI, uma doutrina do século XIX 
não é só anacronismo – erro cronológico, quando determinados 
conceitos, objetos, pensamentos, costumes e eventos são usados 
para retratar uma época diferente daquela a qual de fato pertencem. 
É também um excessivo apelo ao Argumento de Autoridade com 
inúmeras citações de Karl Marx sem nenhuma adequação ao atual 
contexto, quando se dá “Adeus ao Proletariado”, por exemplo, em 
linhas de montagem industrial com robôs ou, brevemente, veículos 
autônomos prescindindo de motoristas profissionais. 

Coerentemente, o marxismo teria de ser vivo e adaptado por 
seus adeptos ao novo modo de vida. Uma revisão da Teoria do Valor-
Trabalho e o abandono do conceito de Capital Fictício são ambos 
urgentes. 

Meus companheiros de esquerda necessitam entender o direito 
à propriedade privada como um avanço face à escravidão, à servidão 
e ao mercantilismo. Foi uma conquista social contra o monopólio da 
riqueza pela Igreja, Monarquia e nobreza.  

Os trabalhadores devem agora lutar pela conquista do controle 
das participações acionárias e consequente autogestão não alienante 
de companhias abertas: participações nos lucros e resultados através 
de Opção de Compra de Ações [stock-options]. Este “capitalismo de 
fundos de pensão” é distinto da má experiência histórica da 
“propriedade coletiva dos meios de produção”, controlada por uma 
nomenclatura de um partido único totalitário. 

Aplicação da Teoria Monetária Moderna 

A dívida pública disparou, desde a crise financeira de 2008, e 
especialmente durante a pandemia de covid-19. De acordo com o 
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Fundo Monetário Internacional, a relação dívida pública sobre PIB nas 
economias avançadas aumentou a partir de uma média em cerca de 
70% em 2007 para 124% em 2020.  

O temor de a crescente dívida pública alimentar futuras crises 
fiscais foi amortecido, em parte, pelo fato de os encargos financeiros 
com os títulos de dívida pública estarem baixos desde então. Eles 
foram mantidos baixos pelo “afrouxamento quantitativo” (QE, nas 
iniciais em inglês), após as Grandes Depressões de 2008 e de 2020.  

Os enormes gastos fiscais foram justificáveis para aliviar os 
sofrimentos decorrentes desses episódios. Mas os defensores da 
Teoria Monetária Moderna (TMM) levam essa lógica abstrata para 
além das circunstâncias locais. São distintas para os Estados Unidos, 
os demais países avançados e os países atrasados, submetidos ao 
Império do Dólar. 

Os adeptos da TMM alegam, quando a dívida pública é 
denominada na própria moeda do país, não há motivo para temer 
uma crise fiscal, porque não pode ocorrer um calote. Qualquer 
retirada de estímulo fiscal, dado durante as crises, assim, deve ser 
gradual.  

Enquanto isso, podem ser utilizadas novas emissões de títulos 
de dívida pública, para custear investimentos em infraestrutura, 
programas de apoio à renda dos desfavorecidos e outros itens das 
agendas progressistas. Os economistas pós-keynesianos de países 
maduros destacam a condição de a taxa de inflação permanecer 
abaixo da meta do Banco Central lá por volta de 2%. 

Eles não analisam a realidade dos países exportadores de 
commodities. São muito dependentes do incentivo de uma moeda 
nacional depreciada, mas conforme o ritmo de depreciação cambial 
surge o risco de a economia sofrer com uma “inflação importada”.  

Outra leitura, a ortodoxa, é aqui a percepção do risco fiscal 
provocar o risco cambial. Pressupõe por conta dessa expectativa 
haver fuga do capital nacional e/ou repatriamento do capital 
estrangeiro. 

Os apoiadores da TMM citam o Japão como a prova prática de 
seus conceitos. Embora a relação entre dívida e PIB do Japão 
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(incluindo tanto o governo central quanto os governos regionais) 
esteja acima de 250%, comparativamente aos 160% vigentes nos 
Estados Unidos, o rendimento de seu bônus governamental de dez 
anos permaneceu em torno de zero por toda a pandemia de covid-19, 
bem como sua taxa média de inflação praticamente não ultrapassa o 
nível de zero há 20 anos. Essas informações foram dadas por 
Takatoshi Ito, ex-vice-ministro de Finanças japonês, professor sênior 
do Instituto Nacional de Pós-graduação para estudos de Política em 
Tóquio (Valor, 30/12/21).  

É um caso fora dos padrões ou esdrúxulo. Vale a pena examinar 
seu insight. 

Para outros países emular o caso, terão de emitir títulos de 
dívida pública em moeda nacional, quase todos serem mantidos em 
carteira por seus habitantes, tanto direta, quanto indiretamente, por 
meio de instituições financeiras e do Banco Central. Isso diferencia 
bastante o Japão dos Estados Unidos, cujos bônus do Tesouro são 
mantidos em reservas por investidores do mundo inteiro. Mas não 
diferencia tanto do Brasil. 

Um entendimento correto dos defensores da TMM é o governo 
não precisar (e não dever) deixar de honrar sua dívida pública. Se 
não houver compradores para ela, o Banco Central poderá continuar 
a colocar os títulos de dívida pública em carteira livre, até usá-los 
como lastro de operações compromissadas, como é feito no Brasil. 

Nessas operações, enxuga a liquidez eventualmente excessiva 
no mercado interbancário. Ocorreria pelas injeções de dinheiro por 
conta de execução de gastos orçamentários pelo Tesouro Nacional.  

Isso não estimularia a inflação, durante uma Grande Depressão 
deflacionária, como ocorreu em meados de 2020. Os defensores da 
TMM recomendariam essas emissões de títulos de dívida pública 
diminuírem o ritmo quando a taxa de inflação ultrapassar sua meta. 

As transferências de dinheiro, como a assistência social 
(repaginada por razão eleitoreira), e outros programas beneficiam as 
gerações atuais, enquanto o ônus fiscal dos resgates vindouros de 
títulos de dívida pública incidirá sobre os contribuintes futuros – 
muitos dos quais talvez ainda nem tenham nascido. Mesmo se os 
títulos em circulação forem rolados indefinidamente, os pagamentos 
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de juros para o consumo atual, financiado por endividamento, 
caberão às gerações futuras. 

É um estudo de caso extremamente interessante. É possível 
fazer analogia com um exemplo de Postura Financeira Ponzi: a 
adotada pela Previdência Social em Regime de Repartição. Neste, as 
contribuições correntes da população economicamente ativa pagam 
as pensões da população inativa.  

Essa transferência de renda é viável até quando fatores 
demográficos – o aumento da esperança de vida, a diminuição da 
taxa de fecundidade, o resultante “envelhecimento” da população –, 
conjunturais – elevação da taxa de desemprego –, e/ou estruturais –
maior grau de informalidade no mercado de trabalho –, provocam 
crescentes déficits. Aí detona a crise da Previdência Social. 

A validade da TMM depende em parte do crescimento projetado 
real (corrigido pela inflação) per capita. Se a população está 
crescendo e as gerações futuras forem mais ricas face às atuais, o 
“ônus” das emissões atuais de bônus será, de fato, relativamente 
pequeno.  

Nesse sentido, as emissões de títulos de dívida pública para 
financiar consumo, seja dos funcionários, seja dos necessitados, 
funcionam como sistemas de aposentadoria por Regime de Repartição 
Simples. Enquanto a economia estiver crescendo a renda (e a 
arrecadação fiscal em consequência) mais rapidamente em relação 
aos encargos com juros, esse regime será de contínua rolagem da 
dívida pública.  

Nesse caso, cada geração poderá se limitar a empurrar o ônus 
para a próxima geração, “ad infinitum”. Isto até acontecer os citados 
fatores demográficos, conjunturais e estruturais. 

A exemplo de um Esquema em Pirâmide, fraudulento em 
ganhos, isso funciona apenas enquanto a base, isto é, novas 
entradas, continuar se expandindo para sustentar as saídas. O 
Esquema Ponzi envolve a promessa de pagamento de rendimentos 
anormalmente altos aos investidores à custa do dinheiro pago pelos 
investidores recrutados, posteriormente, em vez da receita gerada 
por qualquer negócio real. 
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Em país com PEA (População Economicamente Ativa) crescente, 
o governo talvez seja capaz de continuar a aumentar sua dívida 
pública, assim como manter seu sistema de Previdência Social por 
Regime de Repartição Simples, ainda por várias décadas. Mas em um 
país com sua população em idade ativa em queda e sua renda per 
capita estagnada, esse esquema em breve entrará em colapso. Será 
o caso do Japão divulgado por Ito. 

Os eleitores e políticos japoneses não podem continuar tratando 
o dinheiro captado por meio de emissões de bônus novos e rolados 
como uma dádiva providencial eterna.  

Se o eleitorado quer redistribuição de renda, tem de aceitar a 
transferência deveria vir dos ricos de hoje (muitos dos quais idosos) 
– e não das gerações futuras. 

Se o Sistema de Previdência Social ficou generoso demais, 
devido às projeções otimistas, deveria ser promovida uma reforma de 
certos benefícios. 

Se for necessário estímulo fiscal, o gasto deve ser direcionado, 
de maneira mais sensata, para medidas de apoio ao crescimento 
futuro, como o fomento de investimentos em capital humano e 
inovação tecnológica.  

Nesse caso, deve-se fazer uma analogia com os dois tipos de 
Planos de Capitalização na Previdência Privada Complementar. 

Os Planos de Benefícios Definidos caracterizam-se pela fixação 
do valor dos benefícios a serem pagos, ficando as contribuições – 
tanto do empregador quanto do empregado – como fator variável: a 
postura financeira da empresa patrocinadora de plano de benefício 
definido é especulativa. Um governo não deve adotar essa postura 
especulativa. 

Pelo contrário, a referência deve ser os Planos de Contribuição 
Definida. Caracterizam-se pela fixação do valor das contribuições, 
ficando variável o valor dos benefícios futuros. A perspectiva 
econômica dependerá da capitalização das contribuições (ou, no caso, 
do bom uso produtivo da dívida pública): a postura financeira da 
empresa-patrocinadora de plano de contribuição definida é defensiva, 
assim como se recomenda ser a dos governos prudentes. 
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Enfim, para um endosso generalizado da TMM e suas 
implicações em política econômica, é necessária certa cautela ao 
abaixar de seu nível de abstração para o aqui-e-agora, por exemplo, 
centro ou periferia? Logo, quando a fase aguda da crise pandêmica 
passar e se retomar o crescimento da renda, novos governantes 
fariam bem em abater, gradualmente, o enorme estoque da dívida 
pública. 

Caso queira se aprofundar no tema, objeto de um debate 
eleitoral crucial neste ano, sugiro a leitura do meu estudo no livro 
digital: Fernando Nogueira da Costa – Dívida Pública e Dívida Social. 
janeiro 2022. 

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/01/fernando-nogueira-da-costa-divida-publica-e-divida-social.-janeiro-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/01/fernando-nogueira-da-costa-divida-publica-e-divida-social.-janeiro-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/01/fernando-nogueira-da-costa-divida-publica-e-divida-social.-janeiro-2022.pdf
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Capítulo 2.  
Conhecimento Transdisciplinar Aplicado à Política 

Lula: Eleito por Cidadão Brasileiro em Busca de Direitos 

Lula. Sem subtítulo. Todo o mundo o conhece. Entretanto, sua 
nova biografia, escrita por Fernando Morais, inova ao iniciar pela 
atual linha de chegada. Esta é uma nova linha de partida, para 
disputar a eleição presidencial de 2022, no ano do bicentenário da 
Independência do Brasil – e este país retomar o Estado de Direito 
democrático. 

Este foi interrompido desde quando, há duas eleições, o 
derrotado no segundo turno, representante da autoconsiderada 
“elite” brasileira, não aceitou o legítimo resultado. O herdeiro de 
casta dos oligarcas governantes se sentiu ultrajado por sua casta de 
oligarcas governantes ter sido vencida pela quarta vez consecutiva. 

Talvez tenha se sentido mais humilhada pela derrota frente a 
uma legítima socialdemocracia – e não sua sigla oportunista com 
marca referente ao Estado de Bem-Estar Social na Europa. Um 
ajuntamento elitista não a representa, caso não tenha líderes da 
casta dos trabalhadores, organizados em sindicatos, aliada à casta 
dos sábios intelectuais.  

Um autêntico Partido dos Trabalhadores já existia desde 1980. 
E a perspectiva era, seguindo o curso natural da identidade popular 
com seu maior líder, depois da reeleição da Presidenta, se seguir mais 
oito anos com eleição e reeleição do Lula. 

O golpismo tornou cúmplices, julgados perante a História, todos 
seus apoiadores. Envolveu a Casta dos Sábios-Jornalistas, fazendo 
mal-uso partidarizado da escrita ou do microfone, instrumentos do 
Poder Midiático, dotado da lógica de negociante dos “donos de 
jornal”: neoliberalismo, conservadorismo sem pluralismo no debate 
público, golpismo etc. Ela é aliada contumaz do Poder Econômico da 
Casta dos Mercadores com sua lógica de mercado: liberalismo, 
empreendedorismo, competitividade, eficiência, eficácia – e outras 
“palavrinhas-mágicas”, usadas e abusadas. 
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Sob alegação risível – “contabilidade criativa” – o golpe de 
Estado recebeu uma roupagem de legalismo por ter sido dado no 
Congresso Nacional. Em regime presidencialista, Congresso não é 
Parlamento. Neste, quando se constitui uma maioria em coalizão 
partidária, é legítima e esperada a mudança do Primeiro Ministro. 

O Poder Político aqui se expressou no Legislativo, santuário das 
negociatas da Casta dos Oligarcas com lógica paroquial 
(paternalismo, localismo etc.) dos bairristas, declarantes de votos 
para o impeachment. A triste página recente da História do Brasil foi 
caracterizada pela lógica familiar (respeito, herança, primogenitura 
etc.) dos clãs dinásticos, no qual nasceu o derrotado em 2014. 
Tornou-se corrupto e fisiológico. 

Essa vestimenta espúria foi acobertada pelo Poder Judiciário da 
Casta dos Sábios-Juristas, vestidos de Toga. Não honraram a lógica 
da meritocracia com o pressuposto de sua nomenclatura designar os 
mais bem-dotados, capazes de defender as regras e a autoridade 
máxima da Constituição brasileira. 

A inovação de Fernando Morais de começar a biografia de Lula 
pelos episódios mais marcantes de sua história recente – e não seguir 
a costumeira ordem cronológica da vida do biografado – demonstra 
ser pertinente a partir do sétimo capítulo. É quando passa a narrar a 
primeira prisão de Lula, em abril de 1980, já com o PT recém-
fundado, durante a ditadura militar. O leitor então percebe uma 
evidente analogia. 

Assim como a grande marca da história pessoal de Lula é o 
enfrentamento dos desafios para a conquista de cidadania para todos 
os brasileiros, a contumaz história das castas de natureza 
ocupacional brasileiras, exceto as recém emergentes dos 
trabalhadores organizados e dos profissionais do trabalho intelectual 
com formação universitária, é a resposta conservadora a essa 
ousadia de romper com a tradicional hierarquia social. São 
intolerantes quanto aos “párias” – pessoas excluídas socialmente – 
terem acesso aos mesmos direitos. 

Cidadania é o conjunto dos direitos civis, políticos e sociais dos 
cidadãos. Quebra do Estado de Direito é a ruptura dos mecanismos 
para o estabelecimento e garantia desses direitos. São duas 
constantes intercaladas na história da Nação brasileira. 
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As declarações contumazes de Lula dizem respeito a se praticar 
a cidadania no País. Todos os cidadãos pobres devem usufruir, na 
prática, de todos os direitos e deveres possuídos constitucionalmente. 
Sua história pessoal é uma contínua busca, para si e para os demais 
pobres, do direito à saúde, educação, moradia, trabalho, previdência 
social, lazer, entre outros. 

O cidadão é livre para praticar qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, caso tenha estudo e diploma para isso. A igualdade de 
oportunidades, para estudar, deve ser para todos. Lula diz a primeira 
vez quando se sentiu tratado como um cidadão foi quando, já 
adolescente, ingressou no SENAI. Passou, inclusive, a ter direito à 
alimentação regular. 

O cidadão é livre para dizer e escrever o pensado, caso não 
ofenda a outros e não ataque as instituições democráticas, caso 
contrário, precisa ser responsabilizado pelo dito e escrito. Logo, a 
divulgação massiva por robôs de contrapropaganda para queimar a 
reputação dos adversários é crime eleitoral. No entanto, passou 
impune na eleição de 2018. 

Todos devem ser respeitados na sua fé, no seu pensamento e 
na sua ação na sociedade. A intolerância religiosa marginaliza, no 
Brasil, até os não religiosos, isto é, ateus! 

Os bens de uma pessoa, quando ela morrer, passam para seus 
herdeiros. O direito à propriedade privada de moradia, bens de 
consumo durável e riqueza financeira deve ser possível igualmente a 
todos os cidadãos. Por isso, Lula insiste sempre sua meta maior ser o 
bem-estar, inclusive o representado por acesso pessoal a bens típicos 
de uma sociedade de consumo, se tornar plenamente social. 

Tudo isso não é resultante de doutrinação escolar ou ideológica 
– Lula formalmente só estudou no Primário e no SENAI –, mas sim da 
consciência de suas experiências com educação familiar materna, 
contatos com sindicalistas, e aprendizagem com intelectuais e leituras 
de livros. Aliás, sempre quando estive em reuniões de trabalho com 
ele, impressionou-me o profundo respeito de sua atenção com a fala 
dos outros. 

A biografia de Lula, escrita por Fernando Morais, acerta ao 
registrar para a História os principais fatos recentes (e nomes) na 
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quebra do Estado de Direito em contraponto à anterior, durante a 
ditadura militar (1964-1984). Dessa feita, um grande golpe político, 
típico de eleições em República de Bananas, foi dado em 2018 com a 
prisão do líder na pesquisa eleitoral.  

Levantamento feito pelo Datafolha, entre os dias 20 e 21 de 
agosto, pouco mais de um mês antes da eleição, registrava Lula com 
39% da preferência, o capitão ainda não esfaqueado com 19%, 
Marina: 8%, Alckmin: 6%, e Ciro: 5%.  

Não à toa, o juiz golpista foi premiado com “carguinho” como 
ministro da Justiça do eleito. Toda sua ambição, comprovada pelos 
fatos posteriores, era a ascensão social e política.  

Para tanto, criminalizou o principal partido político (com o maior 
número de eleitores em abrangência nacional) e seu líder, em conluio 
com procuradores do MP, igualmente com a sanha antipetista. Com a 
escancarada perseguição política, a justiça se partidarizou, de 
maneira desvergonhada, até a divulgação pela Vaza-Jato da 
combinação de ações entre o juiz e os procuradores da Lava Jato. 

“Convertido com a ajuda de assombrosa máquina de 
propaganda em super-homem e herói nacional, o até então 
provinciano juiz paranaense Sergio Fernando Moro, 45 anos, voz 
esganiçada, se jactava de ter chefiado uma guerra à corrupção sem 
precedentes na história do país. E contabilizava, à luz dos holofotes 
do horário nobre das TVs ou nas capas das revistas semanais, haver 
condenado a séculos de prisão, à frente da Lava Jato, quase uma 
centena de políticos, donos de empreiteiras, diretores e presidentes 
de gigantes estatais, banqueiros, empresários, publicitários, doleiros 
e até anônimos cidadãos comuns, apanhados pelas balas perdidas da 
operação”. Enganou muitos. 

Para essa sua ascensão social, cometeu crimes análogos aos da 
ditadura militar. Usou a tortura psicológica da prisão por tempo 
indeterminado, enquanto o prisioneiro não assinasse a chamada 
“colaboração premiada”, na verdade, “encomendada” para 
criminalizar Lula e o PT. Transformou conduções coercitivas em 
espetáculos midiáticos.  

Autorizou a PF fazer grampos no escritório do advogado da 
defesa, atingindo até a Presidenta Dilma com a divulgação ilegal de 
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conversa para seus cúmplices da mídia. Vasculhou as residências dos 
familiares de Lula em busca de pressupostas “provas”. 

A armação combinada entre juízes paroquiais, para arbitrar 
assuntos fora de suas alçadas, foi aberrante. Decisões foram tomadas 
com surpreendente celeridade, face ao ritmo lento da Justiça 
brasileira, para tirar Lula do páreo. 

Com tudo isso, atiçou o discurso de ódio da extrema-direita, 
reprimido “dentro do armário”, desde o fim da ditadura militar há 30 
anos. O golpe não terminou com a deposição de Dilma, pois se 
alongou com o corte de direitos trabalhistas, inclusive os sindicais, 
durante o governo golpista temeroso, e culminou com a prisão de 
Lula para não disputar e ganhar a eleição de 2018.  

Resultado desse crime cometido contra a democracia brasileira: 
o retrocesso do País em todos os indicadores sociais e econômicos. A 
economia brasileira tinha atingido o sexto posto no ranking mundial 
de PIB. No ano corrente, rebaixará para 14º. lugar. Com a esperada 
nova eleição de Lula, a povo pretende retomar sua história de 
conquista de direitos da cidadania. 

  
Lula, PT e o Basismo 

A nova biografia de Lula, escrita por Fernando Morais, propicia 
ao leitor, tendo vivenciado o regime ditatorial militar, após o golpe de 
Estado de 1964, comparar com a experiência recente de armação 
jurídica-midiática-política do “golpe semi parlamentarista” (sic) de 
2016 – e seu desdobramento arbitrário com a prisão do líder na 
pesquisa eleitoral pouco mais de um mês antes do primeiro turno de 
2018. Para os nascidos após o fim da ditadura, é um registro histórico 
essencial de se conhecer. 

Sua narrativa das lutas políticas, desde os anos 70, me fez 
recordar a experiência da minha geração. Foi universitária durante a 
ditadura militar. Esta já tinha aprisionado, torturado e assassinado, 
senão exilado, quase todos os jovens participantes ou simpatizantes 
com a luta armada contra o regime.  

Em 1974, dez anos após o golpe, a oposição através do voto no 
MDB, contando com o apoio do ME (Movimento Estudantil) e outros 
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setores da sociedade civil, em processo de organização espontâneo, 
conseguiu uma vitória histórica sobre a ditadura. Elegeu dezesseis 
senadores (entre as 22 vagas em disputa) e conseguiu 44% da 
Câmara Federal. A abrangência nacional da votação oposicionista 
surpreendeu até o próprio partido de oposição consentida. 

Demonstrou o caminho para alcançar a democracia ser a 
prática radical dela mesma. A sociedade passou a reagir, desde suas 
múltiplas bases, com movimentos sociais para lutas concretas, locais 
e/ou nacionais. A esquerda democrática, em busca de direitos da 
cidadania, abandonou a solução leninista de constituição de um 
partido centralizado, baseado na defesa de um programa 
revolucionário.  

Nesta concepção de partido vanguardista, só seria permitida a 
entrada mediante concordância básica com esse programa e 
constituição de uma nomenclatura apenas com os membros mais 
preparados, intelectual e burocraticamente, para ser “a vanguarda da 
classe trabalhadora”. Esse “centralismo democrático” deveria se 
refletir em todas as intervenções públicas externas de cada membro 
desse partido. 

Após cortar a submissão do sindicato do ABC à Federação dos 
Meta lúrg icos do Estado, pres id ida por um pelego sem 
representatividade perante as lideranças mais aguerridas, ele ampliou 
sua base, filiando milhares de novos associados. Contou com a ajuda 
das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja católica, 
nascidas no progressista encontro de Puebla, no México, em janeiro 
de 1979, por ocasião da III Conferência do Conselho Episcopal 
Latino-Americano (CELAM), com a presença do papa João Paulo II.  

O número de trabalhadores sindicalizados subiu de 20% para 
50% da mão de obra empregada na região ABC. O poder de pressão 
do sindicato sobre os patrões e sobre o governo estadual e o federal 
crescia na mesma proporção. 

Lula, quando viajava à Brasília, sempre ficava cismado com 
uma constatação: entre os 430 congressistas existentes na época 
(364 deputados federais e 66 senadores), havia apenas dois 
trabalhadores, ambos deputados federais por São Paulo. Os 
trabalhadores, praticamente, não tinham representação no Congresso 
Nacional. 
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Quando o novo sindicalismo iniciou o movimento grevista, em 
1978, a paralisação se estendeu por várias cidades fabris do estado, 
agora já apoiada por artistas e intelectuais e pelas discretas e 
poderosas CEBs (Comunidades Eclesiais de Base). A massa dos 
metalúrgicos em São Bernardo contaminou aos poucos os demais 
centros industriais, como o Vale do Paraíba e a região de Campinas 
até a Alta Araraquarense. Já se falava em centenas de milhares de 
grevistas no estado. 

Tendo de mudar as “regras do jogo” eleitoral, para manter as 
aparências (e o controle do Congresso), tanto o governo do general 
de saída quanto o de entrada, sem serem eleitos, falavam em 
abertura democrática, e não mais em repressão. A extrema-direita 
militar tinha quebrado a hierarquia com os “suicídios” e os 
assassinatos de membros do PCB e do PC do B, após massacrarem os 
rebeldes extremistas da luta armada.   

O sucesso do pipocar das mini greves ou greves-relâmpago de 
1978 era um estímulo para o movimento do novo sindicalismo 
continuar avançando. Entre 1978 e 1979 a inflação brasileira saltara 
de 40% para 77%, e com as duas maxidesvalorizações cambiais de 
Delfim Neto, em 1979 e 1983, iriam para 110% e depois 220%. No 
plano político interno, houve uma sucessão de derrotas eleitorais da 
Arena, o partido oficial. 

O Partidão, com a emergência da liderança sindicalista de Lula, 
resolveu recrutá-lo para as hostes do mais antigo partido político do 
país, então liderado por Luís Carlos Prestes. Via seu irmão Frei Chico, 
antigo membro do PCB (Partido Comunista Brasileiro), marcou “um 
ponto” – local público de encontro clandestino – com Lula. 

Este reagiu indignado: — “Frei Chico, toda vez quando você 
quiser eu falar com alguém, mande a pessoa me procurar no 
sindicato. Não tenho nada a esconder de ninguém e não preciso ficar 
fazendo papel ridículo em praça pública. O que eu falo na rua, falo no 
sindicato, comigo não tem conversa clandestina.” 

Marcou posição, definitivamente, perante a velha esquerda do 
vanguardismo clandestino, aliada muitas vezes ao sindicalismo 
oficioso ou pelego. A nova esquerda do basismo brotava, 
espontaneamente, em reação à ditadura. 
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A sociedade civil começava a se organizar em movimentos 
sociais, reivindicando, entre outras conquistas, eleições diretas em 
todos os níveis e a “anistia ampla, geral e irrestrita”. Opunha-se ao 
projeto de “abertura lenta, gradual e segura”. 

Por exemplo, depois de participar (sem ser “organizado”) no 
ME, na graduação na FACE-UFMG, obtendo uma liderança natural por 
meus colegas saberem eu não ser da Centelha/Democracia Socialista 
hegemônica, fiz o mestrado na UNICAMP e me mudei para o Rio de 
Janeiro em 1978. Lá participei intensamente do Movimento de 
Renovação dos Economistas, fundador do IERJ. Junto com meus 
colegas ativistas, fundamos em meados de 1979, por conta própria, 
antes mesmo da fundação oficial do PT em fevereiro de 1980, o 
Núcleo de Economistas do PT no Rio de Janeiro. 

Pipocavam, em todas as regiões, essas organizações, fruto do 
voluntarismo social. Essa visão entendia a autoridade política ser 
baseada na vontade coletiva. 

À realidade política da época, esses núcleos de base 
contrapunham um modelo de democracia popular, assentado em 
assembleias diretas e conselhos coletivos. A posteriori, esse 
movimento passou a ser chamado de basismo.  

Sob pretexto do respeito pela vontade das massas, o basismo e 
o democratismo reagiam à submissão automática das decisões da 
vanguarda. Eram tiradas por votações manipuladas por conchavos de 
bastidores entre pseudo líderes, instalados em um Comitê Central. 

Após a primeira campanha eleitoral de 1982, vitoriosa para um 
deputado estadual com bandeiras-de-luta em defesa do feminismo 
(misoginia era desconhecido no léxico) e da ecologia, contra o 
racismo e a homofobia, acabamos sendo uma vanguarda dentro da 
esquerda. Essas ideias vieram junto com a experiência europeia dos 
exilados brasileiros. 

Os autonomistas, de modo geral, propõem a descentralização 
do poder, a autogestão e a colaboração em rede entre todos aqueles 
dispostos a estabelecer novos modelos sociais. Lutam para a 
sociedade superar o autoritarismo ou os regimes totalitários nos 
casos de SOREX – Socialismo Realmente Existente. 
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“Castigos físicos, como surras de chinelo ou de cinto, eram algo 
comum na educação dos filhos em todas as classes sociais do Brasil, 
mas as memórias de Lula e alguns de seus irmãos têm do pai são 
relatos próximos do sadismo e da teratologia familiar. Não era um pai 
severo punindo um filho rebelde, mas um torturador diante da 
vítima.” 

Essas trágicas experiências familiares, onde o pai provedor 
descontava nos filhos o ódio pela submissão à exploração de sua 
força de trabalho, foram outros desafios socioculturais, enfrentados 
pela nossa geração. No entanto, observou-se na Operação Lava-Jato 
ainda os requintes da tortura psicológica nas “colaborações 
encomendadas”. 

A Teologia da Libertação também teve um papel-chave. 
Englobava várias correntes de pensamento com interpretação dos 
ensinamentos de Jesus Cristo em termos de uma libertação de 
injustas condições econômicas, políticas ou sociais. Foi uma 
reinterpretação analítica e antropológica da fé cristã, em vista dos 
problemas sociais. 

Sofreu forte declínio, desde sua condenação pela Santa Sé 
conservadora católica, pelo envelhecimento de suas lideranças e a 
falta de participação das novas gerações nesse movimento. Seu 
vácuo foi ocupado pela Teologia da Prosperidade: o discurso positivo 
e as doações para os pastores irão sempre aumentar a riqueza 
material do fiel.  

Enfim, recomendo a leitura de Lula: A Biografia, livro de autoria 
do Fernando Morais. Para todos os democratas, sejam velhos 
militantes, sejam jovens ativistas, apresenta uma escrita fluída de 
conhecimento relevante. Trata-se da experiência de conquista da 
democracia, novamente ameaçada. 

YouTubers: Potenciais Influenciadores de Votos em Lula 

Segundo a Pesquisa IPESP (ex-IBOPE), divulgada no início de 
dezembro de 2021, Lula manteve os mesmos 42% obtidos na 
pesquisa anterior. Em ambos os cenários apresentados, e derrota 
todos os adversários no 2º turno. 
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Já o presidente candidato obsessivo pela reeleição, via “compra 
de votos”, perdeu 3 pontos percentuais para seu ex-ministro da 
Justiça, em relação ao último levantamento, realizado em outubro. 
Somou 25% das intenções de voto, enquanto o ex-juiz Sérgio Moro 
subiu para 11%. 

Ciro Gomes (PDT) vinha sendo o terceiro colocado na corrida 
antes da chegada de Moro, recuou 2 pontos, para 9%. 

Passaram-se três meses e, depois de várias medidas 
eleitoreiras do populista de direita, o Datafolha em 24/03/2022 
anunciou: Lula com 43% no primeiro turno, contra 26% de 
Bolsonaro. Moro ainda se mantinha sua candidatura com 8%. Ciro 
tinha 7%. No segundo turno, 21 pontos separavam os dois 
candidatos na frente da pesquisa relacionada ao primeiro turno. 

A campanha difamatória contra Lula e a forte tentativa 
midiática de voltar ao antipetismo de 2018 são esperadas. 
Entretanto, a anulação do julgamento partidarizado com evidente 
perseguição política ao Lula e ao PT é um trunfo forte para demostrar 
o jogo-sujo de Moro naquela campanha. Ele tem um índice de 
rejeição de 55% a 65%. 

A comparação da economia até 2014 com a posterior 
(2015-2021) mostra a autocrítica necessária ser não repetir o 
estelionato eleitoral de 2015 com a volta à Velha Matriz Neoliberal, 
quando foi dada “carta-branca” ao Joaquim Levy, preposto por O 
Mercado. 

Lula não deveria se pronunciar sobre provocações, onde só 
perde votos, como eventual apoio a supostos aliados internacionais 
malvistos pela opinião pública brasileira e controle da imprensa. 
Deveria sim anunciar não fazer mais alianças fisiológicas com 
“porteira-fechada”, ou seja, ceder cargos na máquina pública, para 
formar base governista majoritária, sem a vigilância contínua das 
ações desses nomeados. 

Os companheiros de esquerda da geração do baby-boom se 
surpreenderam com o LULA - Podpah #295 ter atingido 7.329.292 
visualizações em sete dias (29.576 comentários), depois de ter sido 
transmitido ao vivo em 2 de dez. de 2021. O canal possui 4,450 
milhões de inscritos e recebe patrocínio da Habib’s. 
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(https://www.youtube.com/watch?v=r4JJh0lbYHU)  

Para conhecimento, vale a pena pesquisar esse fenômeno. O 
Pod Pah podcast se apresenta como uma conversa descontraída, 
longa e livre, como entre amigos. No Pod Pah asseguram um espaço 
onde o convidado pode desenvolver suas ideias sem qualquer tipo de 
restrições, fazendo o podcast fluir tranquilamente. 

Após famosos demonstrarem interesse em fazer uma 
apresentação na posse de Lula, caso ele ganhe as eleições 
presidenciais em 2022, os internautas ficaram impressionados com 
algumas das celebridades com apoio ao político. 

Por exemplo, a advogada e influenciadora Deolane Bezzera está 
estourada nas redes sociais. Sem papas na língua, a loira fala tudo 
vindo à cabeça e sem medo do cancelamento da internet. A viúva de 
MC Kevin abriu o coração e revelou em quem votará nas próximas 
eleições presidenciais. 

Ao fala no mesmo podcast, Deolane não hesitou em deixar 
claro o seu posicionamento político. A influencer demonstrou o seu 
amor e admiração pelo ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT). Na entrevista, a advogada disse: apoiará o petista nas 
eleições de 2022. 

“Eu amo esse cara! Fui parar até no Twitter dele! Te amo 
velhinho, 2022 é nós! Eu vou perder tantos seguidores em 2022, vou 
perder muito. Eu brigo muito por política, eu gosto dele. Não sou 
petista, mas sou lulista. Sou Lula!”. 

“Ele ajudou muito o Nordeste! O Lula trouxe para quem era 
pobre como eu, coisas que não eram acessíveis, carro popular, 
ninguém tinha passou a ter. Picanha, o povo passou a comer. O povo 
comia salsicha, comia ovo. Faculdade, curso técnico, bolsa família… 
Ah, isso é esmola... Não é esmola, o povo passava fome! O cara tirou 
a morte de ser uma certeza na vida de muita gente! O cara foi foda!”. 

Talvez mais surpreendente é o PT ter um novo e devotado 
nome em seus quadros. Filha mais velha do astrólogo e influencer 
bolsonarista, o finado Olavo de Carvalho, Heloisa de Carvalho, 51 
anos, também se filiou ao partido, alvo frequente da fúria 
escatológica despejada pelo pai nas redes.  
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Ela se voluntaria para qualquer missão, mas não esconde a 
preferência: “Estou disposta a trabalhar 24 horas por dia pela eleição 
do Lula”, diz. Pai e filha têm relações cortadas há anos e um passado 
de ódio mútuo exposto por ela em livro com lembranças escabrosas 
da convivência em família.  

Debate Eleitoral: Planos, Reformas e Contrarreformas 

No debate público brasileiro, muitas vezes rasteiro e superficial, 
surpreende quando são publicados na “grande” (sic) imprensa 
brasileira artigos de economistas heterodoxos, vinculados a partidos 
de oposição ao neoliberalismo, defendido cotidianamente por seus 
jornalistas e articulistas. Por isso, o debate pré-eleitoral, inaugurado 
neste início de ano através de série de artigos publicada na Folha de 
S.Paulo (02/01/22 a 06/01/22), onde se detalha o pensamento 
econômico de pré-candidatos, é bem-vindo! 

Não surpreende o convidado a representar o presidente atual, 
cujo único propósito é disputar a reeleição, para manter o fórum 
privilegiado e as benesses corporativas para seu clã e sua casta de 
militares, o ministro da Economia Paulo Guedes tenha preferido não 
se manifestar no debate. Demonstra, mais uma vez, a recusa ao 
debate público será a tática eleitoreira repetida pelo capitão 
desqualificado e seu preposto incapaz de enfrentar qualquer discórdia 
sem agredir os críticos. 

Em debate público, temos de nos acautelar para não usar (e 
abusar) do argumento ad hominem com “ataque ao homem”. Refere-
se à desqualificação do interlocutor por não ser especialista ou por 
juízo negativo de suas intenções. Ataca a pessoa, em vez da opinião 
dela, com a intenção de desviar a discussão e desacreditar sua 
proposta. 

Por exemplo, examine se você não sofre, quando examina os 
currículos dos articulistas convidados como representantes dos 
convidados, de Falácia Genética. Não vem à sua mente um apego 
emocional, seja negativo, seja positivo, à origem do emissor da ideia? 

Quando um argumento é desvalorizado ou defendido não por 
seu mérito, mas somente por causa de origem histórica ou a origem 
da pessoa atuante em sua defesa, seus adversários fazem um Apelo 
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à Hipocrisia: ou tu quoque significa “você também”. Rebatem uma 
acusação com outra acusação, desviando a atenção da correção da 
acusação.  

Quando se aponta uma suposta contradição entre o argumento 
da pessoa e suas ações ou afirmações anteriores trata-se de uma 
Culpa por Associação. É desacreditar uma ideia ao associá-la a algum 
indivíduo ou grupo malvisto em determinadas redes sociais. 

Por exemplo, Affonso Celso Pastore, sócio-fundador do Centro 
de Debates de Políticas Públicas e da consultoria empresarial AC 
Pastore & Associados, foi presidente do Banco Central do Brasil 
(1979-1985). Logo, vem à mente: – Ah, é um preposto do ministro 
Delfim Neto por carreirismo disposto a servir à ditadura militar... 

Quando se examina sua retórica, em defesa de crescimento 
econômico inclusivo e sustentável, respectivamente, “eliminação da 
pobreza extrema e melhoria da distribuição de renda” e “defesa do 
meio ambiente”, pensamos: – Ah, é... Está fazendo uma “maquiagem 
verde” no candidato desrespeitoso com o Estado de Direito...  

O anglicismo greenwashing ou “banho verde” indica a 
injustificada apropriação de virtudes ambientalistas por parte de 
organizações ou pessoas, mediante o uso de técnicas de marketing e 
relações públicas. A prática de camuflar, mentir ou omitir informações 
sobre os reais impactos das atividades empresariais, permitidas no 
meio ambiente, será lugar-comum, até mesmo por parte do atual 
desgoverno. 

O ex-ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, foi 
gravado em um vídeo de uma reunião ministerial propondo mudanças 
nas normas sobre a Amazônia. O oportunismo sugerido era para 
aproveitar quando a imprensa só se preocupava com a pandêmica 
COVID19. Falou assim: – “Enquanto estamos nesse momento de 
tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de 
covid, vamos passando a boiada, mudando todo o regramento e 
simplificando normas”. 

Estava lá, sentado ao lado do capitão, seu ministro da Justiça, 
ex-juiz de comarca, cujo destaque pessoal foi a perseguição política 
ao PT, seus líderes e seus aliados. Ao inventar uma série de 
acusações sem comprovações, aprisionou o favorito (Lula 39% X 
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boçalnaro 19% a um mês da eleição) e, por isso, foi premiado com a 
nomeação. Na reunião, vendo os despautérios – ditos ou ações 
absurdas, grandes tolices, despropósitos, disparates – ficou mudo e 
saiu calado. 

Seu Pastore afirma: “este foi um dos principais erros do atual 
governo, no qual a política de confronto e de enfraquecimento das 
instituições impactou a segurança jurídica e a previsibilidade 
necessárias ao crescimento econômico”. Ora, quem era o responsável 
pela segurança jurídica?! 

Pior, o representante do violador do Estado de Direito, no 
processo acusatório e inquisitório para fomentar o equivocado 
antipetismo, contraditoriamente, acusa: “esse [enfraquecimento das 
instituições] também foi um dos erros do governo do PT. A aposta no 
capitalismo de compadrio e em um modelo de cooptação de apoio 
político jamais levaria a um crescimento econômico sustentável”.  

O capitalismo clientelista (ou capitalismo de compadrio) é um 
termo para descrever uma economia onde o sucesso nos negócios 
depende das estreitas relações entre os empresários e a classe 
política. Paradoxalmente, em nome de seu combate, atuando ao 
contrário, Moro destruiu muitas das maiores empreiteiras brasileiras, 
mas em todas as pesquisas demonstram estar entre os ditos 
empresários o menor apoio relativo a Lula. – Por que, hein? 

Lembremos do apoio da FIESP aos golpistas manifestantes na 
avenida Paulista – e não da FEBRABAN. Os empresários reclamavam 
do CUT (Custo Unitário do Trabalho) estar superando a produtividade 
do trabalho e esmagando o lucro. Diziam ser justamente por causa 
da política de pleno-emprego, adotada pelo governo de coalizão com 
hegemonia do PT. 

Mas Seu Pastore continua a catilinária, imprecação ou acusação 
violenta contra o PT. Requenta o discurso superficial: “Escolhas 
políticas erradas aliadas à Nova Matriz Econômica levaram à recessão 
de 2014 a 2016, da qual ainda não nos recuperamos”. 

Culpam-na até pelas ocorrências desde o golpe de 2016, há 
seis anos! Evidentemente, Pastore se equivoca em achar o ciclo 
econômico-financeiro ser determinado exclusivamente por governo, 
no caso, o do PT. 
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Ligeiramente, entre outros fatores determinantes, listo os 
seguintes fatos: 

1. devido a seca em estações chuvosas de 2013 a 2016, a inflação 
de alimentos superou (e puxou) o IPCA em todos os primeiros 
trimestres desses anos; 

2. o Banco Central do Brasil com autonomia relativa respondeu, 
equivocadamente, ao choque inflacionário de quebra de oferta 
(seca) com elevação de 7 pontos percentuais dos juros básicos 
– de 7,25% aa para 14,25% – em cerca de 24 meses; 

3. as empresas não-financeiras com grande endividamento para 
as obras públicas estimuladas pelos PACS I e II sofreram o 
impacto da elevação das despesas financeiras e adotaram um 
longo processo cíclico de desalavancagem financeira; 

4. o ambiente político, logo após a derrota eleitoral do PSDB, em 
2014, com o golpismo sendo armado nas manifestações de rua 
e no Congresso Nacional, já estava contaminado pela mídia a 
divulgar, cotidiana e escandalosamente, a Operação Lava-Jato 
de perseguição política, propiciando a tentativa de escape de 
Eduardo Cunha ao tornar o governo refém de suas “pautas-
bomba”, senão abriria o processo de impeachment. 

Isso é história. O desafio do presente não é discutir o passado, 
mas sim propor o futuro. 

A dificuldade é menor em fazer uma “lista de desejos” na 
política econômica em curto prazo. Com competência técnica 
combinam-se seus instrumentos para alavancar a retomada do 
crescimento de renda e emprego à moda social-desenvolvimentista 
do PT.  

O grande entrave para fazer contrarreformas estruturantes será 
o Congresso Nacional, cuja maioria provavelmente será conservadora 
e pró ajuste fiscal sem aumento da carga tributária. Decerto não 
aprovará a tributação progressiva dos ricos, entre os quais estão eles 
próprios – e seus principais representados.  

Quanto a programas de longo prazo, em artigo curto de jornal 
ou rede social, os representantes dos candidatos só listam platitudes. 
São afirmações banais, sem sentido ou prosaicas, frequentemente 
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usadas como um clichê uniforme, regular, monótono. Termina com o 
pensamento criativo, destinado a superar o mal-estar social. A 
afirmação pode até ser verdadeira, mas seu significado foi perdido, 
devido ao seu uso excessivo. 

No plano simbólico, talvez seja interessante o Lula lançar um 
grande projeto social como a urbanização das favelas, onde 
sintetizaria o crescimento da renda, empregos, serviços públicos 
como saúde, educação e segurança para o bem-estar dos moradores, 
habitações populares, mobilidade social. Seria uma “marca”, para 
plataforma de seu governo, inteligível por todos os eleitores. 

Eram 6.323 favelas em 2010 com 11,4 milhões moradores ou 
6% da população brasileira. Já em 2019, o número de favelas 
aumentou 108%, somando 13.151 comunidades. No Estado de SP 
são 3.353. Ao todo, as favelas brasileiras reúnem 5 milhões de 
domicílio e 14 milhões de moradores, ou seja, 6,6% da população 
brasileira.  

O fenômeno é metropolitano: 89% das favelas estão localizadas 
em metrópoles, exigindo a cooperação entre os governos municipais 
e o federal. Cerca de 80% das favelas têm até 500 domicílios, apenas 
14 têm mais de 10 mil. O potencial econômico da urbanização das 
favelas também é atraente para empreendimentos privados. 

Retórica sem Credibilidade 

Em conjuntura quando, para sair de uma Grande Depressão, os 
governantes lúcidos recuperam a prática de planejamento estatal, 
para recuperação da atividade, Henrique Meirelles, ex-ministro da 
Fazenda do governo golpista, em entrevista a Fábio Pupo (FSP, 
13/01/22), mantém seu posicionamento arrogante e critica até o 
Plano Biden! 

“Nos Estados Unidos, por exemplo, está sendo preparado um 
investimento público maciço em infraestrutura. Existe uma diferença 
grande entre um país emissor de reserva, como os Estados Unidos, e 
um emergente como o Brasil. E daqui a alguns anos vamos ver o 
resultado dessa política americana. Está cedo para julgar se vai ser 
um sucesso”. 
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Mistura alhos e bugalhos ao apontar “a última vez quando 
houve uma expansão grande, nesse sentido [?!], gerou a crise de 
2007 e 2008. Uma explosão da bolha do preço dos ativos. Então 
vamos aguardar o que acontecer nos EUA. Mas no Brasil já temos 
essa experiência. Gerou recessão.” Ele encarnou o anti-Keynes e diz 
platitudes como depois de ciclo expansivo segue-se ciclo recessivo! 

Sua prosa é leviana. “Um país emergente como o Brasil não 
tem condições de ficar emitindo dívida de forma infinita [?!]. Nós já 
atingimos esse limite. Se viola o teto [de gastos], tem uma queda da 
atividade. Porque os investidores estão saindo por causa da incerteza 
fiscal. Então o efeito é contrário”. 

Para esse pseudo economista, “pai do teto dos gastos”, a 
expectativa, a confiança, a incerteza, o risco fiscal, todas essas 
subjetividades seriam referentes às Finanças Públicas. Nada ligado a 
dados objetivos – competição, ritmo de vendas, esgotamento de 
estoques, grau de ociosidade da capacidade produtiva, alavancagem 
financeira etc. – guiaria os tomadores de decisões cruciais de longo 
prazo. Estas são aquelas capazes de alterar o contexto sem reversão 
a não ser à custa de sérios prejuízos. 

O Meirelles, agora assessor do candidato Doria (PSDB), acha 
uma reforma administrativa geraria efeitos imediatos ou seria mais 
gradual dependendo de como a fizer. “No estado de São Paulo, eu fiz 
reforma administrativa e já tenho, daqui até o fim de 2022, R$ 50 
bilhões em caixa para investir. Se fizer uma reforma administrativa 
como aqui, onde fechei cinco empresas estatais com corte de 
despesas, isso já gera efeitos no ano seguinte. (...) Se só em São 
Paulo fiz uma reforma capaz de gerar R$ 50 bilhões, no âmbito 
federal geraria um espaço muito maior”. 

Por qual razão ele não a fez quando dava as ordens no governo 
golpista? O semiparlamentarismo não deu o golpe na Dilma e evitou 
por diversas vezes o impeachment de Temer? A base governista não 
aprovaria sua reforma administrativa? 

Agora diz: “essa reforma administrativa seria a primeira a ser 
atacada, em conjunto com a reforma tributária para simplificar a 
tributação e aumentar a produtividade do país. Seria o projeto 
apresentado pelos estados.” 
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Para ele, o problema principal do setor público brasileiro se 
reduz às despesas. “O Brasil já tributa muito. A arrecadação tributária 
brasileira em relação ao PIB já é muito elevada, entre os países 
emergentes. É equivalente a um país do norte da Europa [?!]. Não 
tem de aumentar isso. O caminho não é por aí. O que precisamos é 
simplificar as receitas. E, para isso, precisamos fazer a reforma 
tributária”. 

Para essas reformas saírem realmente do papel, segundo o 
onipotente, “basta ter um governo com a disposição, a liderança e a 
decisão de fazer a reforma como fizemos [ou melhor, fiz] em São 
Paulo. É o exemplo da maior economia do país”. 

Gerar crescimento econômico e empregos no país é 
“exatamente fazendo tudo isso. Primeiro lugar, temos de reformar o 
Estado, gerar espaço sob o teto, e fazer a reforma tributária para 
gerar aumento da produtividade, abrir concessões para fazer 
investimentos privados na infraestrutura, e desestatizar”. 

É um reles neoliberal... Na entrevista, transparece ter sido um 
ghost writer quem escreveu o artigo assinado por ele... 

Já Affonso Celso Pastore, Sócio-fundador do Centro de Debates 
de Políticas Públicas e da AC Pastore & Associados, foi presidente do 
Banco Central do Brasil (1979-1985). Era um tecnocrata da ditadura 
militar. 

Há um descolamento entre seu discurso e as ações do seu 
candidato. Por exemplo, pretende evitar a política de confronto e de 
enfraquecimento das instituições do atual governo da democradura 
iliberal, também chamada democracia parcial, de baixa intensidade e 
vazia, do qual Moro foi ministro da Justiça! Reconhece: essa política 
impactou a segurança jurídica e a previsibilidade necessárias ao 
crescimento. 

Dada a criminalização dos políticos, realizado por seu 
candidato, não aposta no capitalismo de compadrio e nem em um 
modelo de cooptação de apoio político, no Congresso Nacional, capaz 
de levar a um crescimento econômico sustentável. Como o Poder 
Executivo governaria sem apoio do Poder Legislativo? Seus pares do 
Poder Judiciário também não o apreciam... 



 76

A la Keynes, ele contraria seu velho monetarismo ao 
reconhecer: “nos ciclos econômicos, o governo tem de ter a 
capacidade de fazer uma política fiscal contracíclica, mas em ‘tempos 
normais’ tem de manter a dívida pública em níveis sustentáveis por 
meio de controle dos gastos”.  

O arcabouço fiscal ideal requer... reformas – novamente 
aparece a “palavrinha-mágica” habitual – “de modo a cortar 
desperdícios e privilégios, direcionando recursos a setores e 
atividades com maior retorno social”. Nas entrelinhas, permanece o 
viés de criminalização da Política, típica do seu candidato, pois 
anuncia ser capaz de gerar “ganhos para a sociedade como um todo, 
e não direcionados para barganhas políticas”. 

O mais surpreendente, em seu artigo, é o velho monetarista 
reconhecer: “no campo social, tanto quanto no econômico, o mundo 
já abandonou o mito do ‘Estado mínimo’, como foi idealizado por 
Thatcher e Reagan. Ainda existem testemunhos de como isso 
funcionava, como é o caso dos EUA, onde apesar de se prezar a 
eficiência e a meritocracia, também tolera a crescente concentração 
de rendas e riquezas”.  

Cita o caso da socialdemocracia europeia com partidos de 
origem trabalhista. “No extremo oposto estão os países da Europa 
Ocidental, onde o tamanho do Estado varia de país para país, com 
assistência universal de saúde em alguns casos e com o Estado sendo 
o único provedor da educação, em outros”.  

Ao não lembrar seu candidato ter aprisionado sem provas o 
principal líder trabalhista da história do Brasil, capaz de retomar a 
construção desse Estado de Bem-Estar social, apresenta um 
diagnóstico sem credibilidade com base nas ações pregressas do ex-
juiz.  

“Tem um nível enorme de pobreza extrema e uma camada 
enorme da população não tem oportunidade de acesso. A obrigação 
do governo é atuar neste campo, e há exemplos de políticas públicas, 
como na assistência à primeira infância, na educação, na orientação 
objetiva da saúde, e nas transferências de renda de modo a dar a 
todos o mesmo ponto de partida”.  
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 A Igualdade de Oportunidades é um slogan caro aos liberais 
norte-americanos – e não tanto a Igualdade de Resultados, 
privilegiada pelos socialdemocratas europeus. Com a prisão de quem 
sempre lutou por esta, seu candidato interferiu diretamente na 
eleição de 2018 – e é o principal responsável pela eleição do atual 
presidente! 

Daí, para obtenção de alguma credibilidade, não basta uma 
“maquiagem verde” no discurso. “O outro pilar do programa é o 
compromisso com o meio ambiente. Além de um valor em si traz 
dividendos políticos e econômicos. Como parte do planeta temos que 
fazer a nossa parte no campo ambiental. (...) O Brasil tem de 
readquirir o papel responsável como no seu passado”.  

Sim, como era nos governos sob hegemonia do PT 
(2003-2014), ao qual ele criminalizou sem provas. Na tentativa de 
destruir sua reputação de partido político com maior número de 
simpatizantes, no Brasil, provocou milhares de desempregos com a 
destruição de grandes incorporadoras de obras públicas e o 
retrocesso político.  

Em troca do cargo de ministro da Justiça, o juiz de comarca 
aprisionou o candidato favorito da eleição de 2018! Sua ambição 
pessoal de escalada política é tão grande a ponto de, embora não se 
distinga ideologicamente do miliciano eleito, ter rompido com o 
“casamento de conveniência” logo quando deixou de ser conveniente 
para sua carreira de alpinista social... 

Fora questiúnculas pessoais entre egos narcísicos, o resto em 
termos de programas econômicos da direita é redundância: Guedes, 
Meirelles e Pastore são “farinha do mesmo saco”. Suas 
argumentações prometem “mais do mesmo”, ou seja, similar ao 
neoliberalismo da atual equipe econômica.  

Todos seguem a famigerada Economia da Confiança (ou do 
Risco). Economistas com base no individualismo metodológico se 
reduzem ao adotar o reducionismo psicológico. 
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Patrulha Ideológica 

Infelizmente, no debate público brasileiro, usa-se e abusa-se do 
ataque ad hominem (ao homem): é a desqualificação do interlocutor 
por juízo negativo de suas intenções. Critica a pessoa, em vez da 
opinião dela, com a intenção de desviar a discussão e desacreditar a 
ideia desse oponente a priori. 

Por exemplo, no artigo “A Batalha pela Alma de Boric” (Valor, 
27/12/21), de autoria de Jorge G. Castañeda, ex-ministro de 
Relações Exteriores do México, e professor da Universidade de Nova 
York, a crítica deveria sim ser dirigida ao reducionismo analítico. Ele 
trata a heterogeneidade nacional e a complexidade institucional 
latino-americana de maneira muito simplória – e quase atemporal, 
não datando e localizando as circunstâncias de cada presidente à 
esquerda.  

Em análise maniqueísta, ele reduz tudo no âmbito da discussão 
a duas categorias opostas: ao rejeitar uma das opções, o interlocutor 
não teria alternativa a não ser aceitar a outra. Ele diz: “desde a 
virada do século, a América Latina teve duas ‘esquerdas’ políticas 
distintas:  

1. uma esquerda moderada, democrática, globalizada e moderna, 
e  

2. uma esquerda anacrônica, estatista, nacionalista e autoritária. 

O grupo mais moderado é exemplificado por: 

1. os governos chileno e uruguaio, nos últimos 20 anos, e  

2. o governo brasileiro durante os dois mandatos do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (apesar de sua corrupção).  

Em menor medida, o governo de primeiro mandato do 
presidente boliviano Evo Morales e o governo da Frente Farabundo 
Martí de Libertação Nacional, em El Salvador (mais uma vez, apesar 
da corrupção), também se encaixam nessa categoria.  

A esquerda radical é exemplificada por: 

1. o falecido Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela,  
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2. o sucessor escolhido por ele, Nicolás Maduro;  

3. o Rafael Correa, no Equador;  

4. o presidente nicaraguense Daniel Ortega;  

5. o regime Castro, em Cuba.  

É mais difícil categorizar Andrés López Obrador, no México, 
Pedro Castillo, no Peru, e Néstor Kirchner, Cristina Kirchner e Alberto 
Fernández, na Argentina.” 

A hipótese tentada ser defendida por Castaneda, sem espaço 
para apresentar dados suficientes e arrumar argumentos irrefutáveis, 
é a seguinte. 

“Agregue a isso a história recente do Chile, os resultados do 
segundo turno e a composição da coalizão governante, e há boas 
razões para pensar: Boric poderia optar por não governar como um 
típico populista de esquerda latino-americano.  

Em vez disso, ele poderia atuar mais como um socialdemocrata 
europeu, nos moldes de Felipe González, o primeiro premiê socialista 
da Espanha após o retorno do país à democracia na década de 1970. 
A esperança, sem dúvida é essa, pelo bem do Chile – e da América 
Latina.” 

Em lugar de debater essa ideia – a possibilidade institucional de 
passagem do populismo latino-americano para a socialdemocracia 
europeia, liderada por partidos de origem trabalhista em aliança com 
partidos verdes e liberais clássicos no parlamentarismo exigente de 
maioria –, a opção de seus críticos é imputá-lo uma Culpa por 
Associação. Buscam simplesmente desacreditar uma ideia ao associá-
la a algum indivíduo ou grupo malvisto em determinadas redes 
sociais. 

Por exemplo, acusam: “Castañeda foi o típico trânsfuga 
‘moderno’ dos anos 1990. Começou a vida no Partido Comunista, 
duas décadas antes, escreveu o livro saudado pelos ultraliberais 
latino-americanos como uma espécie de Corão da Era pós-soviética, 
para a periferia, e terminou como funcionário de um governo de 
direita”. 
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Percebe-se também nesse debate público um Apelo à Hipocrisia 
ou tu quoque: “você também...”. Alguém da esquerda radical busca 
rebater uma acusação com outra acusação, desviando a atenção da 
correção (ou não) da acusação. Ocorre quando se aponta uma 
suposta contradição entre o argumento atual da pessoa e suas ações 
ou afirmações anteriores. 

“A ideia de qualquer candidato de esquerda ser uma ameaça à 
institucionalidade é uma cantilena oportunamente esquentada pela 
grande mídia. O que subjaz é não se deve nem se pode enfrentar o 
neoliberalismo.  

Estas coisas são mais fáceis de tolerar quando vem da direita 
tradicional em vez de conversos, como Castañeda. Foi de esquerda 
na juventude, mas ministro do governo Fox no México e inimigo 
declarado de toda esquerda. Quando tenta traçar os contornos de 
uma esquerda aceitável, mostra apenas de onde fala.” 

Nesse caso, é nítida a Falácia Genética: apego emocional, seja 
negativo, seja positivo, à origem do emissor de uma ideia. Um 
argumento é desvalorizado ou defendido não por seu mérito, mas 
somente por causa de origem histórica da pessoa defensora da ideia. 
É típico pensar “ou está comigo ou está contra mim – e isso o 
desqualifica”. 

Os ataques pessoais são contumazes. “Castaneda é uma 
espécie de Demétrio Magnoli mexicano. Mas sem aquela cara de 
estátua (Moais) da Ilha da Páscoa. Esta só o Demétrio tem”. (...) 
“Certo. Também tem algo de Roberto Freire e tais.” 

No entanto, em uma análise aparentemente mais acadêmica, 
alerta-se: “no Brasil, o debate político está muito personalizado e, 
infelizmente, parte da esquerda perde-se nessa fulanização”. Daí o 
professor expõe sua opinião: “a primeira coisa a interessar é qual 
programa Lula e o PT proporão para uma aliança capaz de englobar a 
candidatura Alckmin na vice-presidência de Lula”. 

Paradoxalmente, o programa esboçado por um Professor Titular 
de Ciência Política é um anti-programa, pois propõe a volta ao 
passado, para o qual haveria de ter força política no Congresso 
Nacional para derrubar toda a legislação implantada, inclusive 
constitucionalmente, desde o Golpe de 2016. É a tradicional ilusão de 
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a conquista eleitoral do Poder Executivo permitir uma revolução em 
vez de constatar a minoria à esquerda entre os congressistas e tentar 
aprovar uma re-evolução institucional. 

“No caso do PT, irá propor quais ‘desrreformas’ para iniciar a 
negociação em torno de um eventual governo Lula-Alckmin? Vamos 
conjecturar improvisadamente e apenas para ilustrar uma lista. O PT 
poderia propor várias ‘desrreformas’:  

(a)  trabalhista;  

(b)  previdenciária;  

(c)  retomada da valorização do salário-mínimo;  

(d)  do teto de gasto;  

(e)  independência do Banco Central;  

(f)  retorno ao sistema de partilha no pré-sal;  

(g)  suspensão dos processos de privatização da Eletrobrás, dos 
Correios, das refinarias da Petrobrás;  

(h)  volta do imposto sobre exportação, como fez com árdua luta o 
peronismo na Argentina etc., etc. 

Como medidas políticas:  

(a)  desmilitarização do governo e das instituições do Estado (STF, 
TSE) e volta dos militares aos quartéis;  

(b)  fim da cláusula de barreira para os partidos políticos;  

(c)  fim das mordomias de parlamentares que os colocam acima dos 
seus partidos;  

(d)  apuração dos crimes cometidos contra a saúde pública e assim 
por diante.” 

Essas contrarreformas são propostas voltadas para o passado e 
sem enfrentamento das questões urgentes do presente: a retomada 
do crescimento do emprego e da renda, além da assistência social 
para a mobilidade social dos miseráveis. Quando se assume o 
governo, de maneira democrática, em alternância de poder, não se 
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governa isolado, apenas com sua pureza ideológica, mas sim de 
maneira pragmática: deve ter serenidade para aceitar o imutável, 
coragem para lutar pelo alterável – e sabedoria para distinguir um do 
outro. 

Porém, para atacar a aliança com Geraldo Alckmin (simbólica 
de uma Frente Ampla Progressista contra a extrema-direita), além de 
rejeitar a Federação de Partidos com PSB, PSOL, PCdoB, PV, Rede e 
talvez PDT, outro professor universitário e integrante do Diretório 
Nacional do PT, prega o exclusivismo autossuficiente de O Partido. 
Considera todos os demais golpistas ou menores, justificando assim o 
PT ter uma postura isolacionista! 

Se é para olhar o passado, em vez de voltar-se para o futuro 
com possíveis mudanças estruturais e institucionais a ser aprovadas 
pelo Congresso Nacional e implementadas pelo corpo técnico 
nomeado para cargos-chave na máquina pública brasileira, em lugar 
de destilar o rancor político contra Os Outros, o necessário será se 
preparar para não repetir erros. Tanto no escândalo jurídico-midiático 
do “mensalão”, quanto no do chamado “petrolão”, a raiz desses 
problemas esteve no fisiologismo das alianças feitas para obter a 
coalizão governamental com partidos de aluguel do “Centrão”. 

Se para governar, no Brasil, a coalizão partidária será 
inevitável, a nomenclatura – quadros políticos nomeados sem a 
devida competência técnica – não deverá ser novamente baseada no 
“amicismo”, favorável aos amigos de Quem Indica (QI). Pelo 
contrário, a reputação ilibada de profissional vigilante de seus pares 
necessitará ser um critério fundamental para evitar o aparelhamento 
partidário corrupto por aliados.  

Todos os nomeados devem desfrutar, no âmbito da sociedade, 
de reconhecida idoneidade moral. Esta é a qualidade da pessoa 
íntegra, sem mancha, incorrupta. 

Conciliação: Aliança entre Liberalismo e Esquerdismo 

Muitos companheiros de esquerda acham o atual regime militar 
eleito, assim como o anterior ditatorial, deixar como única opção, aos 
grupos/partidos de oposição e às elites dissidentes, a escolha, ou 
melhor, a contínua oscilação, entre a acomodação, daí a fisiologia do 
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chamado “centrão”, ou a tentativa de volta por cima com o 
ideologismo. Este purismo teve repetidos fracassos, na política 
brasileira, quando se propôs a fazer isoladamente a uma revolução 
radical frente ao “sistema capitalista”. 

Isso está, na atual conjuntura, sendo visto como um falso 
dilema ou uma falsa dicotomia, porque uma terceira opção está 
excluída nesse “pensamento vermelho ou amarelo”. Reduz tudo no 
âmbito da discussão da estratégia político-eleitoral a duas opções 
opostas: ao rejeitar uma, o interlocutor não teria alternativa a não 
ser aceitar a outra. 

A chamada “terceira via” apresentou a ideia simplória de 
classificar as duas polarizações como extremistas. O líder das 
pesquisas eleitorais, um líder sindical negociador nato, jamais poderá 
ser classificado como um membro da extrema-esquerda. O atual 
mandatário é, de fato, um populista de direita, eleito em 2018 por 
causa da prisão arbitrária do adversário favorito, em cima de uma 
armação política de um juiz de comarca com procuradores. 

Este juiz foi premiado por esse conluio com sua nomeação para 
ser ministro da Justiça. Com a ambição de ser presidente da 
República, entrou em dissidência, para acumulação de dinheiro, 
dando consultoria às corporações empresariais também acusadas por 
ele na chamada “Operação Lava-Jato”. A “terceira via” só engana os 
mal-informados e ainda iludidos. 

O maior desafio pela frente será a recuperação ou mesmo a 
constituição da identidade nacional, pois esta requer certa coerência 
e continuidade. Um especialista nesse tema, o francês Professor 
Emérito da UNICAMP, Michel Debrun (1921-1997), dizia: “no plano 
sociopolítico, um indivíduo (ou uma coletividade) não pode se 
declarar, a não ser brincando, ao mesmo tempo ser fisiológico e 
ideológico. Há de escolher. As duas vertentes implicam modalidades 
de ação incompatíveis entre si”. 

Os ideólogos em busca da elaboração e difusão da ideologia 
antes denominada “projeto nacional-desenvolvimentista”, hoje 
“social-desenvolvimentista” com políticas sociais ativas, têm a 
preocupação com a real existência (ou não) de identidade nacional 
brasileira. Não podem deixar de enfrentar a famigerada “fisiologia” 
brasileira. 
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Talvez seja esse senso de compromisso, do favor, do jeitinho, 
às vezes do “deixa disso” ou até da negociata fisiológica parte dessa 
identidade nacional. Existe mesmo, no Brasil, a ideologia da 
“conciliação”. Ela pretende fundamentar e legitimar certos 
comportamentos políticos. Assim, ideologismo e fisiologia podem 
impregnar, de modo alternado, as atitudes das mesmas pessoas ou 
dos mesmos grupos. 

A hora e a vez de nova conciliação ideológica nacional se 
apresentam aqui-e-agora. Hoje, não há mais sequer comunhão em 
torno dos televisores para torcer para a seleção brasileira de futebol 
ou para comentar a novela. A camisa verde-e-amarela, vestida pelos 
“coxinhas”, traz tristes recordações para os “mortadelas”. O futebol 
brasileiro foi vilipendiado. Os melhores jogadores e as melhores 
séries do streaming estão no exterior...  

Só a música ainda une os brasileiros – e talvez a solidariedade 
humanista durante as catástrofes naturais ou o pandemônio da 
pandemia. Mas o atual presidente sequer foi capaz de mostrar 
empatia com a dor da perda das milhares de famílias enlutadas. 

Do ponto de vista sociológico, a coesão pode ser definida como 
o grau de consenso dos membros de um grupo social sobre a 
percepção de pertencer a um projeto nacional ou a uma situação 
comum. Depois de quatro anos, quando se exacerbou a coação 
violenta dos paramilitares milicianos, no governo do país, 
propagadores do armamentismo civil, os brasileiros responsáveis 
buscam desarmar espíritos e pregar a concórdia para restabelecer um 
projeto social-desenvolvimentista e democrático nacional. 

Para voltar ao crescimento sustentado, o país necessita de um 
estado de harmonia, entendimento, concordância. Conciliação e paz 
são virtudes abominadas pelo passageiro presidente da República. O 
ex-militar só consegue proferir discurso de ódio. 

A necessidade de conciliação entre as ideologias do liberalismo 
e do esquerdismo surge para enfrentar a atual crise de estagflação, 
quando a visão ultraliberal de economista da Escola de Chicago está 
dominante. Não consegue deixar de ser inerte para satisfazer as 
necessidades sociais de ocupações e renda. Os desempregados e os 
desalentados pedem, imperiosamente, uma mudança de governo 
para afastamento da inação. 
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Os novos “liberais igualitários” querem restabelecer e 
implementar o potencial para o desenvolvimento dos indivíduos e da 
Nação. Ao fazê-lo, assumem compromisso com o Estado de Direito 
democrático e a atuarem no Estado com instituições propiciadoras 
desse desenvolvimento sem emperrar a livre atuação do mercado no 
estabelecimento de preços relativos, sinalizadores de alocação de 
capital. Esta preocupação com a liberdade positiva leva-os a 
ultrapassar o Estado minimalista.  

Os social-desenvolvimentistas não serão de nenhuma forma 
hostis, como questão de princípio, seja ao individualismo, seja ao 
liberalismo. Eles certamente se livrarão da atual estatofobia 
ultraliberal, mas não serão estatistas empertigados. 

Nesse processo pragmático, o planejamento indicativo será 
coordenado por agências setoriais tecnicamente especializadas – e 
não aparelhadas por representantes fisiológicos. Elas estabelecerão 
as exigências e os incentivos, de modo as metas indicativas de um 
plano macrossistêmico estratégico serem alcançadas em seus 
componentes setoriais sem coação, mas sim com incentivos fiscais e 
creditícios. 

O planejamento, mesmo sendo indicativo e descentralizado, é 
necessário como estratégia de construção de uma Nação 
desenvolvida. A regulação (sem emperração) da economia de 
mercado pode ser entendida como um conjunto complexo de medidas 
e ações do Governo, envolvendo a criação de normas, o controle e a 
fiscalização de segmentos de mercado, explorados por empresas 
estatais e privadas, muitas vezes em parceria, para assegurar o 
interesse público e, em particular, dos cidadãos. 

O liberalismo social regulacionista substituirá com vantagens, 
para todos os agentes econômicos, a inação do atual ministro da 
Economia. Ele demonstra desconhecimento de causa em sua crítica 
ao diagnóstico keynesiano da atual carência de demanda efetiva. 

Ora, não seria irracional haver investimento privado, para 
ampliar a capacidade produtiva, se ela está ociosa com baixa 
utilização? Isso não seria devido ao corte de consumo por conta da 
insegurança trazida pelo desemprego massivo?  
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Nesse caso de Grande Depressão, a receita keynesiana dita: o 
investimento produtivo estatal deve substituir o gasto privado e por 
razão de política pública dar o arranque contra as expectativas 
privadas pessimistas. Depois, o multiplicador de renda e emprego 
arrastará os gastos privados. Na Escola de Chicago ultraliberal e 
sectária não ensinam sequer esse be-a-bá keynesiano! 

Quais serão os compromissos político-ideológicos nesta aliança 
entre o liberalismo e o esquerdismo contra o extremismo-de-direita 
neofascista? Ambas as correntes necessitarão ceder em alguns 
princípios sem sacrificar suas crenças essenciais. 

Por exemplo, a igualdade de oportunidades é uma bandeira de 
comum acordo. Políticas afirmativas de cotas e incentivos 
educacionais são compensatórias para os desafortunados sem a 
“sorte-do-berço”.  

A partir dessa igualação, na linha-de-partida, valerá o mérito 
recompensador de quem acumular com estudos o maior “capital 
humano”, isto é, a remuneração de acordo com cada capacidade 
pessoal de ganho. Em nome da igualdade de resultados, não se 
poderá penalizar fiscalmente os profissionais bem-sucedidos.  

A redistribuição de riqueza, é claro, só funcionaria uma vez. 
Não se pode esperar o rico expropriado aparecer novamente para um 
segundo confisco. “Expropria-me uma vez, e a culpa é tua. Expropriar 
duas vezes, e a culpa é minha”.  

Em uma economia globalizada, os expropriados podem se 
mudar para a Irlanda, Suíça ou Ilhas Cayman. Além disso, os 
milionários dificilmente poderão ganhar seus milhões novamente, no 
ano seguinte, se o governo tiver tomado a maioria deles. 

Essa argumentação sobre Imposto da Grande Fortuna é 
realista. Deve ser analisada com pragmatismo. 

Afinal, no Pacto Burguês da economia de mercado, os ricos 
investem e assim permitem aumento da renda para todos, além, é 
claro, para si mesmo. Então, o que queremos, uma pequena extração 
única dos ricos (apenas para satisfazer a inveja e a raiva) ou uma 
sociedade livre, onde ocorram melhorias face a atual calamidade e, 
em especial, melhore muito a situação dos pobres? 
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Enfim, sem sectarismo dogmático, será melhor nos 
concentrarmos diretamente naquilo racionalmente desejado e 
possível realmente alcançar: a igualdade da dignidade social e a 
igualdade perante a lei, levando a substancial igualdade de resultados 
e, em qualquer caso, a uma melhoria radical nas condições de vida 
dos pobres. Este será o Pacto Social-desenvolvimentista no Brasil a 
partir do próximo ano com a vitória eleitoral! 

Leia mais: Fernando Nogueira da Costa – Liberalismo X 
Esquerdismo. abril 2022. 

O Mercado, o Poder e as Castas – Parte I 

Trato O Mercado com toda a reverência dedicada a um ser 
sobrenatural com letras maiúsculas. Afinal, Ele parece ser 
onipresente na mídia brasileira, onisciente a respeito do futuro, 
aparentemente incerto para os mortais – exceto a própria morte –, e 
onipotente para condenar todos esses pobres coitados às piores 
mazelas possíveis caso o contrariar. E não o louvar. 

Neste fim de governo, o circo pegou fogo – e eu, pobre palhaço, 
dou risadas por ver os economistas neoliberais, louvadores de O 
Mercado, desesperados com o capitão e seu imprestável “Posto 
Ipiranga”. Provam do seu próprio veneno... 

Com o baixo índice de popularidade e obcecado apenas com a 
reeleição para salvar a si e a família da prisão, devido aos maus 
hábitos, o líder do clã paramilitar pensa a conjuntura econômica 
representar, para o eleitor, a indicação do grau de acerto do governo 
na realização da sua tarefa. Com a estagflação, isto é, a estagnação 
no crescimento da renda e emprego, além da inflação de alimentos e 
energia, inclusive a de combustíveis, esse relacionamento entre a 
chance de reeleição e essas variáveis econômicas afetadas é 
chamado de “função popularidade”. 

Inversamente, quando a relação direcional vai de O Governo a 
O Mercado, é a Política influenciadora da Economia, à qual tenta 
manipular para assegurar sua própria sobrevivência. Este 
relacionamento Estado-Mercado é chamado de “função política”. O 
conluio entre eles não atendeu à Comunidade desde sua posse no 
início de 2019. 

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/04/fernando-nogueira-da-costa-liberalismo-x-esquerdismo.-abril-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/04/fernando-nogueira-da-costa-liberalismo-x-esquerdismo.-abril-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/04/fernando-nogueira-da-costa-liberalismo-x-esquerdismo.-abril-2022.pdf


 88

O Governo não consegue mais colocar em prática suas 
concepções ideológicas. Sua política ideologicamente orientada para a 
obsessiva austeridade fiscal, extremamente impopular, está sendo 
impedida pelo próprio oportunismo de sua base governista. Ela 
duvida dele ser reeleito, por seu nível de popularidade está muito 
abaixo de um nível mínimo necessário de apoio. 

No desespero, todo seu esforço para aumentar popularidade, 
não é propriamente implementar política expansionista, via aumento 
dos investimentos públicos produtivos, para reduzir o desemprego e 
aumentar o crescimento da renda, nem tampouco melhorar a 
qualidade dos serviços públicos na área de segurança, educação e 
saúde. Sua opção é comprar diretamente os votos necessários com 
mudança da rotulagem do bem-sucedido Programa Bolsa-Família, 
atribuído ao seu maior adversário. 

Naturalmente, a situação será diferente se a taxa de inflação 
estiver muito alta. Neste caso, poderá ser vantajosa para o governo a 
implementação de uma política deflacionária. 

Qual é a intuição a respeito do Poder de uma mente primitiva 
como a do atual mandatário? Quando é restrita apenas à (má) 
educação familiar, ela é imbuída do pensamento de o Poder Paternal, 
vindo da natureza sobre os descendentes diretos, ser exercido 
sobretudo pelos interesses dos filhos. 

Com educação militar, cria antagonismo para associar e 
defender “os amigos”, isto é, sua base eleitoral, e desagregar e 
combater “os inimigos”: os adversários de sua prática governamental 
para si. O Poder Despótico adota um vale-tudo pelo interesse do 
tirano. 

O Poder Político, nas formas corretas de Governo, deve agir 
pelo interesse não só 
de quem governa, mas, principalmente, de quem é governado, ou 
seja, toda sociedade. Apenas nas formas viciadas, o poder só é 
exercido em benefício da perpetuação dos passageiros governantes. 

Esse Poder Político, exercido de modo adequado, se diferencia 
do Poder Paternal e do Poder Despótico. Deve se basear no consenso 
democrático – e não apenas nos interesses dinásticos e 
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corporativistas dos governantes. Esta é a distinção chave entre mau e 
bom Governo. 

Em uma sociedade desigual entre, de um lado, a abundância, e 
de outro a penúria, o Poder Econômico dos ricos busca defender seus 
interesses contra os dos pobres. Pior fica quando se alia ao Poder 
Político, baseado na ideia de o mundo se dividir entre fortes e fracos, 
definidos pela posse de armas para exercer a força física como poder 
de coerção violenta. 

Frente essa realidade objetiva, resultante da mistura policiais-
militares-milicianos, resta se erguer o Poder Ideológico. Os sábios 
necessitam enfrentar os ignorantes. No passado, os sábios eram 
sacerdotes. No presente, são intelectuais e/ou artistas criativos. Só 
dispõem da posse de sabedoria para exercer a força das ideias como 
poder de coesão social em torno de uma realidade democrática 
consensual. 

Vemos, então, três subsistemas fundamentais interagirem e 
disputarem o Poder hegemônico: a organização das forças 
econômicas, a organização da coação ou coerção, e a organização do 
consenso. Tradicionalmente se distinguia, de maneira binária, o Poder 
Espiritual (hoje Poder Ideológico) e o Poder Temporal ou laico 
(resultante da união do chamado hoje de Poder Econômico e de 
Poder Político).  

A visão marxista, inicialmente, adotou também um 
reducionismo binário, baseado no materialismo dialético. Supunha a 
infraestrutura (ou o sistema econômico de um modo de produção) 
ser dominante sobre a superestrutura, compreendendo esta tanto o 
sistema ideológico quanto o sistema jurídico-político.  

Antônio Gramsci renovou o marxismo ao distinguir, na esfera da 
superestrutura, entre o momento do consenso, na sociedade civil, e o 
momento do domínio, na sociedade política ou Estado. Destacou o 
papel-chave dos intelectuais ser criar aquele consenso. 

Tanto na dicotomia tradicional (Poder Espiritual versus Poder 
Tempora l ) , quanto na marx is ta ( In f raest rutura versus 
Superestrutura), se encontram as citadas três formas de poder. O 
segundo termo tem dois componentes na Teoria Tradicional, sendo o 
momento principal o ideológico, porque o Poder Econômico-Político é 
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concebido como, direta ou indiretamente, dependente do Poder 
Espiritual. Já na Teoria Marxista, o momento principal é o econômico, 
pois o Poder Ideológico e o Poder Político refletiriam ou se 
submeteriam ao Poder Econômico da classe dominante. 

Daí, sem cautela, é comum muitos marxistas caírem no 
economicismo, quando fazem análise político-eleitoral. Imaginam o 
Poder Econômico se sobrepor ao Poder Ideológico em eleições ou ser 
a Economia determinante direta da Política.  

Mas a Economia depende da Política na alocação de capital (via 
impostos, subsídios, reserva de mercado etc.) e na distribuição de 
renda (funcional, previdenciária, regional, etc.). Ambas estão 
afetadas por fatores não econômicos: os sociais, analisados pelo 
Poder Executivo, e os políticos, aprovados (ou não) pelo Poder 
Legislativo. 

Em lugar da luta de classes binária (“nós contra eles”), o jogo 
de alianças, golpes e contragolpes da complexa e dinâmica 
configuração da luta pelo Poder eleito e exercido é melhor analisado 
através das lógicas de ações das castas de natureza ocupacional. 
Existem fracionamento das castas principais em subcastas em um 
emaranhado social. 

Por exemplo, aqui-e-agora, o Poder Militar da casta 
uniformizada com farda (e adepta da lógica da violência, vingança, 
coragem, fama, glória etc.) se aliou ao Poder Econômico da casta dos 
mercadores (colarinho branco), seguidora cega da lógica de mercado. 
Tentaram juntar “família, pátria, Deus” com liberalismo, 
empreendedorismo, competitividade, eficiência em custos/
benefícios... Deu errado. 

De início, para se elegerem, tiveram o apoio do Poder 
Judiciário. A casta dos sábios-juristas (da toga) adota a lógica da 
meritocracia. Para preservarem a nomenclatura com mais bem-
dotados, regras, autoridade, desqualificou depois a sentença do 
oportunista (e carreirista) juiz de província, ou melhor, da República 
de Curitiba. 

Mesmo o Poder Midiático, isto é, a casta dos sábios-jornalistas 
(da pena ou do microfone) tinha adotado antes a lógica de 
negociante ao defender, sistematicamente, o neoliberalismo, sem 
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pluralismo no debate público, golpismo etc. Reviu seu ponto-de-vista. 
Também o Poder Religioso da casta dos sábios-sacerdotes (da batina 
ou do púlpito), ao seguir a lógica religiosa (conservadorismo em 
costumes, moralismo, disciplina etc.), não pode fazer “vista grossa” 
em favor do armamentismo. 

Desse modo, dado o fracionamento conjuntural, reemerge o 
Poder Trabalhista. A casta dos trabalhadores (do macacão ou 
colarinho azul) tem a lógica de ações corporativas (igualitarismo, 
ceticismo quanto ao livre-mercado) dos trabalhadores organizados. 

Seu líder mais popular, Lula, negocia bem com o Poder Político 
ou Legislativo da casta dos oligarcas (da gravata), seguidores da 
lógica paroquial (paternalismo, localismo etc.), típica dos bairristas, 
ou da lógica familiar (respeito, herança, primogenitura etc.) dos clãs 
dinásticos. 

No seu primeiro governo, teve amplo apoio no Poder Executivo 
da casta dos sábios-tecnocratas (do terno-e-gravata) com sua lógica 
de especialista (educação, titulação), pois são, sobretudo, técnicos e 
gestores pragmáticos. 

Mas onde mais sobressai seu apoio ou aliança é junto ao Poder 
de Celebridade: a casta dos sábios-criativos, seja do superstar, seja 
de outros artistas, com lógica de artista e artesão. Expressam 
autonomia, autoexpressão, liberalismo cultural, criatividade etc. A 
eles se juntam o Poder Educacional da casta dos sábios-educadores 
(do jeans e camiseta) com lógica cívica: tolerância, defesa de direitos 
civis, sociais e políticos das minorias. 

Essa aliança trabalhadores-intelectuais na Europa se chamou 
socialdemocracia. Aqui, entre 2003 e 2014, chamou-se social-
desenvolvimentismo. Vamos retomá-la, somada às melhores 
lideranças progressistas de outras castas! Para isso, é necessário o 
apoio decisivo dos “párias” para voltarmos à política de inclusão 
social. 

O Mercado, o Poder e as Castas – Parte II 

A cada ano, aguardo ansiosamente as planilhas com 
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), divulgadas 
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pela Secretaria de Receita Federal, como dever público a partir de Lei 
de Acesso à Informação. Esta foi promulgada pela Presidenta Dilma 
Rousseff, em 18 de novembro de 2011, para o governo tornar-se 
aberto e transparente. 

Calculo a partir delas vários indicadores para acompanhar a 
evolução da concentração de renda e riqueza na sociedade brasileira. 
Permitem estratificação social detalhada por faixas de renda e 
patrimônio em vários cortes: gêneros, faixas etárias, recebedores de 
lucros e dividendos, locais de residência, ocupação principal e 
natureza de ocupações. 

Em especial, essas últimas informações me permitem 
reorganizar as tabelas por principais castas. Calculo para cada qual os 
rendimentos totais, somando tributáveis, exclusivos na fonte e 
isentos. Ao dividi-los pela quantidade de declarantes por natureza de 
ocupação deduzo os rendimentos per capita anuais. Divido por doze e 
estimo os mensais. 

Para calcular o patrimônio por declarante, primeiro, eu deduzo 
dos bens e direitos as dívidas e ônus. Depois, eu divido pela 
quantidade de declarantes em cada ocupação. 

É bom sempre lembrar ao leitor, nas DIRPF, os bens e direitos 
são declarados de duas formas distintas. Os ativos imobiliários 
permanecem com seus valores históricos sem atualização por valor 
de mercado. Os ativos financeiros são os registrados no último dia 
útil do ano calendário, portanto, são uma riqueza com valor mais 
recente. 

Para a avaliação da riqueza financeira ainda mais atualizada 
com valores mensais eu me utilizo dos dados do Banco Central do 
Brasil para saldos. Quando desejo analisar a evolução da 
concentração, trabalho com os dados de segmentos dos clientes 
(Varejo e Private Banking), publicados pela ANBIMA. 

No ano corrente, houve a exigência de entrega de declaração 
de Imposto de Renda para quem recebeu o auxílio emergencial junto 
com outros rendimentos tributáveis (como salários ou rendimentos 
de autônomo), somando tudo mais de R$ 22.848, equivalente a R$ 
1.904 mensais, em 2020. O rendimento médio real habitual das 
83,347 milhões pessoas ocupadas, segundo a PNADC do IBGE, era R$ 
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2.693 no 2º. trimestre de 2020. Caiu para R$ 2.515 um ano após 
com 87,791 milhões ocupadas. 

Os declarantes somaram 31,635 milhões. Porém, 5,596 milhões 
foram classificados na Casta dos Inativos. Pessoas com mais 14 anos 
são 177 milhões, mas na força do trabalho estão 102 milhões 
(14,444 milhões desocupadas) e fora 75 milhões. Em outros termos, 
os declarantes são apenas 18% dos “adultos” acima de 14 anos. 

Arbitrei esses declarantes serem “membros de castas” porque, 
exceto os 772 mil Microempreendedores Individuais (MEI) com 
rendimento médio (R$ 2.235) abaixo da renda média do trabalho (R$ 
2.515), todos os demais, em médias, superavam o dobro desse valor. 
Os 61 mil bolsistas receberam, em média, R$ 4.467 mensais em 
2020. 

 

Ao agrupar os declarantes em seis castas, verifica-se uma 
hierarquia quantitativa quase inversa da estabelecida por renda e 
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riqueza. A maior casta é a de 12 milhões de trabalhadores (38%), 
seguida na ordem decrescente por 5,6 milhões inativos (18%), 5,3 
milhões tecnocratas (17%), 4,3 milhões mercadores (14%), 2 
milhões profissionais liberais (7%), 1,5 milhão não especificados 
(5%), 703 mil militares (2%). 

No caso de rendimentos médios per capita mensais, em uma 
sociedade capitalista antagônica, a casta dos mercadores recebe R$ 
15.241, embora os 156.617 capitalistas strictu sensu (ao auferir de 
rendimentos de capital, inclusive aluguéis) atingirem R$ 17.853. Não 
é o topo de renda, pois membro ou servidor público da administração 
direta federal recebem em média R$ 18.637 por mês. 

A casta dos tecnocratas e governantes têm a segunda maior 
média de rendimentos (R$ 9.514). É seguida, em ordem declinante, 
por militares (R$ 9.291), inativos (R$ 8.646), profissionais liberais 
(R$ 8.366), e, no piso, trabalhadores (R$ 6.865). 

No caso de riqueza, o patrimônio dos declarantes classificados 
em castas de natureza ocupacional, como esperado, tem a maior 
acumulação por parte de capitalistas (R$ 1,852 milhão), quase o 
dobro da segunda ocupação mais rica: proprietários de empresas (R$ 
956 mil). Com isso a casta dos mercadores possui riqueza, em média 
per capita, pouco abaixo de um milhão de reais. 

É, disparadamente, a mais rica. Na ordem decrescente, segue-
se a casta dos profissionais liberais (R$ 429 mil), inativos (R$ 323 
mil), tecnocratas (R$ 167 mil) por causa dos municipais, 
trabalhadores (R$ 150 mil), e por fim os 703 mil militares (R$ 84 
mil). Na ativa, moram em quartéis ou vilas militares – e não em casa 
própria. 

Ao comparar o número de capitalistas de 2015 (pré-golpe) com 
o de 2020 verifica-se não ter se alterado tanto: de 149.919 para 
156.617. Os empresários empregadores caíram de 4,552 milhões 
para 4,188 milhões. Enquanto isso acontecia, os “pejotizados” (MEI) 
dobraram de 356.397 para 771.601 como reflexo da reforma 
trabalhista neoliberal de corte de direitos durante o governo golpista. 

Na segunda tabela observa-se o fator de atração para a 
condições de MEI: 41% de seus rendimentos são isentos de 
tributação, só perdendo para os privilégios da casta dos mercadores 
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propriamente ditos. Os empresários têm 69% isentos e os capitalistas 
49%! 

Ah, podem alegar esses mercadores: os 402 mil aposentados, 
inclusive militares reformados ou pensionistas da Previdência, com 
moléstias graves têm 65% da renda (R$ 11.345) isenta. No total de 
rendimentos isentos e não tributáveis das DIRPF 2021-AC2020, 35% 
são lucros e dividendos recebidos, 12% rendimentos de 
microempresários, 10% de transferências patrimoniais (doações e 
heranças), 8% de proventos de aposentadoria, 7% de atividade rural. 
Só essas cinco isenções representam 72% do total. 

 

Percebe-se esse ser o grande diferencial na concentração da 
renda e acumulação de riqueza das castas privilegiadas. Em benefício 
próprio de sua casta, o Congresso brasileiro não aprovou nenhuma 
mudança tributária substantiva de caráter progressivo nos últimos 30 
anos! Pelo contrário, isenções, deduções e benefícios fiscais foram 
aprovados com generosa regularidade. 

Na metodologia de cálculo do número de trabalhadores 
informais onde se inclui os sem carteira assinada, os por conta 
própria e empregadores sem CNPJ, mas exclui os com CNPJ, o 
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percentual de informais era 43% no segundo trimestre deste ano, 
ante 40,9% no primeiro trimestre de 2016 (pré-golpe) e 44,1% no 
terceiro trimestre de 2019.  

Segundo a PNADC-IBGE, eram 50 milhões de trabalhadores 
formais no total de quase 88 milhões pessoas ocupadas, ou seja, 
57%, destacando-se 34% empregados com carteira no setor privado, 
1% de domésticos, 1% do setor público mais 10% de militares e 
funcionários estatutários, 4% de empregadores, e 7% por conta 
própria com CNPJ. 

 

Observe a soma dos trabalhadores da agropecuária e pesca 
(8,9 milhões) com os da indústria geral (11 milhões) atingir quase 
vinte milhões. Representam só 22,7% das pessoas ocupadas. As 
demais são trabalhadores de serviços urbanos, incluindo os 6,3 
milhões da construção. Têm 68 milhões ocupações ou mais de ¾ do 
total. 
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O rendimento médio mais elevado era o dos empregadores com 
CNPJ (R$ 6.446). Em seguida vinha o da categoria composta por 
militares e funcionários públicos estatutários, empregados no setor 
público (R$ 4.479). 

Os maiores rendimentos médios, destacadamente, estavam na 
administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde 
humana e serviços sociais (R$ 3.771) e nos serviços de informação, 
comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 
administrativas (R$ 3.611). Eram muito superiores ao rendimento 
médio de R$ 2.515 de todas as pessoas ocupadas.  

Comparando com os rendimentos médios dos declarantes de 
imposto de renda, apresentados antes, fica claro porque eu os 
classifiquei como membros de castas ocupacionais. No Brasil, casta é 
um sistema de estratificação social, sem ser protegida por lei ou 
religião, mas sim sob o abrigo da ocupação profissional.  

Aqui, não constitui um grupo social hereditário, formalmente, 
no qual a condição do indivíduo passa de pai para filho e cada 
integrante só pode casar-se com pessoas do seu próprio grupo. Na 
prática informal, porém, isso não é raro acontecer... 
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Capítulo 3.  
Planejamento Indicativo em Economia de Mercado 

Planejamento Indicativo ou Descentralizado por Setores 

Muitos companheiros de esquerda pressupõem uma re-
evolução sistêmica, para superação do sistema capitalista, eliminar a 
economia de mercado. Mas seria um equívoco “jogar fora o bebê 
junto com a água do banho”, pois o mercado é o meio de interações 
comerciais desde quando, em milênios atrás, se estabeleceu a 
especialização em divisão de trabalho de acordo com as vantagens 
naturais de cada vendedor. 

Uma economia planejada, de maneira centralizada, poderia ser 
consistente com mistura de propriedade pública de alguns meios de 
produção estratégicos e de coordenação da produção e distribuição 
por meio de metas econômicas. No entanto, com o choque frente a 
uma realidade muito diversificada, se o planejamento for feito de 
maneira burocrática ela não teria a capacidade de realizar um 
determinado objetivo de forma rápida e com competência, 
otimizando todos os meios empregados, em busca de se atingir a 
excelência no bem-estar social em países de dimensões 
semicontinentais. 

Os planejadores centrais seriam incapazes de responder a todas 
as condições econômicas locais e setoriais. As informações dinâmicas, 
isto é, variáveis ao longo do tempo, não poderiam ser agregadas e 
processadas por um órgão central de acordo com a tempestividade 
do acontecimento, de maneira oportuna, no momento exato das 
necessárias decisões. 

Formular um plano para toda a economia significa estabelecer 
um cenário futuro consensual e viável, mas sua execução ser 
descentralizada. Em vez de um planejamento central, de maneira 
pragmática, uma economia globalizada e com diversificação produtiva 
necessita sempre do funcionamento de um mercado descentralizado, 
coordenado pelo sistema de preços relativos, para cada 
empreendimento ser informado das necessidades dos demais setores 
pela pressão (ou não) da demanda nos preços. 
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Nesse processo pragmático, o plano é coordenado por agências 
setoriais especializadas. Elas estabelecem as exigências e os 
incentivos, de modo as metas indicativas de um plano 
macrossistêmico estratégico serem alcançadas em seus componentes 
setoriais. 

O objetivo principal das agências reguladoras no Brasil e em 
outros países do mundo é fiscalizar a atividade de setores específicos 
da economia de um país. A eficácia delas são colocadas em dúvida 
caso a relação interdependente entre fornecedores, produtores e 
consumidores, ou seja, toda a cadeia produtiva e comercial, fique 
descoordenada.  

Vejamos alguns exemplos práticos recentes, relacionados à 
economia brasileira, demonstrativos da dificuldade de implementação 
de um plano governamental no mundo real. 

Em uma economia com cadeias globais de valor, frente às 
diversas interrupções da produção em função das distintas 
necessidades de distanciamento social, causadas pela pandemia, 
houve queda de oferta no fornecimento de suprimentos chaves. O 
resultado foi uma dispersão dos preços relativos, em nível mundial, 
apesar das taxas de inflação acumulada em 12 meses, pelo menos 
até outubro de 2021, estarem bem distintas.  

Em destaque, a Argentina com 50%, a Turquia com 20%, o 
Brasil com quase 11%, a Rússia com mais de 8%, México e Estados 
Unidos com 6,2% cada. Os juros maiores estão na Argentina com 
38% aa, na Turquia com 18% aa, no Brasil com 7,75% aa, Rússia 
com 7,5% aa e México com 5%. A taxa de juros nos EUA está na 
banda entre 1% e 1,25% aa. 

Como exemplo de problemas geoeconômicos e geopolíticos 
muitas vezes inesperados, a Rússia, importante fornecedora global, 
anunciou recentemente a criação de cotas para exportação de 
nitrogenados e fertilizantes especiais, válidas a partir de dezembro. O 
país é origem de 20% dos adubos importados pelo Brasil.  

A ministra da Agricultura teve de colocar em prática uma 
“diplomacia dos insumos”. Viajou para voltar de Moscou com a 
garantia de governantes e empresários russos de o país cumprir os 
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contratos de fornecimento de fertilizantes ao Brasil sem a aplicação 
dessas restrições às exportações. 

A Rússia prometeu, também, ampliar embarques de potássio e 
fosfatados para suprir eventuais interrupções no abastecimento 
brasileiro dos insumos importados de Belarus e China com diferentes 
crises. Essa garantia pode dar maior segurança aos planos dos 
produtores para a safra 2022/23. 

O ministério da Agricultura é alvo de críticas por causa da 
demora da China em reabrir definitivamente seu mercado para a 
carne bovina brasileira. Desde o início de setembro de 2021, vale a 
suspensão, provocada pela confirmação de dois casos atípicos do mal 
da “vaca louca” no Brasil, em Minas Gerais e Mato Grosso. 

A situação mais delicada é a de Belarus, de onde o Brasil 
importa 23% do potássio usado nas lavouras, ou cerca de 2,5 
milhões de toneladas por ano. Os embargos econômicos a serem 
aplicados pelos Estados Unidos e pela Europa a partir de 8 de 
dezembro de 2021 podem afetar os negócios firmados com 
produtores e empresas brasileiras. 

Alguns pagamentos das importações, por exemplo, são feitos 
por bancos americanos e poderão ser impedidos com as sanções, 
assim como a contratação de garantias e seguros, capazes de inibir 
os negócios dos brasileiros. O risco de interrupção do fluxo dos navios 
com potássio de Belarus passou a ser considerado bem possível. 

Como exemplo de dificuldade de planejamento até em uma 
empresa paraestatal, ela sofre pressões de acionistas minoritários 
apenas com o olhar dirigido sobre resultados imediatistas para 
decidirem vender ou comprar ações. Os indicadores contábeis 
acompanhados, geralmente, são os índices de l iquidez, 
endividamento, rentabilidade (ROI / ROE / margem bruta e líquida), 
solvência, custos, lucratividade e ticket médio. 

A Petrobras anunciou um plano de investimentos de US$ 68 
bilhões para o período entre 2022 e 2026. O montante representa 
aumento de 24% em relação ao orçamento do planejamento 
estratégico anterior (2021-2025), de US$ 55 bilhões, diante das 
perspectivas de elevação dos preços internacionais do petróleo. O 
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foco continua sendo o pré-sal, mas o novo plano marca também o 
retorno dos investimentos no aumento da capacidade de refino. 

Para 2026, a meta é a produção de petróleo da companhia 
atingir os 2,6 milhões de barris/dia. Isso representa aumento de 
23,8% em relação aos 2,1 milhões de barris/dia esperados para 
2021. A empresa considera a entrada em operação de 15 novas 
plataformas no período quinquenal. 

A Petrobras anunciou também a manutenção do programa de 
venda de ativos. A empresa pretende levantar de US$ 15 bilhões a 
US$ 25 bilhões com desinvestimentos entre 2022 e 2026.  

Será esse programa de venda, de fato, estratégico? A meta de 
desalavancagem foi excluída do novo plano porque o planejamento 
estratégico anterior previa uma dívida bruta de US$ 60 bilhões, em 
2022, mas a estatal já conseguiu atingir essa meta. 

A imagem pública de ser uma empresa estatal voltada para os 
interesses da Nação – e não só de acionistas em busca de dividendos 
e ganhos de capital – necessita ser recuperada. Com a política de 
preço disparatado, referenciada às cotações do petróleo e do dólar, 
muitos brasileiros se perguntam: qual foi o ganho com a 
autossuficiência na produção do petróleo sem haver oferta de 
produtos refinados a preços acessíveis? 

Quando uma mente binária tipo Tico-e-Teco (“2 neurônio sem 
S”) pensa agora na Petrobras, de imediato, vem a lembrança do 
escândalo de corrupção, amplificado pelo conluio entre a mídia e o 
juiz golpista. A mente moralista é seletiva ao não se lembrar também 
do incentivo por parte de corruptores privados.  

Por exemplo, duas arbitragens envolvendo a exportadora de 
carnes JBS e sua holding J&F estão opondo argumentos de acionistas 
minoritários, controladores e administradores, em batalha jurídica, 
pois envolve mais de R$ 12 bilhões. Pode estabelecer alguns 
precedentes para o mercado de capitais brasileiro. 

A história começou há cinco anos com a gravada corrupção do 
golpista temeroso, mas ainda há conflitos de interesses nas escolhas 
de árbitros, na atuação de advogados, identidade de investidores, 
legitimidade de demandas, pedidos de indenização. Todas tratam de 
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ressarcimento à JBS pelos controladores, por atos confessos de 
corrupção. 

Todo cuidado é pouco ao lidar com dinheiro público ou 
privatização afoita de patrimônio do Estado brasileiro. Por exemplo, 
recém-aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a 
renovação antecipada do contrato da MRS, núcleo estratégico foi 
remetida para análise e aprovação da modelagem pelo Tribunal de 
Contas da União.  

A concessão, apesar de só expirar em 2026, já será renovada 
antecipadamente por 30 anos pelo Ministério da Infraestrutura, 
autorizado a celebrar novo contrato. O processo de renovação 
antecipada do contrato da MRS começou em abril de 2016, 
justamente no mês do golpe na Presidenta Dilma Rousseff. 

Ele é estratégico para o desenvolvimento do País. A MRS é a 
beneficiária das privatizações das antigas Central do Brasil e RFFSA, 
ou seja, controla quase toda a rede ferroviária da Região Sudeste, 
inclusive atravessando suas maiores metrópoles. 

Hoje 65% das cargas transportadas pela MRS são de minério, 
coque ou carvão. São itens produzidos ou suprimentos de seus 
acionistas: MBR (32,9%), Grupo CSN (37,2%), UPL (11,1%), Vale 
(10,9%) e Gerdau (1,3%). Com nova concessão, a empresa quer 
aumentar de 14% para 40% a participação de cargas gerais: 
agrícolas, celulose, construção civil e até mesmo alimentos e bebidas. 

Haverá segregação entre as vias dos trens de cargas e dos 
trens de passageiros com a construção de novas linhas férreas 
paralelas aos 90 quilômetros da rede atualmente compartilhada. Essa 
“duplicação” dos trilhos viabilizará, por exemplo, o Trem Intercidades 
(TIC), projeto do governo estadual paulista para criar um serviço 
expresso de passageiros São Paulo-Jundiaí-Campinas, uma 
megalópole em expansão. 

Fica claro, com esses exemplos, o planejamento, mesmo sendo 
indicativo e descentralizado, ser necessário como estratégia de 
construção de uma Nação desenvolvida. A regulação da economia de 
mercado pode ser entendida como um conjunto complexo de medidas 
e ações do Governo, envolvendo a criação de normas, o controle e a 
fiscalização de segmentos de mercado, explorados por empresas 
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estatais e privadas, para assegurar o interesse público e, em 
particular, dos cidadãos.  

Subsistema de Agronegócio e Quebra da Cadeia Produtiva-
Comercial 

De início, a agregação habitual no campo englobava só o 
sistema de alimentos. Na Era do Neoliberalismo, com a globalização e 
a consequente abertura externa para as economias participarem do 
comércio exterior, percebeu-se dentro desse sistema haver dois 
subsistemas: agricultura familiar, para alimentos ofertados no 
mercado interno, e agricultura de exportação, para oferta de 
commodities agrícolas no mercado externo. 

Nos anos 1940, na Harvard Business School [Escola de 
Negócios de Harvard] já tinha sido criada uma área disciplinar com o 
objetivo de pesquisar as relações entre agriculture [agricultura] e 
business [negócio]. Elas se intensificavam nos Estados Unidos desde 
a II Guerra Mundial. Foi denominada de agribusiness. 

Quando se percebeu o apoio financeiro com crédito rural – e 
mais adiante o seguro rural contra acidentes climáticos –, ambos 
subsidiados pelo governo, ser fundamental para compensar prejuízos 
com quebras de safra, reconheceu-se ser uma área interdisciplinar. 

Conforme cresciam as verticalizações, promovidas por grandes 
corporações da indústria de alimentos, até incorporar o domínio 
direto sobre terras, buscou-se nova racionalização para esses 
empreendimentos intersetoriais. A agricultura tinha a necessidade de 
uma gestão integrada com atividades secundárias e terciárias 
relacionadas a ela. Foram realizadas pesquisas para ajudar a 
qualificar essas relações. 

Com o consequente empoderamento do agronegócio, os 
gestores adotaram um discurso de liberalização também na 
agricultura, tendo como pontos centrais a menor dependência dos 
produtores em relação ao Estado e o maior potencial da iniciativa 
privada para reequilibrar a oferta e a demanda em toda a cadeia 
produtiva-comercial intersetorial. Em conjunturas de crises, 
entretanto, continuaram a recorrer ao Estado para “salvamento da 
lavoura”, isto é, perdão de dívidas e concessão de subsídios fiscais. 
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Seria oportuno, em princípio, garantir a renda dos produtores e, 
ao mesmo tempo, manter os ganhos de produtividade sem depender 
tanto do governo, embora no Brasil tenham sido cruciais ao 
desenvolvimento do agribusiness o Banco do Brasil, o BNDES com o 
Moderfrota e a EMBRAPA com suas decisivas pesquisas de técnicas 
agrícolas. Mas na longa cadeia produtiva-comercial é necessário o 
entendimento entre os agentes privados presentes tanto na 
agricultura quanto nos negócios relacionados a ela. 

Não à toa, surgiu o paradigma “cooperativo” entre a agricultura 
e os negócios. E se destacam hoje as Cooperativas Agrícolas e de 
Crédito, com associação dos produtores. 

Dentro e fora das porteiras, “agribusiness significa a soma de 
todas as operações da fazenda, mais a manufatura e a distribuição de 
todos os insumos de produção agrícola providos pelos negócios, mais 
o total das operações realizadas em conexão com a manipulação, a 
estocagem, o processamento e a distribuição de commodities 
agrícolas. Em suma, agribusiness refere-se à soma total de todas as 
operações envolvidas na produção e distribuição de alimentos e 
fibras”. Define assim o criador do termo, John Davis, citado por Caio 
Pompeia, no livro “Formação Política do Agronegócio”.  

Outra referência bibliográfica, para entendimento dessa cadeia 
produtiva-comercial, é o décimo número da série Cadernos do CADE. 
Para análise das Fusões e Aquisições, enfoca os mercados de insumos 
agrícolas, mais especificamente os mercados de sementes, 
defensivos agrícolas, fertilizantes e máquinas e implementos 
agrícolas. 

A produção agropecuária tem respondido por uma parcela 
média de 5,6% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro desde o 
primeiro trimestre de 1995. Para comparação, a Indústria de 
Transformação no mesmo período obteve participação média 
trimestral de 14,3%, porém atingiu picos de 18,4% nos terceiros 
tr imestres de 2004 e 2008, antes da crise mundial. A 
“desindustrialização” levou-a a 12,5% no 3º. trimestre de 2021. 

Nesses 3º. trimestres de 2004 e 2008, a Indústria Geral, 
inclusive a de Transformação, obteve seus máximos de 29,8% no 
valor agregado. No 3º. Trimestre de 2021, baixou para 24,2%, mas 
sua média entre 1995 e 2021 está em 25,2%. Por isso, há de ter 
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cuidado ao falar na chamada “desindustrialização”, pois a Indústria de 
Transformação representa a metade da Indústria Geral – e esta 
equivale a ¼ do PIB brasileiro. 

A dedução lógica é, no período 1995-2021, Serviços tiveram a 
participação média de 69,2%. Era 67,2% no início dessa série 
temporal, obteve exatamente a essa média (69,2%) e no fim (3º. 
trimestre de 2021). No fim de 2017 e de 2020, chegou atingir 75,2%. 

Uma visão holista observa a estrutura produtiva da economia 
brasileira não ter sofrido nenhuma alteração profunda durante essa 
Era Neoliberal de ferrenha crítica à intervenção estatal como ocorria 
na Era Nacional-Desenvolvimentista. Foi fundamental na fase da 
indústria nascente, ou seja, para a implantação da Indústria Geral no 
Brasil. 

Para compreender a devida importância do setor para a 
economia do país é necessário acompanhar o cálculo do PIB do 
Agronegócio, desenvolvido pelo Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (CEPEA) da ESALQ/USP. Esse cálculo considera os 
ramos agrícola e pecuário além dos demais componentes do 
subsistema. 

Dentro do Agronegócio, em 2020, havia os seguintes 
componentes no critério da CEPEA: Insumos 4,1%, Agropecuária 
26,2%, Indústria 24,2% e Serviços 45,6%. Dentro do PIB do Brasil 
(R$ 7,448 trilhões em 2020), Insumos eram 1,1%, Agropecuária 7%, 
Agroindústria 6,4% e Agro-serviços 12,1%, somando 26,6%. 

Esse aumento de participação relativa face à média de 
1996-2020 (24,7%) e, em destaque, face à média de 2015-2019 
(20,8%) justifica-se pela queda do PIB no ano da pandemia. O dado 
inicial era -4,1%, mas houve revisão do IBGE para -3,9%. 

Nas últimas décadas, a cadeia produtiva do setor agrícola, 
incluindo insumos, produção agrícola, agroindústria e serviços 
dedicados a essa atividade, tem produzido bens e serviços, em 
termos reais, em torno de R$ 1 trilhão, com pico em 2003, quando 
atingiu R$ 1,15 trilhão. Serviços (39,9%) e indústria (32,4%) são os 
componentes responsáveis pela maior parte do PIB do ramo agrícola 
do agronegócio com part ic ipações de 39,9% e 32,4%, 
respectivamente, em 2018.  
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Entretanto, o CEPEA alerta, essas duas categorias apresentam 
tendência de declínio, considerando o início da série de dados em 
1996, quando as participações eram de 43,4% (serviços) e 39,5% 
(indústria). A produção agrícola, dentro do subsistema, aumentou 
sua participação, durante esse período, de 15% para 23,2%. A 
mesma tendência de crescimento apresentou o segmento de insumos 
agrícolas ao passar de 2,2% (1996) para 4,5% (2018) no total do 
agronegócio. 

Nas últimas décadas, segundo o CEPEA, o agronegócio 
brasileiro passou por um intenso processo de modernização, deixando 
de ser um setor caracterizado por baixa produtividade e incapaz de 
abastecer a demanda interna de alimentos, como se observava até 
meados dos anos 1970, para se tornar o terceiro maior exportador de 
produtos agrícolas do mundo atrás de Estados Unidos e União 
Europeia. Elevou sua participação no comércio internacional de 
commodities agrícolas de 3,2%, no ano 2000, para 5,7%, em 2016 
(FAO, 2018). 

Os setores de insumos agrícolas representam cerca 3,5% do 
PIB do Brasil, porém seu desempenho em termos de comércio 
internacional tem resultado líquido negativo. Os saldos positivos nos 
balanços comerciais de sementes e máquinas e implementos 
agrícolas são superados pelos resultados negativos encontrados nos 
segmentos de defensivos e fertilizantes. 

O setor de máquinas e implementos tem apresentado saldos 
positivos no comércio exterior. Nos anos recentes, o valor das 
exportações ficou acima do dobro das importações de máquinas e 
implementos agrícolas. 

O balanço comercial de sementes também apresenta resultados 
positivos nos últimos anos, porém em menor magnitude. 
Importações ficam, geralmente, pouco abaixo da metade do valor das 
exportações. 

No setor de fertilizantes a realidade se mostra completamente 
diferente, o valor das importações superou largamente o das 
exportações. No período compreendido entre 2005 e 2014, por 
exemplo, o valor anual das exportações manteve-se inferior a US$ 
500 milhões, enquanto o valor médio das importações atingiu US$ 
7,6 bilhões. 
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No setor de defensivos agrícolas, o déficit do balanço comercial 
também é significativo. No período de 2011 a 2016, as importações, 
em média, superaram US$ 2 bilhões, enquanto as exportações se 
mantiveram abaixo de US$ 500 milhões, pior, com tendência de 
redução no período. 

Dada a intensa publicidade com o slogan “agro é tech, agro é 
pop, agro é tudo” parece a economia brasileira ser só agro. É 
necessário desmistificar o agronegócio. 

Por exemplo, o total de exportações brasileiras, no período 
janeiro-novembro 2021, está em US$ 256,10 bilhões com as 
seguintes participações: Agropecuária US$ 51,35 bilhões (20%), 
Indústria Extrativa US$ 73,63 bilhões (29%), e Indústria de 
Transformação US$ 129,74 bilhões (51%). Os principais parceiros 
importadores são: China, Hong Kong e Macau: US$ 84,22 bilhões 
(33%); União Europeia: US$ 33,55 bilhões (13%); EUA: US$ 27,84 
bilhões (11%); Argentina: US$ 10,92 bilhões (4,26%). 

A alegação dos lobistas do agronegócio é no total de 
importações (US$ 198,91 bilhões, ou seja, saldo positivo de US$ 
57,19 bilhões), a Agropecuária só fazer US$ 4,89 bilhões (2,5%), a 
Indústria Extrativa US$ 11,40 bilhões (5,7%) e a Indústria de 
Transformação US$ 179,44 bilhões (90%). Evidentemente, os 
insumos agrícolas estão considerados dentro desse setor industrial – 
e não na agropecuária. 

A conclusão é não se deve tratar os interesses dos diversos 
setores produtivos como conflituosos, pois eles se encadeiam em 
uma complexa rede de muitos componentes interativos, inclusive 
internacionais. Especialmente, para fornecimento externo de 
fertilizantes e defensivos agrícolas, é necessária uma intensa 
“diplomacia dos insumos”.  

Com a atual quebra de cadeias globais de valor, tanto com 
desproporcionalidades nas cadeias produtivas, quanto com rupturas 
nas cadeias comerciais de transportes, como containers e portos 
insuficientes e desaparelhados para atender ao choque de demanda 
por produtos estrangeiros, ficaram evidentes certos limites na 
globalização. A interdependência produtiva foi muito além das 
fronteiras dos Estados nacionais – e as políticas públicas sempre são 
muito necessárias, inclusive as de incentivo à substituição de 
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importações de insumos estratégicos, como os agrícolas e os 
necessários para fabricação interna de vacinas. 

Recolocar o Gênio na Garrafa 

Um amigo inteligente e ambientalista – duas qualidades não 
incompatíveis – soltou uma meme, alertando “com todo o respeito 
aos economistas do nosso grupo (de Whatsapp)”. Citou o David 
Attenborough: “quem acredita em crescimento infinito, em planeta 
fisicamente finito, ou é louco ou é economista”. 

Sabendo não perder o amigo por causa da (resposta à) piada, 
disse-lhe: “crescimento de renda e emprego não depende só de 
recursos naturais, exceto em país agrário exportador. Os 
ambientalistas até hoje não sabem a tecnologia ter falseado o 
malthusianismo. No século XIX, a população não podia crescer. Hoje, 
a economia não pode crescer. E a miséria continua… inclusive a da 
filosofia”. 

O Gênio na Garrafa é um conto de fadas alemão, recolhido 
pelos Irmãos Grimm e publicada em 1819, na segunda edição dos 
“Contos de Grimm”. Resumo-o. 

Quando um filho de lenhador abriu a garrafa, encontrada na 
floresta, um gênio gigante saltou de dentro dela e ameaçou matá-lo. 
O jovem, então, desafiou o gênio, dizendo ele não ter a capacidade 
de voltar para dentro da garrafa.  

O gênio, para mostrar sua onipotência (sem onisciência), 
reentrou na garrafa... E o menino tampou a garrafa novamente. O 
gênio, surpreendido, começou a implorar para ele lhe libertar, 
oferecendo-lhe em troca muitas riquezas.  

O menino o libertou. Este deu-lhe um tecido especial, de um 
lado, capaz de transformar qualquer objeto em prata pura e, de outro 
lado, possível de curar qualquer doença.  

De imediato, transformou o seu machado em prata, mas assim 
ele não serviu para cortar lenha. O pai ficou extremamente 
decepcionado. O garoto resolveu vender o machado e conseguiu 
dinheiro muito além o necessário para pagar o inútil machado.  
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Daí o menino voltou para a escola e se tornou um médico bem-
sucedido. Com a ajuda de seu tecido mágico, ele curava todas as 
doenças. Fim. 

A relação de semelhança entre dois termos ocasiona uma 
transferência de significados, estabelecida através de uma 
comparação implícita. Metáfora é uma figura de linguagem com a 
qual se transfere o nome de uma coisa para outra possível 
estabelecer uma relação de comparação.  

Para essa comparação ocorrer, no caso, o sistema capitalista 
seria “o gênio a ser recolocado na garrafa”. O Consenso de 
Washington redefiniu as regras do jogo para liberar a economia global 
em 1989 – quando “o muro de Berlim” caiu e o capitalismo de estilo 
ocidental superou a Guerra Fria – já na Era do Neoliberalismo.  

“O gênio fora da garrafa” hoje é criticado por exacerbar as 
desigualdades e perpetuar a subordinação do sul ao norte do globo 
terrestre. O neoliberalismo culminou em um colapso econômico 
global, duas vezes, primeiro em 2008 e depois em 2020, quando a 
epidemia quase derrubou o sistema financeiro do qual quase todo o 
mundo participa. 

Mnemônico é um conjunto de técnicas utilizadas para auxiliar o 
processo de memorização. Consiste na elaboração de suportes como 
palavras ou frases relacionadas com o assunto pretendido memorizar. 

O Consenso de Washington, em vez de latir au, au, au, clama 
ão, ão, ão. Em contraponto a ele, pregando desregulamentação, 
privatização e liberalização (do comércio mundial), o Consenso de 
Cornualha, refletindo os compromissos expressos na reunião da 
cúpula do G7, em condado no sudoeste de uma península da 
Inglaterra, realizada em junho de 2021, defende:  

1. revitalizar o papel econômico do Estado,  

2. construir solidariedade internacional, e  

3. reformar a governança global no interesse do bem comum. 

É possível relacionar esse novo Contrato Social à sigla ESG, ou 
melhor, em português, ASG: Ambiente, Sociedade e Governança? E 
misturá-los com os riscos “3Cs”: Covid-19, Criptomoeda (símbolo da 
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especulação para enriquecimento de poucos em lugar de crescimento 
com menor desigualdade na distribuição de renda), e Clima em 
colapso? 

Uma empresa, para ser de fato ESG, necessita na área 
ambiental (E):  

1. fazer uso racional dos recursos naturais;  

2. preservar a biodiversidade;  

3. reduzir a emissão de gases de efeito estufa;  

4. zerar desperdícios;  

5. buscar a plena eficiência energética;  

6. tratar resíduos sólidos.  

Na área social (S) precisa:  

1. melhorar as condições e as relações de trabalho;  

2. estimular políticas de inclusão e diversidade dentro e fora da 
empresa;  

3. proporcionar treinamento adequado para os funcionários;  

4. garantir a privacidade e a segurança de dados de funcionários e 
clientes;  

5. promover impacto positivo na comunidade onde atua. 

Em relação à governança corporativa (G), a exigência é:  

1. preservar a independência do Conselho de Administração (CA); 
adotar critérios de diversidade na escolha dos membros do CA;  

2. garantir remuneração justa e racional para todo o corpo 
funcional;  

3. seguir condutas éticas e anticorrupção nos negócios; praticar 
transparência fiscal;  

4. impedir casos de assédio, discriminação e preconceito. 
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Para enterrar de vez o Consenso de Washington, esses três 
tripés progressistas poderão ser sintetizados em:  

1. solidariedade internacional contra a desigualdade com os países 
ricos assumindo a meta de vacinação de toda a população 
mundial contra a covid-19;  

2. aumento do investimento estatal, canalizado por meio de novos 
mecanismos contratuais e institucionais, inclusive CBDC (Moeda 
Digital do Banco Central), em todo o mundo, para agir contra o 
“dinheiro sujo” e em favor da recuperação econômica pós-
pandemia;  

3. criação de nova instituição multilateral e transdisciplinar – um 
centro de pesquisa científica e econômica – focado na missão 
de descarbonizar a economia. 

O “gênio liberto da garrafa”, isto é, o sistema econômico-
financeiro não se compõe de setores à parte, de um lado, setor 
produtivo, de outro, setor financeiro. Enquanto visto e analisado 
como sistema complexo, ele emerge a partir de interações de um 
conjunto de componentes. Observá-lo, de maneira holista, possibilita 
identificar padrões de comportamento coletivos quando seus diversos 
agentes interagem. 

Em uma economia de mercado de capitais, há tipicamente três 
passos para obter o capital necessário a dar suporte à alavancagem 
do negócio – e o enriquecimento pessoal.  

O primeiro é o uso de dinheiro de outras pessoas em benefício 
próprio: conseguir associados, manter gestão e participação acionária 
com divisão de lucros ou prejuízos.  

O segundo é a abertura de capital: IPO (Oferta Pública Inicial) 
de parte minoritária com cotação atribuída por mercado de ações.  

Finalmente, chega a oportunidade de tomar dinheiro 
emprestado para fusões e aquisições de concorrentes, obtendo a 
elevação do valor de mercado de suas ações e o enriquecimento dos 
sócios-fundadores. 

O processo de alavancagem financeira é o segredo do negócio 
capitalista: somar capital de terceiros ao capital próprio. Basta o 
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maior lucro operacional, obtido com a elevação da economia de 
escala, ser superior aos juros (e demais despesas financeiras), para 
tornar mais rentável a aposta na tendência firme de alta do preço de 
algum ativo, seja financeiro, seja imobiliário ou produtivo.  

Ativos são as distintas formas de manutenção de riqueza ao 
longo do tempo. Seus estoques são elevados ou rebaixados, seja com 
o recebimento de novos fluxos de rendimentos – juros compostos, 
por exemplo –, seja com as sucessivas reavaliações subjetivas 
predominantes nos mercados secundários. São as cotações de 
imóveis, automóveis, ações, divisas estrangeiras, “investimentos em 
paixões”, etc. 

“Recolocar o gênio na garrafa” exige o protagonismo do Estado 
com um novo esquema de regulação em lugar da autorregulação do 
livre-mercado desincrustado da sociedade. É baseado na 
transparência total da carteira de todos os atores financeiros 
relevantes, para limitar a razão de alavancagem. Seria a forma de 
controlar os mecanismos de feedback, em processo de alavancagem 
financeira, revelados estar na raiz da crise. 

Ao fazer essa alavancagem, os empreendedores geram 
empregos para a classe trabalhadora, caso não a utilizem apenas 
para adquirir robôs e automação, dispensando os trabalhadores. Daí, 
de acordo com Karl Marx, essa tendência implacável do 
desenvolvimento capitalista – a queda tendencial da taxa de lucro 
produzir ao mesmo tempo o aumento tendencial da massa de lucro – 
engendra contradições agudas e crescentes no processo de produção 
e reprodução do sistema. 

A substituição do capital variável (trabalhadores capazes de 
produzir mais-valia) por capital constante (máquinas classificadas 
como “capital morto”), matematicamente, eleva a produtividade do 
trabalho sobrante. Mas a maior massa de lucro é apropriada e 
dividida mais entre os acionistas recebedores de dividendos e menos 
em Participações em Lucros e Resultados (PLR) pelos ainda 
empregados, inclusive os executivos não premiados pelo desempenho 
com stock options. 

Seria de esperar, a ESG favorecer crescentemente uma 
distribuição do excedente cada vez mais ampla através de ações, 
propiciando aos trabalhadores incentivo fiscal para investir via fundos 
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de pensão (fechados ou abertos) no mercado de ações? Seria essa 
evolução sistêmica um capitalismo coletivo ou um socialismo de 
ações? 

A essência dessa revolução econômica e institucional, nesse 
sentido, seria possível por um enorme aumento de produtividade 
propiciada pela 4ª. Revolução Tecnológica. Haveria a coletivização 
maciça da propriedade de empresas abertas, dedicada à produção, 
através da distribuição de ações, acompanhada do enfraquecimento 
do controle centralizado por decisões individuais em favor da 
autogestão. 

Isso provocaria a dissociação entre a riqueza acionária e a 
administração ativa. Haveria pressão crescente para se fazer uma 
distribuição maior dessa riqueza acionária passiva.  

Nesse novo modo de vida, com menor jornada de trabalho 
semanal, propiciada pelo aumento da produtividade, afirmar-se-ia o 
direito individual de viver e consumir como quiser, caso não 
prejudique os demais cidadãos sob o mesmo ecossistema. O modo de 
produção do capitalismo – com “o gênio da garrafa” fazendo a 
exploração da força do trabalho – seria superado por esse novo modo 
de vida em uma evolução sistêmica. 

Brasil: Economia de Endividamento e não Economia de Mercado 
de Capitais 

A industrialização tardia dos países com atraso econômico 
diferiu da revolução industrial inglesa. O Estado e seus bancos 
públicos centralizaram o capital necessário ao grande investimento 
inicial, em busca de alcançar a industrialização originária.  

O papel desses bancos, na etapa da industrialização pesada de 
país de capitalismo tardio, é uma questão de contemporaneidade. A 
historicidade das forças produtivas capitalistas leva à necessidade de 
o país com planejamento para a industrialização pesada dar salto 
tecnológico, envolvendo problemas de escala, de mobilização e 
concentração de capital na dimensão suficiente para enfrentar a 
descontinuidade tecnológica.  
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Os diferentes caracteres das industrializações se devem às 
forças produtivas de cada fase do capitalismo serem distintas. A 
industrialização de países de capitalismo tardio exige, então, 
diferentes bases técnicas e concentração de capital. 

Existem dois regimes macrofinanceiros. Um se refere à 
Economia de Autofinanciamento, onde cada agente econômico opera 
somente com recursos próprios, acumulados como reservas. Outro se 
refere à Economia de Endividamento, quando os agentes econômicos 
tomam empréstimos com cobertura financeira de terceiros. Esta é 
mais dinâmica. 

Esses dois regimes se dividem, na economia mundial, na 
seguinte tipologia de sistemas financeiros: 

1. modelo norte-americano: baseado em ações e mercado de 
capitais;  

2. modelo franco-nipônico: baseado em bancos estatais e crédito 
público; 

3. modelo germânico: baseado em banco universal e crédito 
privado. 

O Brasil se caracteriza por uma Tropicalização Antropofágica 
Miscigenada (TAM). A economia brasileira possui traços não 
plenamente desenvolvidos dos três modelos de financiamento a 
prazo: mercado de capitais raquítico; crédito público insuficiente; 
crédito privado incipiente. 

Curiosamente, durante o mandato do seu neto no Banco 
Central do Brasil, foi contrariada a Primeira Lei da TAM, inspirada no 
humor de seu avô, Roberto Campos. “Independentemente dos 
homens e de suas intenções, sempre quando o Banco Central se 
entrega à austeridade financeira, os Bancos Públicos escancaram os 
cofres, com a inevitabilidade quase de uma lei natural”. 

A Segunda Lei da TAM é: “o comportamento dos Bancos 
Públicos é, por definição, o desejado pelo Governo da Ocasião, seja 
ele monetarista, seja desenvolvimentista, ou, quase sempre, apenas 
pragmático”. 
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Os prepostos atuais nos Bancos Públicos são apenas ideólogos 
incompetentes e omissos. Imaginam a inação deles abrir espaço para 
o mercado de capitais e/ou os Bancos Privados. Aliás, é de onde 
vieram. Isso caracteriza o “conflito de interesses”. 

Era bastante divulgada pelos economistas neoliberais, no 
palanque da “grande (sic) imprensa” brasileira, a falsa hipótese (não 
comprovada por testes empíricos) de “o avanço do BNDES seria o 
responsável pela retração do mercado de ações brasileiro”. Pois bem, 
ele sofre até hoje sofre com um desmanche, imposto pelos 
neoliberais desde o golpe de abril de 2016, e o mercado de capitais 
não o substituiu! 

A lógica empresarial do individualismo metodológico 
convenceria os incautos. “Ah, de fato, o crédito subsidiado do BNDES 
torna a taxa de retorno alavancada mais barata!” 

No entanto, a análise macrossistêmica, baseada em holismo 
metodológico e dados empíricos, verifica o equívoco dessa hipótese 
neoliberal. No Brasil se constituiu uma Economia de Endividamento – 
e não uma Economia de Mercado de Capitais. 

Não houve nenhuma experiência de conversão da primeira 
nessa última, mesmo porque a bolsa de valores de Nova York absorve 
ações das grandes empresas do resto do mundo. O desafio brasileiro 
é fazer essa mistura na nossa típica TAM. 

Não se deve interpretar as Leis da TAM no sentido negativo 
como “os bancos públicos inviabilizam a política monetária recessiva 
para derrubar a inflação”. Primeiro, a dosagem setorial de suas 
operações recessivas deveria ser um instrumento básico de política 
monetária. Segundo, o direcionamento setorial do crédito para 
setores prioritários daria saudável flexibilidade à política monetária.  

Bancos Públicos operam o crédito direcionado para setores 
prioritários no desenvolvimento brasileiro com base em fundos sociais 
e/ou parafiscais. No fim das contas, “controlar com uma mão, liberar 
com outra”, de acordo com o planejamento estratégico, é melhor para 
o País. 

Crédito seletivo é um “amortecedor” de recessão provocada 
pela ânsia de controle monetário geral por parte da Autoridade 
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Monetária. Por exemplo, para controle da demanda agregada, o 
adequado é moderar apenas o consumo – e resguardar a 
continuidade de investimentos, seja público, seja privado, quando há 
uma “inflação verdadeira”, isto é, plena ocupação da capacidade 
produtiva.  

Em abril de 2017, a Selic média mensal caiu de 1,05% para 
0,79% e o BCB sinalizou tendência firme de queda até março de 
2021. Justamente nessa inédita conjuntura, quando a Selic chegou a 
ficar em 2% aa por três trimestres consecutivos, houve um boom no 
mercado de ações, apenas interrompido pelo crash do início da 
pandemia (e distanciamento social) em março de 2020. 

Como os dados comprovam, a fuga de capital dos investidores 
da renda fixa para a renda variável não foi devido ao “retraimento do 
BNDES”. Vamos então à essa comprovação: ciência exige medição. 

Pesquisa da B3 sobre perfil dos investidores Pessoas Físicas em 
seus produtos indicam a idade média ser 32 anos, 42% na faixa 
etária de 25 a 34 anos e 22% na faixa de 35 a 44 anos. Cerca de 
62% são jovens trabalhadores em tempo integral na ânsia de 
enriquecimento rápido até a revisão dos seus conceitos na crise da 
meia-idade. 

De 2013 a 2020, investidores com mais de 60 anos tiveram sua 
participação no número total diminuída de 56% para 23%. Em 
contrapartida, os jovens de 25 a 39 anos eram 19% e passaram a ser 
49% do total.  

As carteiras com até R$ 10 mil eram 44% em dezembro de 
2011 e passaram a ser de 54% dos investidores em março de 2020. 
Naquela data inicial, 238 mil a possuíam, nessa data final já eram 
mais de um milhão de investidores. Em termos de estoques, essas 
carteiras menores somavam R$ 800 milhões e as maiores (acima de 
R$ 5 milhões) passaram de R$ 51,5 bilhões para R$ 115,8 bilhões. 

A evolução da posição das PF na B3, considerando todos os 
produtos (não só ações), saiu de 700 mil CPFs em 2018 para 4,2 
milhões no fim de 2021. Em paralelo, o número de contas se elevou 
de 800 mil para 4,98 milhões. 
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Considerando apenas o número de investidores em ações à 
vista, saiu de 600 mil em 2018 para 3,1 milhões em 2021. O saldo 
mediano em custódia caiu do pico de R$ 17 mil em 2017 para o 
menor nível de 2021 com R$ 4 mil, ou seja, 50% dos investidores 
possuem menos desse valor! 

Quantidade não implica em qualidade, isto é, volume de 
dinheiro direcionado principalmente para capitalização das empresas 
não-financeiras de capital aberto, seja com IPO (Oferta Pública Inicial 
de ações), seja com Follow On (Ofertas Subsequentes de Ações). A 
especulação temporária é revelada pelo número de negócios médio 
diário: teve variação de 35,2% em 2019, 112% em 2020 e apenas 
12,3% em 2021. 

Nesses últimos três anos, os investidores estrangeiros 
aumentaram sua participação de 45,1% para 50,2%, ou seja, sempre 
dominaram a bolsa de valores brasileira. Em paralelo, os investidores 
institucionais caíram de 31,5% para 25,7% e os investidores PF 
passaram por ascensão e queda na ordem de 18,2% para 21,3% e 
daí para 18,6%. Empresas praticamente não investem e instituições 
financeiras giram em torno de 4% de participação. 

A participação de capital externo em abertura de capital de 
empresas caiu para 30% nos últimos dez anos. Na série histórica da 
B3, de 2004, quando essas operações ressurgiram, até fevereiro de 
2021, a presença de estrangeiros em IPOs atingiu o auge de 72,8% 
em 2006. Em 2019, no primeiro ano do atual desgoverno, a 
desconfiança política e econômica deles aumentou. Estacionaram 
suas participações na faixa de 30%! 

Na diversificação geográfica de seus riscos, eles entram na 
baixa e vendem na alta. Houve “repatriamento de capital estrangeiro” 
em 2018 e 2019. Agora, em 2022, estão comprando dos pobres/
jovens investidores brasileiros de volta da renda variável para a renda 
fixa na baixa da bolsa de valores. Acabou a aventura especulativa 
influenciada por YouTubers influenciadores de autoajuda financeira... 

Para o estrangeiro é interessante entrar em IPOs brasileiros 
quando há depreciação do real (e consequente apreciação do dólar), 
quando ele compra mais com menos dólares.  
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Ao fim de 2018, a moeda americana estava cotada a R$ 
3,8770. Chegou a aumentar para cerca de dois reais a mais por dólar, 
quando eles usaram seus dólares para comprar mais ações na baixa. 
Agora, para a saída, podem comprar dólares mais baratos. 

Quais ações costumam comprar? As principais possibilidades 
são deles investirem em empresas exportadoras de commodities, 
para o mercado externo. São ações de companhias dos setores de 
petróleo, mineração, celulose, proteína animal e agrícolas.  

Além dessas, apenas as de bancos são atraentes com a taxa de 
juro brasileira disparatada. Não investem em mercado de varejo 
(eletrodomésticos), dada a desnacionalização aqui predominante, 
destacadamente, de empresas automobilísticas sem ações cotadas na 
bolsa de valores brasileira. 

A concentração de renda existente no Brasil é também inibidora 
da expansão do mercado interno. Este só se expandiu durante os 
governos social-desenvolvimentistas (2003-2014) e se retraiu nos 
governos neoliberais (2015-2022). A escolha dos investidores 
estrangeiros e dos eleitores brasileiros é fácil, não? 

Em síntese, ao contrário do apregoado pelos denunciantes da 
“financeirização”, a economia brasileira não entrou em nova fase, 
caracterizada por se tornar uma economia de mercado de capitais à 
americana. Houve apenas uma oscilação conjuntural, em função da 
política monetária, e nenhuma mudança estrutural. 

Queima do Capital Excedente: Fusões & Aquisições 

O capitalismo vai bem, mas a economia e o povo vão mal... 
Mudou em relação ao dito pelo ditador militar na época do chamado 
“milagre econômico brasileiro”.  

O mercado de capitais não reflete sempre os fundamentos 
microeconômicos, setoriais ou macroeconômicos. Por exemplo, a 
Apple estabeleceu uma nova marca no mercado acionário mundial, no 
início de 2022, ao se tornar a primeira empresa de capital aberto a 
ultrapassar o valor de mercado de US$ 3 trilhões. Impressiona o 
ritmo com o qual a empresa chegou ao valor menos de 500 dias após 
alcançar a marca de US$ 2 trilhões. 
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O valor de mercado da Apple subiu cerca de US$ 2 trilhões 
desde a baixa causada pela pandemia em março de 2020. Para 
comparar, o valor de mercado de 398 companhias abertas na bolsa 
de valores de São Paulo atingiu R$ 4,5 trilhões (52% do PIB brasileiro 
de R$ 8,6 trilhões) ou US$ 815 bilhões em 30/12/21. Valem pouco 
mais de ¼ da Apple... 

A queima de estoque tem o objetivo de estimular o giro de 
mercadorias. Afinal, quanto mais tempo elas ficam armazenadas nos 
depósitos, maior é o período no qual o dinheiro fica sem rendimentos 
– e o capital de giro é usado em pagamentos sem retornos. 

Com o estoque de ações acontece o mesmo se as sociedades 
abertas não distribuem bons dividendos de seus lucros apurados 
periodicamente. Daí surgem as oportunidades de “queima do capital 
excedente”, concentrando e centralizando para novo ciclo. 

Vamos entender a lógica desse Processo de Fusões e 
Aquisições. Primeiro, trata-se do uso de dinheiro de outras pessoas 
em benefício próprio: conseguir associados, manter o controle da 
gestão, dando em troca participação acionária com divisão de lucros / 
prejuízos e evitando o compromisso de pagar juros e amortizar 
empréstimos, 

O início do processo se dá com a Abertura de Capital: IPO 
(Oferta Pública Inicial) de parte minoritária do capital com cotação 
atribuída por mercado de ações. Toma-se dinheiro emprestado, para 
alavancar o processo de fusões e aquisições, somente depois da 
elevação do valor de mercado e enriquecimento pessoal dos sócios-
fundadores. 

A capitalização das empresas se dá via lançamento de ações. O 
controlador faz divisão dos lucros esperados ou prejuízos inesperados 
sem o risco de ser devedor.   

Já a tomada de empréstimos ocorre para aumentar a escala do 
negócio e a rentabilidade patrimonial do capital próprio com o uso de 
capital de terceiros. É quando o devedor assume o risco de o lucro 
operacional esperado não se confirmar, e o novo faturamento ficar 
abaixo dos juros dos empréstimos assumidos contratualmente. 
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Uma garantia patrimonial como colateral do empréstimo é 
solicitada pelo credor ao devedor para compensar o risco da 
inadimplência. Além deste, ele assume o risco de variações do valor 
das garantias patrimoniais com a volatilidade das cotações dos ativos. 

Quais são os interesses do comprador de ações? Primeiro, 
avalia a política empresarial de distribuição dos dividendos. Verifica 
se há risco de diluição de sua participação acionária com contínuas 
emissões de novas ações em follow-on [Ofertas Subsequentes]. 

Os investidores buscam a obtenção da maior taxa de retorno 
possível de suas ações, considerando sua aversão ao risco. A taxa de 
retorno de uma ação, em dado período, depende de três fatores:  

1. da cotação no início do período;  

2. do valor dos dividendos líquidos distribuídos durante o período; 
e  

3. do valor do potencial ganho ou perda de capital, descontados 
impostos e custos de transação com ações, resultante da 
alteração de sua cotação nesse período. 

As cotações dependem da predominância entre as diversas 
especulações sobre futuro. Uns acionistas acham a precificação 
refletir, de imediato, as expectativas dos especuladores quanto aos 
dividendos e aos ganhos futuros de capital. 

Nessa avaliação, pensam como “fundamentalistas” e não como 
“grafistas”. Estes buscam se antecipar aos outros em análise técnica 
da tendência de baixa ou alta das cotações. A cotação de qualquer 
ação dependerá mais das expectativas correntes dos participantes do 
mercado de ações sobre suas próprias expectativas futuras. 

Em determinadas conjunturas, a diretoria de uma companhia 
aberta pode avaliar a necessidade de aumentos de capital através de 
incorporações de reservas com lucros obtidos anteriormente em lugar 
de distribuição de bonificações. 

Pode decidir também fazer novas emissões, destinadas a trocas 
de ações de outras companhias em processo de fusão/incorporação 
ou de aquisição. Essas emissões, para obtenção de “dinheiro novo”, 
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visando sua capitalização, inicialmente, pode dar preferência aos 
acionistas atuais para a subscrição dessas novas ações. 

As Ofertas Subsequentes de Ações, como fonte de 
financiamento secundária, têm a inconveniência os custos 
(administrativos e de corretagem) implicados. Não são apreciadas 
pelos acionistas, devido à diluição da participação acionária. Tende a 
derrubar as cotações e infringir uma perda de capital a eles. 

No entanto, se a nova emissão, destinada a novo investimento 
ou fusões e aquisições de ativos existentes, resultar em melhoria das 
expectativas sobre fluxos de retornos, tenderá a elevar o preço da 
ação a ponto de anular a esperada tendência declinante da cotação. 
Esse será o caso de O Mercado acreditar em o “dinheiro novo 
emitido” ser aplicado em determinado projeto lucrativo com potencial 
de futuro ganho de capital. 

Essa crença exige os investidores estarem bem-informados 
sobre a possível lucratividade do projeto de investimento da empresa. 
A Oferta Subsequente [Follow-on] de ações visa obter capital-
dinheiro para esse investimento. 

O limite de endividamento da empresa torna necessário 
aumentar os lucros ret idos até serem suf ic ientes para 
autofinanciamento do restante. Mas esse uso de capital próprio pode 
implicar em uma acentuada redução da taxa de distribuição de 
dividendos. 

Nesse caso, uma nova emissão de ações com possibilidade de 
subscrição seria menos prejudicial aos interesses de seus acionistas. 
Lembrando sempre de a avaliação de companhia aberta depender, 
não só de seus fundamentos, mas também dos ciclos da Bolsa de 
Valores, ou seja, das sequências de boom-crash. 

Em boom (alta), quanto maior for o preço da ação, menos 
ações necessitarão ser emitidas, e reduzirá a diluição das 
participações dos atuais acionistas. Em ciclo baixista, o menor preço 
das ações eleva a quantidade delas dadas em garantia de 
empréstimos. 
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Nessa situação, a recompra de ações reduz a quantidade em 
circulação e ajuda a elevar o lucro por ação. É uma alternativa aos 
dividendos para devolver capital aos acionistas. 

As transações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) 
totalizaram US$ 90,7 bilhões (R$ 517 bilhões) em 2021, quase o 
dobro do movimentado em 2020. Em volume, foram fechados 706 
negócios, alta de 26% sobre o ano anterior, um recorde dos últimos 
10 anos. Por isso, o capitalismo vai bem, enquanto a economia e o 
povo vão mal. 

O número de negócios envolvendo grupos brasileiros somaram 
US$ 69,8 bilhões (R$ 397,8 bilhões), com 571 acordos, e as 
operações de companhias estrangeiras comprando empresas 
nacionais atingiram US$ 20,8 bilhões (R$ 119,1 bilhões), com 135 
operações. No mundo, o valor das operações de M&A chegou pela 
primeira vez à marca de US$ 5,6 trilhões no ano passado, com 
crescimento de 27% em relação a 2020. 

Entre os segmentos com maiores negócios em M&A, em 2021, 
destacaram-se: Tecnologia da Informação (TI); Telecomunicações e 
Mídia; Hospitais e Laboratórios de Análises Clínicas da Saúde; 
Instituições Financeiras; Alimentos, Bebidas e Fumo; Companhias 
Energéticas; Transportes; Educação; Produtos Químicos e 
Farmacêuticos. 

As Ofertas Iniciais de Ações [IPOs], segundo relatório da B3 
(em novembro de 2021), alcançaram 45 ofertas. Captaram R$ 65,2 
bilhões, uma alta de 48,5% em comparação a 2020, quando 
aconteceram 29 IPOs. Se incluir as operações de Follow-Ons, 
totalizaram 71 e alcançaram o montante de R$ 130,1 bilhões. 

Há uma tendência de parte das empresas desistentes de fazer 
abertura de capital (IPO), nos últimos meses, busque como 
alternativa investidores privados. Outras companhias abriram capital, 
mas suas ações apresentaram forte desvalorização durante 2021, 
assim poderão virar alvo de potenciais grupos consolidadores. 

Há cautela dos potenciais compradores em relação às empresas 
desistentes de ir à bolsa a buscarem um investidor no mercado. A 
referência de preço dos seus ativos era alta e elas iam a mercado 
para pagar dívida e reduzir alavancagem. 
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Decisivo no capitalismo periférico é os fundos estrangeiros de 
private equity (compradores de participações em companhias 
abertas) estarem mais dispostos a comprar ativos no Brasil. Estão 
baratos por conta da depreciação da moeda nacional. Os capitalistas 
vão bem quando há desnacionalização, porque vendem seu 
patrimônio e enriquecem mais. Pouco se importam com geração ou 
não de empregos para o povo. 

Cartão de Crédito contra Poupança 

Poupança era um conceito jogado na “lata-de-lixo” da História 
do Pensamento Econômico por pós-keynesianos. Achávamos ela ser 
apenas uma variável residual, em fim-de-período, quando é deduzida 
pela diferença entre o fluxo de renda e o fluxo de consumo. Porém, 
revi meu conceito no ano do pandemônio da pandemia. 

Por apenas ser um registro contábil ex-post nas Contas 
Nacionais – e não ser objeto direto de decisões dos agentes 
econômicos –, o foco nestas deixava a cada qual a opção entre gastar 
com o fluxo de renda recebido e transformado em saldo monetário ou 
investir em ativos financeiros. Se o estoque de riqueza líquida, em 
seu portfólio, não fosse suficiente, ele poderia tomar crédito. 
Portanto, este seria o relevante. 

A visão pré-keynesiana é adotada pela Escola Austríaca dos 
ultraliberais Ludwig Von Mises e Friedrich Hayek, críticos extremistas 
do intervencionismo estatal. Tem adeptos na Secretaria de Política 
Econômica do ministro da Economia, um Chicago Boy.  

Sua Escola Monetarista foi formuladora da política econômica 
privatizante da ditadura do general Augusto Pinochet no Chile entre 
1973 e 1990. Seria seu “sonho de consumo”... 

Nessa concepção, para a permanência de um equilíbrio estável 
em uma economia de mercado, o papel dos bancos seria restrito a 
canalizar a poupança pré-existente (ex-ante) para o investimento. 
Atuando como intermediários financeiros neutros, de acordo com a 
Lei de Say, a oferta criaria sua própria demanda, impossibilitando 
uma crise geral de superprodução. Não sendo gasta, a renda 
sobrante seria direcionada a investimento.  
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Então, se alguém enxergar desemprego e capacidade produtiva 
ociosa, durante uma Grande Depressão, isto seria ilusão de ótica. Nas 
condições de economia monetária de produção, contudo, a 
intermediação da moeda, passível de ser aplicada, cria a possibilidade 
de adiamento das decisões individuais de compra e interrompe as 
vendas.  

Isso causa uma retração da demanda agregada, podendo 
resultar em Grande Depressão econômica, tal como ocorreu na 
economia brasileira no ano passado. Há, nesse caso, uma potencial 
oferta agregada com capacidade produtiva não utilizada. Ficam 
máquinas ociosas e trabalhadores desempregados por deficiência de 
demanda efetiva. 

Os ultraliberais afirmam tudo isso – milhões de desempregados 
e excesso de liquidez nos bancos – ser mera questão de preços 
relativos. Mas, de início, a depressão foi deflacionária – e não corrigiu 
o problema.  

Ora, por precaução, os consumidores adiaram o consumo, para 
aguardar preços menores no futuro. Enquanto isso não ocorria, foram 
investindo em reservas financeiras, capitalizando-as em lugar dos 
juros baixíssimos. 

Economistas ultraliberais abominam a concessão de crédito. 
Devedores não poderiam antecipar a futura capacidade de 
pagamento. Se a Lei de Say fosse imperativa, o capitalismo sem 
alavancagem financeira não teria chegado nem à revolução 
industrial... 

Para os herdeiros intelectuais dos citados austríacos, os 
empreendedores necessitam produzir e vender bens de modo sua 
renda exceder a própria necessidade de consumo, para assim 
acumular a poupança a ser utilizada no financiamento do 
investimento. Se não for realizado esse autofinanciamento com 
capital próprio, o financiamento com recursos de terceiros para 
ampliação da capacidade produtiva será especulativo. Daí a demanda 
efetiva (e não a potencial) só será revelada quando o produto chegar 
ao mercado – e a “soberania dos consumidores” se manifestar. 

Uma “superprodução” ou um “excesso de oferta” na economia 
de livre mercado jamais ocorreria a não ser por mau apreçamento 
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dos bens e serviços. Consequentemente, não seria possível haver 
uma “deficiência na demanda agregada”, foco da teoria keynesiana. 

Quando alguém não consegue vender o produzido, para a 
Escola Austríaca, isso não caracteriza uma “deficiência da demanda” 
como diagnosticam os keynesianos. Caracteriza apenas uma falha no 
apreçamento da produção por parte dos ofertantes.  

Esse tipo de erro dos empreendedores, se for coletivo, para os 
ultraliberais logicamente seria “culpa do governo”. Este teria adotado 
uma política de crédito público, farto e barato, o qual geraria um 
ilusório aumento temporário da demanda dos consumidores. Um 
consumo maior, causado por mero endividamento, e não por um 
aumento genuíno do trabalho/produção e da renda, teria enganado 
os empreendedores.  

Estes passariam a crer na continuidade da demanda inflada 
“artificialmente” pelo crédito. Com isso, cobrariam preços maiores. 
Mas quando essa expansão do crédito fosse interrompida pelo 
esgotamento da capacidade de endividamento, de acordo com o 
comprometimento da renda recebida, todo o cenário otimista 
revelaria ser artificial. 

Esse diagnóstico ultraliberal da recessão é bastante diferente do 
keynesiano. Este enfatiza a redução da demanda efetiva em 
decorrência de expectativas pessimistas dos empreendedores para 
efetuar novos gastos em investimentos.  

Gastos governamentais substituiriam gastos privados, para 
solucionar o impasse, mesmo com maior endividamento público. 
Também a política de crédito público subsidiado propiciaria uma taxa 
de retorno alavancada ao setor privado. 

Economia sem crédito, concedido além da poupança, perde 
dinamismo. Fica estagnada. 

O Chicago Old e seus prepostos desconhecem “o beabá da 
cartilha keynesiana”, conhecimento obrigatório para qualquer 
economista digno de boa reputação profissional. Não é o caso. 

Pior, brigam contra os números, isto é, a estatística oficial. 
Adotam a falsa hipótese de o desmanche de os bancos públicos 
federais abrir espaço para os bancos privados, seja nacional, seja 
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estrangeiro, alocar capital sob critério de mercado (lucro) – e não 
direcionar crédito para setores prioritários, escolhidos por 
tecnocratas. No caso, seriam eles mesmos... 

Mesmo com a omissão ou a inação deles, a equipe de 
funcionários do Banco Central do Brasil agiu corretamente com 
programas emergenciais de crédito bancário, em 2020, aprovados 
pela pressão da oposição no Congresso Nacional. Vamos aos 
números. 

No crédito ampliado ao setor não-financeiro, sua relação com o 
PIB cresceu de 138% no fim de 2019 para 160% no fim de 2020. Até 
fevereiro de 2022 já caiu para 153,7%, devido ao crescimento maior 
do PIB nominal por conta da elevação da taxa de inflação. Ele tem 
como componentes empréstimos e financiamentos (36%), títulos de 
dívida pública (37%), privada (5%), securitizados (3%), e dívida 
externa (19%). 

Só o crédito do sistema financeiro obteve, em 2020, aumento 
de 47% para 54% do PIB, reencontrando o pico obtido em 2015, 
antes do golpe. Provou-se, outra vez, o sistema bancário brasileiro 
reagir prontamente a uma política de crédito. 

E o funding (estrutura de passivos) para esse significativo 
aumento anual de 7 p.p. de PIB? Em Notas para Imprensa é possível 
verificar os Haveres Financeiros (M4) terem se elevado de 98% do 
PIB no fim de 2019 para 113% no fim de 2020 e caído para 107,5% 
em fevereiro de 2022. O Relatório de Estabilidade Financeira, lançado 
pelo Banco Central em 2021, propicia informações a respeito de sua 
evolução com o perfil de captação por instrumento. 

Os depósitos a prazo eram 15% do total em junho de 2016. 
Cinco anos depois, atingiu 29%. Depósitos de poupança eram 17% e 
elevaram-se para 20%. Captações externas por empresas não-
financeiras, após terem se elevado de 11% até atingir 14% em junho 
de 2020, já caíram para 12% em junho de 2021. Empréstimos e 
repasses diminuíram de 12% para 10% no período jun16-jun21. 
Todos os nove demais instrumentos de captações são menos 
influentes, alcançando cada um no máximo 6%. 

Inédita também é a divulgação do perfil da captação por tipo de 
investidor. No período citado, PF gira em torno de 40%, PJ se eleva 
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de 22% para 30%, sendo 4 p.p. em 2020, investidores institucionais 
caem de 12% para 6%, setor público de 14% para 12%, não-
residentes oscilam entre 10% e 14%, ficando em 12% em junho de 
2021, e, enfim, instituições financeiras completam o funding com 
estável 2%. 

Muito relevante é entender o papel-chave dos cartões de 
crédito, apesar do custo do crédito rotativo (juro de 336% aa) ser 
proibitivo para não se deixar de pagar na “data de aniversário”. Por 
isso mesmo, tem de saber usá-lo como instrumento de pagamento à 
vista com “período de graça”, ou seja, em compras de curto prazo 
sem incidência de juros, parceladas ou não. O chamado parcelado 
inclui compras parceladas com juros (156% aa), parcelamento de 
fatura de cartão de crédito, parcelamento migrado do rotativo, 
saques parcelados e pagamento de contas parceladas. 

No saldo por modalidade para Pessoas Físicas, cartão 
representa menos de ¼ do crédito com recursos livres, sendo à vista 
18%, parcelado 2% e rotativo 3%. Em contrapartida, nas concessões 
mensais, cartão representa 69% do total! Mais da metade (57%) 
refere-se à vista, 3% a parcelado e 9% rotativo. Usa-se e abusa-se 
dos cartões de crédito em situações emergenciais com falta papel-
moeda na carteira. 

No fim de 2019, as concessões com cartões de crédito no mês 
de dezembro foram R$ 129 bilhões. Em abril de 2020, o crash de 
março levou-as a R$ 86 bilhões. Em agosto de 2021, já atingiram R$ 
136 bilhões. Cartões de crédito contrariam fazer poupança. 

O crédito às pessoas físicas manteve tendência de crescimento 
no primeiro semestre de 2021. Houve relevante crescimento em 
praticamente todas as modalidades, com as maiores taxas anuais 
ocorrendo no cartão de crédito e no crédito não consignado (tabela 
abaixo), os quais tiveram queda no período de distanciamento social 
da pandemia. Eles voltaram a crescer com a volta ao contato 
presencial, favorável às compras por impulso emocional em lojas 
comerciais e avesso à necessidade de parcimônia.  

Por serem ambos relacionados ao consumismo, aumentam o 
risco de inadimplência. As concessões de crédito imobiliário também 
mantêm patamar elevado, após forte crescimento desde o início da 
pandemia. Observa-se, no caso do financiamento de veículos, 
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principalmente de automóveis usados, alongamento de prazos e de 
LTV (Loan-to-Value), ou seja, da relação entre o empréstimo e o 
valor do ativo adquirido. 

 

Ao longo dos últimos dois anos, o saldo de crédito das PFs 
cresceu 27,5%, alcançando o valor de R$ 2,4 trilhões em junho de 
2021. O BCB destaca dois grupos: a totalidade dos tomadores de 
crédito em cada mês e um grupo de tomadores, chamados de 
constantes, com dívidas ativas no SCR de forma ininterrupta entre 
junho de 2019 e junho de 2021.  

Essa amostra de clientes constantes é bastante representativa 
em termos de carteira ativa ao longo do tempo, com participação de, 
no mínimo, 92,4% do valor total. Ao mesmo tempo, esse conjunto de 
clientes totaliza 58,3 milhões de indivíduos, representando quase 
67% da quantidade total em junho de 2021. 

A dúvida é se o Banco Central deveria ou não contabilizar os 
gastos com cartão de crédito, pouco utilizados como crédito rotativo, 
mas principalmente como meio de pagamento em compras de curto 
prazo quase à vista. Inflam a estatística de concessões mensais.  

Mas a grande maioria dessas dívidas de cartão não representam 
permanente comprometimento de renda. Ou não?  

Revi meus conceitos no “laboratório de 2020”: em situações 
excepcionais de Grande Depressão, com afrouxamento monetário 
(juro baixo), não há preferência pela liquidez, mas sim preferência 
pela poupança. O planejamento financeiro, ao não usar cartão de 
crédito, visa a poupança substituir os rendimentos de “juro quase 
zero”. 

Tabela - Crédito às pessoas físicas - por modalidade - Saldos Acumulados e Concessões Mensais
Modalidade

dez/19 dez/20 jun/21 dez/19 dez/20 jun/21 dez/19 dez/20 jun/21
Consignado 19% 19% 20% 13,9 14,8 19,8 12% 11% 11%
Não consignado 6% 6% 7% 19,7 13,4 30,7 6% 6% 6%
Veículos 10% 10% 10% 19,4 8,4 12,6 6% 7% 6%
Habitacional 32% 32% 32% 6,2 11,4 14,3 5% 7% 7%
Cartão de crédito 14% 13% 13% 18,8 3,3 29,8 66% 63% 64%
Rural e agroindustrial 13% 13% 13% 8,1 12 19,9 5% 5% 6%
Outros créditos 6% 7% 6% 10,2 16,2 4,8 0 0 0
Total 100% 100% 100% 11,8 11,1 18,1 100% 100% 100%
Fonte: Relatório de Estabilidade Financeira  out2021 - BCB (elaboração de Fernando Nogueira da Costa)
Obs.: % diferentes das Séries Temporais do Banco Central do Brasil (citados). Aqui são clientes identif. no SCR.

Carteira Ativa (% de saldos) Concessões Mensais (em %)Variação Anual (% a.a.)
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Por uma Reforma do Sistema de Pagamentos com Cartões de 
Crédito 

Um estadista capaz de obter a conciliação nacional de todas as 
classes sociais – dos trabalhadores aos empresários – pode estimular 
e coordenar o debate para atender à necessidade de reforma do 
sistema de pagamentos com cartões de crédito. O modelo brasileiro é 
excêntrico frente ao do resto do mundo – e o problemático é o daqui. 

Em julho de 2006, no primeiro governo Lula, o Banco Central 
do Brasil (BCB), a Secretaria de Direito Econômico (SDE), do 
Ministério da Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico 
(SEAE), do Ministério da Fazenda firmaram convênio de cooperação 
técnica com o objetivo de realizar estudos conjuntos na área de 
sistema de pagamentos. O objetivo do trabalho era identificar 
potenciais falhas de mercado, decorrentes da estrutura e prática de 
mercado e servir de referencial para possíveis medidas para 
promoção do maior bem-estar social. 

Cabe retomar aquele trabalho, incorporando novos atores como 
especialistas da ABECS (Associação Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços) e da academia (UNICAMP, UFRJ, FGV, 
INSPER, etc.).  

Todos deveriam considerar a indústria de cartões de crédito sob 
a ótica do mercado de dois lados, tendo em vista a interdependência 
existente entre a demanda do consumidor pela possibilidade de uso 
adequado de cartões às suas condições financeiras, de um lado do 
mercado, e a demanda do lojista por transações em cartão de crédito 
parcelado para aumento da escala de suas vendas, do outro lado. 

Isto sem falar em outros dois lados. Primeiro, a posição 
dominante da Cielo e Rede no mercado de adquirência, em benefício 
próprio e dos bancos controladores, os principais emissores dos 
cartões de crédito. Segundo, a participação de mercado das duas 
bandeiras mais utilizadas (Visa e Mastercard). 

Esta concentração não se alterou significativamente. Em 2016, 
a participação conjunta caiu marginalmente para 89% (contra 92% 
em 2008) na função crédito, embora tenha caído para 73% na função 
débito face a 95%, nos respectivos anos, com a entrada da Elo do 
grupo Bradesco/Caixa/Banco do Brasil na competição.  
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A Elo possui 25% do mercado de cartões em número de cartões 
emitidos. Este porcentual cai para 11% se a medida for em número 
de transações feitas com cartão de débito. 

Os dados publicados pelo Banco Central do Brasil permitem um 
diagnóstico adequado da situação prejudicial ao custo de vida no 
Brasil com preços à vista inflacionados de maneira forçada como 
preços a prazo. É o habitual “jeitinho brasileiro” de caixas anunciarem 
para os consumidores: “o preço à vista é igual ao preço a prazo em 3, 
6, 10 ou 12 vezes!” 

Em favor de os consumidores “perderem as contas 
orçamentárias familiares” e apelarem ao crédito rotativo, os lojistas 
beneficiam a si apenas em visão de curto prazo, pois dependerão da 
demanda daqueles em longo prazo. Os bancos concessores de crédito 
rotativo, embora sofram alta inadimplência, repassam essa perda 
para os juros pagos pelos adimplentes. 

De dezembro de 2016 a dezembro de 2021, ou seja, 61 meses, 
a média de inadimplência no rotativo foi de 34,9%, sendo o pico de 
40,2% em julho de 2020 (em plena pandemia) e o piso em abril de 
2021 (25,4%). Os devedores ainda não tinham sentido o impacto do 
repasse do custo do dinheiro pela retomada da elevação da Selic no 
mês anterior. 

A taxa média de inadimplência no parcelado foi 3,6%. Para 
comparação com outra modalidade de crédito também bastante 
utilizada, o financiamento à aquisição de veículos, via crédito 
fiduciário, onde o devedor só adquire a propriedade definitiva do 
automóvel quando amortizar todo o empréstimo, obteve taxa média 
de inadimplência nesse período (2016-2021) igualmente de 3,6%. 
Isto embora, desde o último trimestre de 2019, a do parcelado, em 
alta, tenha se descolado da em veículos: média de 5,3% contra 
3,5%.  

Segundo a PEIC (Pesquisa Nacional de Endividamento e 
Inadimplência dos Consumidores) da CNC, o nível de endividamento 
médio das famílias brasileiras em 2021 foi o maior em 11 anos: 
70,9%. Houve incremento das dívidas das famílias nas duas faixas de 
renda pesquisadas (72% dos “pobres” e 66% dos “ricos”), 
destacadamente, entre as famílias com mais de 10 salários de 
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rendimentos mensais, pois eram 60% em 2020. Nesse ano, estavam 
endividadas 68% das famílias abaixo dessa faixa. 

Nas famílias consideradas mais ricas, a demanda represada, em 
especial pelo consumo de serviços, fez o endividamento aumentar 
ainda mais expressivamente. Isso ocorreu, especialmente, com o uso 
do cartão de crédito.  

Assim como nos anos anteriores, o cartão de crédito foi o tipo 
de dívida mais citado pelas famílias brasileiras em 2021, mas 
alcançou 82,6% das com dívidas na média anual. Era, em média, 
77% de 2016 a 2018. Após queda da participação de 78,7% em 2019 
para 78% em 2020, houve o significativo aumento de participação do 
cartão no ano passado. 

Os dados de saldo pela modalidade cartões de crédito em 
comparação com os totais de crédito com recursos livres e 
direcionados não espelha tanto esse uso por conta de pesar mais no 
estoque de crédito acumulado os com prazo maior – e não o rotativo, 
por definição, um crédito emergencial. Tal como um guarda-chuva, só 
deveria ser usado em tempo muito estrito.  

Infelizmente, nem todos os possuidores de cartões de crédito 
evitam seu uso fora da possibilidade “à vista”. Deveriam fazer o 
pagamento de toda a fatura na data de aniversário, exceto se ela 
fosse parcelada sem juros, quando pagaria só a parcela mensal. 

O prazo médio da carteira de crédito com recursos livres para 
Pessoas Físicas no crédito pessoal se mantém próximo de 24 meses e 
na aquisição de veículos em torno de 15 meses. Com recursos 
direcionados, o crédito rural gira em torno de 26 meses e o 
financiamento imobiliário alcança 131 meses ou quase onze anos. 

Dado seu caráter emergencial, transformado em uso corriqueiro 
por cerca de 82% dos “devedores” brasileiros – na verdade, evitando 
custo de oportunidade de pagamento à vista sem diferenciação de 
preço –, o prazo médio de saldos nos cartões de crédito deve ser 
muito inferior. Porém, essa estatística não se encontra disponível.  

É possível a analisar a evolução dos saldos de seus 
componentes. O saldo do rotativo saiu de R$ 38 bilhões em dezembro 
de 2016 para R$ 41,14 bilhões em dezembro de 2019. Atingiu o valor 
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mínimo de R$ 35,26 bilhões em dezembro de 2020. Porém, ele se 
elevou para R$ 49,13 bilhões em dezembro de 2021. 

O saldo do parcelado multiplicou-se por três vezes: de R$ 11 
bilhões para quase R$ 33 bilhões. O saldo do uso à vista cresceu de 
R$ 135,75 bilhões em 2016 para atingir, cinco anos depois, R$ 310 
bilhões. 

No entanto, a respeito do uso dos cartões de crédito como um 
fluxo, o relativo nas concessões mensais revela mais. No total de 
crédito para Pessoa Física, o subtotal composto por cartões se elevou 
de 60,2% no fim de 2016 para 77,3% no fim de 2021. 

Isso se deve, especialmente, ao seu uso na função à vista, um 
meio de pagamento com prazo de pagamento até a data de 
aniversário da fatura. Pode alcançar até 40 dias, após a fatura mensal 
estar fechada e ser anunciada para seu portador. Esta função gira em 
torno de 80% do seu uso, mas atingiu quase 86% no primeiro ano da 
pandemia. 

Veja, no gráfico abaixo, como a função “à vista” com uso de 
cartões de crédito determina o próprio movimento do total de 
concessões mensais de crédito às Pessoas Físicas. Nesse caso, cria-se 
uma ilusão de crédito não remunerado ou “almoço de graça” em 
Economia! 
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Em 2020, menos consumidores (10,8%) se submeteram ao 
abuso em cobrança de juros elevadíssimos pelo uso do crédito 
rotativo, contra o patamar de mais de 17% em 2016 e 2017. 
Infelizmente, para os devedores, voltou no ano passado a aumentar a 
participação relativa desse uso para 14,5%. 

Qual é o problema? Veja na seguinte tabela o ICC (Indicador do 
Custo de Crédito), calculado pelo Banco Central do Brasil, para 
crédito rotativo. No fim de 2016, o custo médio atingiu quase 500% 
aa. Com a queda da Selic e da inadimplência, baixou para 285% aa 
no fim de 2018, mas já se elevou para 350% aa no fim de 2021. 

 

Para se ter uma ideia, quando o Banco Central divulgava a 
distinção entre o custo médio do Rotativo Regular e o do Rotativo Não 
Regular, por exemplo, em 2016, a taxa média mensal foi 438% aa no 
primeiro e 507,4% aa no segundo. Aquele era pago por 63% dos 
devedores, mas 37% o caloteavam.  

Em cada dez, quatro davam o calote e o custo dessa perda de 
capital era repassado para os bons pagadores. Depois, quem não 
conseguia pagar ia para a renegociação na tentativa de “limpar seu 
nome na praça”... 

Compare, nas duas colunas à direita na tabela acima, o custo 
médio ponderado do crédito total concedido às Pessoas Físicas 
apresentar uma correlação com o movimento da taxa de juro média 
ponderada em cartões de crédito. Minha hipótese é isso ser uma 
causalidade. O teste dessa hipótese de determinação do primeiro 
(total) pelo segundo (cartões) está no gráfico abaixo. 

Tabela 15-A – Crédito do sistema financeiro 
– Recursos livres
ICC (Índice do Custo do Crédito) - Cartões de Crédito - Pessoa Física
01/12/06 % a.a.
Período Cartão de crédito Total

Rotativo1/ Parcelado2/À Vista3/ Total

Dezembro
2016 497,7  134,4   - 55,5  50,4  
2017 334,8  148,8   - 38,8  45,8  
2018 285,4  151,9  - 33,9  42,9  
2019 318,5  159,7   - 35,8  40,5  
2020 327,8  149,6   - 29,9  33,5  
2021 349,6  159,4  - 32,4  35,0  
Fonte: BCB - NI Estatísticas Monetárias e de Crédito (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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Visto esse diagnóstico, a terapia para baixar a taxa de juro para 
os consumidores brasileiros, caso se confirme o favoritismo eleitoral 
de Lula, seria ele como estadista ter a capacidade de liderar esse 
Projeto de Estado e criar um consenso nacional a respeito. Seria uma 
mudança favorável ao bem-estar social. Certamente, caso o plano 
seja bem explicado, a maioria da população apoiaria acabar com essa 
“jabuticaba” brasileira. 

Esse modelo do sistema de pagamentos brasileiro, onde se 
paga “à vista” com prazo, eleva o custo de vida, porque o “preço à 
vista” embute todas as taxas do “mercado de 4 lados” dos cartões de 
crédito. Ele não é exótico, no sentido de não ser originário do país 
onde ocorre, pois não é estrangeiro, mas é sim nativo por causa de 
nossa memória inflacionária imaginar a protelação do pagamento 
sempre corroer o valor real devido. 

Isso não é verdade se o devedor tem queda de salário real e 
não recebe aumento em seu salário nominal. Tampouco é se ele não 
aplica seu dinheiro a pagar a conta futura em juros superiores aos 
embutidos ou ocultos nessa compra a prazo. 
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Para estrangeiros, ele é esquisito ou excêntrico. No exterior, 
paga-se com cartões de crédito uma pequena taxa de juro diária, 
desde o momento quando se compra com seu uso – e não essa taxa 
de juro extravagante, cobrada no Brasil pela “indústria do crédito 
rotativo”. 

Banco Nu e Cru: Reforma do Sistema de Pagamentos no Brasil 
via Cartões de Crédito 

O IPO (oferta inicial de ações), realizado pela fintech Nubank na 
Bolsa de Nova York, alcançou o valor de mercado de US$ 41,5 bilhões 
(R$ 229,7 bilhões), o maior dentre todos os bancos brasileiros no dia 
8 de dezembro de 2021. O Itaú Unibanco, maior instituição financeira 
da América Latina e uma das mais rentáveis do mundo, tinha 
capitalização de mercado de R$ 212,9 bilhões ou US$ 38 bilhões na 
B3. O Bradesco valia R$ 187,6 bilhões ou US$ 33 bilhões. 

O Itaú tem R$ 1,936 trilhão em ativos, R$ 768 bilhões na 
carteira de crédito, R$ 1,330 trilhão em captações e patrimônio 
líquido de R$ 150 bilhões. O Nubank tem, respectivamente, R$ 73 
bilhões em ativos, R$ 28 bilhões em crédito, R$ 45 bilhões em 
captações e patrimônio líquido de R$ 4,7 bilhões. E O Mercado tem o 
poder sobrenatural (onipresente, onipotente e onisciente) de o 
valorizar acima do banco Itaú?! 

O cartão de crédito roxo sem anuidade, na verdade, não foi 
uma inovação disruptiva no sistema bancário. A fintech atraiu milhões 
de clientes por a experiência não ser custosa para o usuário e adotar 
transparência na comunicação, especialmente, para um público 
pobre, antes deixado de lado pelos grandes bancos. 

Muito relevante é entender o papel-chave dos cartões de 
crédito, apesar do custo do crédito rotativo (juro de 344% aa) ser 
proibitivo para não se deixar de pagar na “data de aniversário”. Por 
isso mesmo, tem de saber usá-lo como instrumento de pagamento à 
vista com “período de graça”, ou seja, em compras de curto prazo 
sem incidência de juros, parceladas ou não.  

O chamado parcelado inclui compras parceladas com juro 
menos elevado (159% aa), parcelamento de fatura de cartão de 
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crédito, parcelamento migrado do rotativo, saques parcelados e 
pagamento de contas parceladas. 

No saldo por modalidade para Pessoas Físicas, cartão 
representa menos de ¼ do crédito com recursos livres, sendo à vista 
18%, parcelado 2% e rotativo 3%. Em contrapartida, nas concessões 
mensais, cartão representa 73% do total!  

Cerca de 81% delas refere-se à vista sem incidência de juros, 
4% a parcelado e 15% rotativo. Usa-se e abusa-se dos cartões de 
crédito em situações emergenciais com falta papel-moeda na 
carteira. Dado o elevado risco de inadimplência, o juro é muito 
elevado. 

No fim de 2019, as concessões com cartões de crédito no mês 
de dezembro foram R$ 129 bilhões. Em abril de 2020, o crash de 
março levou-as a R$ 86 bilhões. Em outubro de 2021, já atingiram 
R$ 142 bilhões. Cartões de crédito contrariam fazer poupança. 

O Nubank enfrenta dificuldades de barreiras de entrada para 
oferecer saques aos clientes. A principal rede de caixas eletrônicos 
independentes é controlada pelos grandes bancos. 

Ao longo de seus oito anos de vida, o Nubank acumulou 
algumas centenas de milhões de reais de prejuízo. Em setembro de 
2021, divulgou seu primeiro lucro, de R$ 76,294 milhões no primeiro 
semestre, mas considerando apenas a operação brasileira. No 
prospecto do IPO, a companhia revela ter tido prejuízo de R$ 528,356 
milhões no grupo como um todo nos nove primeiros meses deste 
ano. 

Entretanto, contra esse capital fictício, o Banco Central do Brasil 
pretende limitar as tarifas de intercâmbio de cartões pré-pagos, 
importante fonte de receitas para o Nubank, embora os juros 
absurdos no crédito rotativo sejam a atração. Além disso, a 
Autoridade Monetária pretende exigir maior capitalização da fintech, 
dada a desigualdade regulatória existente entre os “bancões” e as 
“banquetas digitais”. 

Outra estratégia crucial para seu crescimento como holding é 
entrar no mercado de Fusões e Aquisições. O Nubank informou cerca 
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de 25% do capital do IPO será destinado a novas aquisições e o 
restante para capital de giro e despesas operacionais e financeiras. 

Para monetizar sua base de clientes, o Nubank tem entrado em 
novas áreas com parcerias e aquisições, incluindo investimentos, 
seguros e assessoria financeira. Também quer ser investidor em 
startups de setores distintos do seu, capazes de provocar 
semelhantes quebras de paradigmas em telecomunicações, saúde e 
e-commerce.  

O processo de Fusões e Aquisições faz uso de dinheiro de 
outras pessoas em benefício próprio. A meta é conseguir associados, 
manter gestão e participação acionária com divisão de lucros / 
prejuízos.  

Com a abertura de capital se faz IPO de parte minoritária e a 
cotação exagerada, atribuída por mercado de ações, facilita tomar 
dinheiro emprestado para Fusões e Aquisições. Propicia ainda maior 
elevação do valor de mercado e enriquecimento pessoal dos sócios-
fundadores. 

O Nubank também tem falado a investidores sobre expansão 
geográfica, propícia à arbitragem cambial: usar moeda forte para 
comprar ativos em moeda depreciada. O banco tem participação em 
uma fintech indiana e hubs técnicos no Uruguai, Argentina, EUA e 
Alemanha. 

O cérebro humano recorre a narrativas para tomar decisões. 
Tem uma compreensão intuitiva para histórias “consistentes” ou 
“plausíveis”, contadas de maneira convincente, impressionante e 
vívida, mesmo não sendo verdadeiras. Humanos são contadores de 
histórias, adaptadas às mais diversas circunstâncias. 

Reagem de maneira diferente à mesma coisa, dependendo de 
como ela é apresentada. Dirigem sua atenção a apenas um ou poucos 
aspectos do todo relatado. 

Na bolsa de valores, a multiplicidade dinâmica de opiniões ou 
narrativas sobre o fluxo de rendimentos esperado e o ganho de 
capital possibilitado leva às oscilações das avaliações do valor de 
mercado das ações. As avaliações subjetivas predominantes 
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precificam o valor presente para dar-lhes liquidez na compra-e-
venda. 

A pressuposta, de maneira preconceituosa, dominância das 
finanças sobre a produção é, na verdade, o apreçamento no presente 
de possível renda futura. Para ter existência real, em sua 
antecipação, adota-se o método de desconto para o valor atual ou o 
processo de precificação, no mercado secundário, dado por opiniões 
predominantes sobre as diversas narrativas apresentadas. 

O Brasil responde por 98% da base de usuários do Nubank, 
somando 48 milhões em conjunto com Colômbia e México. A busca 
de cartões de crédito sem tarifas foi a narrativa capaz de a ter 
transformado em uma das maiores fintechs do mundo. Outra boa 
narrativa é ser comandada no país por uma competente CEO de 37 
anos. 

Contratou a cantora Anitta para seu Conselho de Administração, 
em conjunto com outros nomes de projeção no cenário global e 
brasileiro. Todos passaram pela “porta-giratória” de Bancos Centrais, 
instituições multilaterais ou multinacionais.  

Uma das narrativas imaginosas de vendedor de ações diz “o 
Nubank tem aberto várias avenidas de crescimento, como seguros, 
investimentos, marketplace. Pode parecer estranho eles valerem mais 
se comparado ao Itaú, mas foi a mesma coisa quando a Amazon 
surgiu e depois superou o Walmart”. Mistura alhos com bugalhos... 

O cérebro humano é uma máquina de fazer associações. O 
problema é o falso conhecimento derivado de associação causal para 
algo casual ou circunstancial. 

O interesse dos portadores de ações focaliza a política 
empresarial de distribuição dos dividendos e o risco de diluição da 
participação com emissões de novas ações. Eles desejam a obtenção 
da maior taxa de retorno possível de suas ações, considerando sua 
aversão ao risco. 

A recompra de ações reduz a quantidade em circulação e ajuda 
a elevar o lucro por ação. É a alternativa aos dividendos para 
devolver capital aos acionistas. Benvindo ao mercado de ações, o 
especulativo mundo de ganhos e perdas rápidas! 
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Bandeira-de-Luta: Reforma do Sistema de Pagamentos para 
Obtenção de Menor Custo de Vida 

Há um verdadeiro conluio ou cartel ao forçar os consumidores 
brasileiros a “perderem a conta” de quantos produtos compraram por 
meio de pagamentos a prazo. Muitos (sem consulta a planilhas ou 
faturas) desconhecem as inúmeras e distintas parcelas mensais 
sobrepostas, onde estão embutidos juros e tarifas ocultos nos preços 
dos bens. 

É necessário planejar o oferecimento de crédito por meio do 
PIX. Os bancos podem temer a competição com sua própria operação 
de cartões. Mas o projeto foi selecionado para fazer parte do sandbox 
regulatório em inovações financeiras do Banco Central do Brasil. 

Daí espera-se os grandes bancos se movimentar para oferecer 
o PIX Crédito. Seria um avanço na utilização do meio de pagamento 
instantâneo e na competição com os cartões de crédito.  

Hoje, as transações do PIX são debitadas em tempo real da 
conta corrente. Na prática, isso se assemelha a uma operação com 
cartão de débito. 

Quando o consumidor gasta com pagamento no cartão, só paga 
quando chega a fatura. O lojista incentiva isso porque aumenta a 
escala das vendas e a bandeira é uma garantia de o banco pagá-lo.  

Porém, o repasse da tarifa de intercâmbio eleva os preços a 
prazo. Pior, não os diferenciam dos preços à vista, de modo o lojista, 
o banco, a credenciadora e a bandeira receberem também alíquotas 
pelas transações comerciais. 

Uma concessão de crédito a partir do PIX dispensaria as 
bandeiras e, eventualmente, até as credenciadoras. Essas passaram 
anos se apresentando como dois intermediários essenciais em 
cartões. 

Se for bem-sucedido, o produto poderá competir com o 
parcelado sem juros. Para este, os bancos buscam alternativas, 
porque são operações onde assumem o risco, mas não têm controle 
sobre a concessão do crédito.  
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As instituições financeiras poderiam, por exemplo, oferecer 
condições especiais e descontos. Assim, estimulariam o uso do PIX 
Crédito como alternativa aos cartões em uma bem-vinda inovação 
financeira. 

Em síntese, a proposta de diferenciação de preços, para ser 
melhorada em debate eleitoral, seja por contribuições de 
especialistas, seja pela reação da opinião pública, envolveria cerca de 
seis passos. 

Primeiro, acabar com a ilusão causada pela expressão “sem 
juros”. O pagamento “à vista” com cartão, possível de aproveitar “até 
40 dias de graça”, tem seu custo pago pelos adimplentes do rotativo, 
pagando inclusive pelos inadimplentes, e por todos os consumidores 
sob forma de um custo de vida mais elevado! 

Segundo, em consequência dessa “jabuticaba brasileira”, seriam 
necessárias uma obrigação e uma vedação legislativa.  

Obrigar a diferenciação entre preço PIX à vista e qualquer outro 
preço a prazo no cartão. O preço à vista no PIX deveria ter o 
desconto das taxas pagas aos vários elos da cadeia: a bandeira, o 
emissor, o adquirente, a maquininha etc. 

Proibir o parcelado sem juros em troca de ser parcelado com 
juros razoáveis como o de crédito com garantia dos produtos. 
Viabilizaria o preço a prazo com juros bem inferiores, por exemplo, 
caso fosse garantido por consignação: desconto em folha de 
pagamentos. Teria como efeito colateral maior demanda social por 
formalização do mercado de trabalho para obtenção desse direito. 

Restringir as credenciadoras e seu mercado de adquirência. Elas 
fazem uma barganha eticamente condenável ao propiciar 
antecipações das receitas futuras ao comércio (capital de giro) em 
troca de os lojistas forçarem o consumidor “perder as contas dos 
pagamentos a prazo” e, inadvertidamente, entrar no crédito rotativo 
caríssimo. 

Tudo isso resultaria na diminuição do custo de vida, ou seja, o 
“desinflacionamento” dos preços à vista no Brasil. Aqui, nessa “terra 
da jabuticaba” com esse modelo de cartões único no mundo, paga-se 
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à vista o mesmo pago a prazo, ou seja, todos os consumidores 
pagam todos os custos da venda a prazo embutidos no preço à vista! 

Há contra-argumento em defesa da manutenção do 
“pagamento parcelado sem juros”. Seria um instrumento muito 
utilizado pelos consumidores detentores de cartões de crédito, seja 
pela falta de dinheiro e educação financeira, seja pela pressão dos 
lojistas.  

Nessa lógica, o lojista não se preocuparia em avaliar o risco da 
inadimplência de seus clientes nessas operações, porque quem 
arcaria com o prejuízo seria o banco emissor do cartão. Como prêmio 
de risco, os bancos elevariam os juros do crédito rotativo do cartão 
de crédito. 

Também se argumenta a falta de transparência para o 
consumidor sobre os juros praticados nessas operações ser “culpa 
dos banqueiros”, contumaz bode-expiatório para transferir a ira dos 
incautos. Como quem define o limite de crédito nos cartões para o 
consumidor é o banco emissor, e não o lojista, não caberia a este se 
preocupar em fazer a avaliação adequada de risco dos seus clientes, 
mas sim aos bancos. 

Afinal, dizem os defensores desse mercado de adquirência e 
antecipações das receitas futuras do comércio, os bancos se 
remuneram também por meio das anuidades pagas por clientes de 
cartões. Além disso, recebem parcela da tarifa de intercâmbio, 
descontada da tarifa cobrada ao lojista, maior ainda em casos de 
compras parceladas. Esse valor acumulado cobriria as recompensas e 
a garantia de pagamento aos lojistas, além das eventuais 
inadimplências. 

Os defensores desse status quo colocam a culpa dos problemas 
existentes nos próprios consumidores! Os clientes do crédito rotativo 
do cartão reagem muito pouco a variações de juros cobrados.  

Essa denominada baixa elasticidade do consumidor (disposição 
a reagir) dá amplo poder de definição de preços (juros) para os 
emissores, sendo responsável pelas elevadíssimas taxas cobradas. 
“Enfiam a faca nos enforcados” por desemprego, pobreza e dívida! 
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Dizem os neoliberais: “nesse livre mercado, todas as opções 
estão à disposição para o consumidor soberano”. Ele pode recorrer 
aos bancos para obter outro tipo de crédito, usar o rotativo do cartão 
de crédito, o parcelado sem juros e ainda procurar barganhar algum 
“desconto”, caso pague à vista. 

Argumentam, “em economia competitiva, o lojista repassar 
custos, inclusive os financeiros, com a venda com base em cartões de 
crédito, para o consumidor, seria contraditório com o crescimento das 
vendas”. Ora, o problema é justamente não ter competição quando 
essa prática implícita de cartel é generalizada! 

Quanto ao argumento da falta de transparência sobre os juros, 
praticados na modalidade de crédito rotativo ou parcelado, não seria 
razão suficiente para propor o seu fim. Assimetria de informação se 
corrigiria com mais informações e com educação financeira. Sim, e as 
sociedade brasileira está cobrando ambas! 

Os defensores da manutenção intocada desse “eficiente e 
popular parcelado sem juros” alegam essa “eficiência” ser provada 
justamente por sua “popularidade”. Mentem ao dizer esse crédito ao 
consumidor via cartões de crédito ter um custo menor se comparado 
ao de outro crédito tomado diretamente no sistema financeiro e 
apelam para o típico populismo de direita: fingem falar “em nome do 
povo” quando defendem uma posição contrária ao elevar seu custo-
de-vida! 

O Banco Central não deve alegar qualquer mudança 
regulamentar ser, cultural e praticamente, inviável. O comércio 
necessita enfrentar a diferenciação entre preços à vista e a prazo sem 
o justificado temor de perder vendas. 

O consumidor não deve apelar para o parcelado sem juros 
como fosse a única forma de viabilizar seu consumo e se sentir capaz 
de sempre aproveitar ao máximo os limites de crédito e as datas de 
aniversários de todos os cartões possuídos. Quando todos esses 
agentes econômicos acham estar ganhando, ao mesmo tempo, estão 
na verdade perdendo sem ter consciência dessa perda. 

Jairo Saddi (Valor, 22/02/2021) também advoga em defesa 
dessa bandeira de luta pelo fim da não diferenciação de preços com a 
seguinte frase de efeito. “Se o parcelado sem juros não fosse uma 
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jabuticaba bem brasileira, seria uma genial invenção para a 
humanidade, e claramente não o é”. De fato, a humanidade não 
importa esse modelo tupiniquim... 

O parcelado sem juros implica em um juro oculto. O cliente 
está pagando pelo prazo, ainda sem saber: o preço à vista deveria 
ser menor face ao realmente cobrado. 

Na realidade, essa cobrança remunera os vários elos da 
carteira, o emissor da bandeira, o adquirente, a maquininha e assim 
por diante. Por isso, recusam a priori debater a implantação de um 
parcelado com juros, chamado de “crediário no cartão”, para 
diferenciar preços. 

O PIX só vai substituir todas as alternativas com uso de cartões 
de crédito quando tiver apoio do comércio para tornar seu uso fácil e 
automático. Isso será quando puder existir o PIX-Parcelado com 
baixíssimo juro. 

Para Saddi, “proibir o parcelado sem juros (sem oferecer uma 
alternativa palatável) não é uma solução, assim como não é uma 
solução achar o lojista ser capaz de, por si só, ter a honestidade de 
cobrar um preço à vista menor e outro maior a prazo”. 

O banco emissor em tese teria o risco da operação de crédito 
sem ser remunerado por isso, porque seriam o credenciador ou o 
adquirente quem cobraria taxas altas para antecipar os recursos ao 
varejista. Na prática, a tendência lógica do mercado tem sido a 
verticalização do sistema, concentrando todos papéis e funções em 
cada grande grupo bancário, seja no Elo entre Bradesco-BB-Caixa, 
seja no Itaucard. 

Na verdade, o parcelado sem juros só se sustenta porque os 
consumidores brasileiros ignoram quanto de juros e tarifas, além de 
impostos, está sendo cobrado sem a diferenciação de preços. Caso 
contrário, eles se revoltariam contra esse status quo econômico e 
elegeriam alguém capaz de liderar uma re-evolução do sistema... de 
pagamentos! 
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Anexo Estatístico 
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Moradia: quanto vale o maior bem familiar 

Nas DIRPF, o subtotal de ativos imobiliários nos bens e direitos 
das Pessoas Físicas, declarados à Secretaria da Receita Federal, 
representa cerca de 40%. As moradias (apartamentos, casas, prédios 
residenciais), declarado por valores históricos, isto é, não corrigidos 
para valores de mercado atuais, representam ¼ do total desses bens 
ou 2/3 dos ativos imobiliários. 

Os aluguéis de imóveis atingiram R$ 7,9 bilhões ou 2% do total 
de pagamentos e doações no ano calendário de 2020. Surpreende a 
muitos ao tomar conhecimento da distribuição da população por 
condição de ocupação do domicílio: 67,2% residem em imóvel 
próprio de algum morador, 6,3% ainda sendo pago, ou seja, 73,5% 
ou quase ¾ da população brasileira possui a própria moradia. 
Alugadas são 17,7% e cedidas, 8,7%. 

Lembro: nos anos 60, antes da política habitacional financiada 
pela Caixa Econômica Federal, os domicílios alugados eram 27,6% do 
total. A população estava abaixo de “90 milhões... em ação”. 

Em 2019, os domicílios com rendimento per capita inferior a 
US$ 5,50 PPC diários, não se distinguiam desse todo: 67,7% 
moravam em imóvel próprio e 3% ainda sendo pagos. Eram 70% 
nesse componente e menor proporção (15,9%) era locatária, 
enquanto 13,1% residiam em imóveis cedidos.  

Naquele ano, existiam 13.151 favelas no Brasil com 14 milhões 
(6,6%) moradores. Em cinco regiões metropolitanas – Rio de Janeiro 

Tabela 15-A – Crédito do sistema financeiro 
– Recursos livres
ICC (Índice do Custo do Crédito) - Cartões de Crédito - Pessoa Física
01/12/06 % a.a.
Período Cartão de crédito Total

Rotativo1/ Parcelado2/À Vista3/ Total

Dezembro
2016 497,7  134,4   - 55,5  50,4  
2017 334,8  148,8   - 38,8  45,8  
2018 285,4  151,9  - 33,9  42,9  
2019 318,5  159,7   - 35,8  40,5  
2020 327,8  149,6   - 29,9  33,5  
2021 349,6  159,4  - 32,4  35,0  
Fonte: BCB - NI Estatísticas Monetárias e de Crédito (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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(22%), Recife (23%), São Luís (25%), Salvador (26%) e Belém 
(54%) – mais de 1/5 da população moravam em favelas. 

Cerca de 12% da população brasileira é residente em domicílios 
com condições inadequadas.  Entre os pobres (menos de US$ 5,5 PPC 
/ dia ou R$ 387 mensais de renda domiciliar per capita), 26% são 
inadequadas. O déficit habitacional gira em torno de 7,8 milhões 
unidades habitacionais, 52% por ônus excessivo com aluguel (mais 
de 30% da renda), 28% por coabitação familiar, 15% em habitação 
precária e 5% em adensamento excessivo. 

A falta de habitação atinge mais as famílias de baixa renda: 
91% no estrato social até três salários-mínimos. A publicação do 
Perfil das Despesas no Brasil, referente à Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF) 2017-2018, revelou a Habitação ser o custo de 
maior peso para todas as famílias: 37%. No Sudeste, atinge 39%. 

Em outros termos, 39% da despesa total das classes com renda 
mensal familiar (inclusive sem rendimentos) até R$ 1.908 eram em 
habitação, sendo aluguel 21%, serviços e taxas 11%, mobiliários e 
artigos do lar 2% e eletrodomésticos 3%.  

Dedução: a aquisição de “casa própria” levaria a 1/5 do 
orçamento familiar ser destinado às outras despesas – a segunda 
maior dos mais pobres é com alimentação (22%), enquanto os mais 
ricos gastam menos de 8% com esse item, e mais com transporte 
(15%) e educação (5%). Em famílias “remediadas”, essa “sobra” de 
20% no orçamento poderia ser destinada à acumulação de reservas 
financeiras para manter o padrão de vida na aposentadoria. 

Fica claro – “não necessita nem desenhar” – a política 
habitacional ser uma política pública fundamental em um novo 
governo social-desenvolvimentista. Uma MCMV (Minha Casa Minha 
Vida) a ser revista, embora tenha sido o maior programa habitacional 
da história brasileira, deverá substituir o inepto CVA (Casa Verde-
Amarela). 

No último trimestre de 2015, portanto, antes do golpe de abril 
de 2016, eram 8,1 milhões de trabalhadores empregados na 
construção civil: 8,8% do total da população ocupada com 92,4 
milhões. Segundo a PNADC, no último trimestre de 2020, esse 
número caiu para menos de 6,4 milhões. No ano passado, subiu para 
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quase 7,5 milhões ou 7,8% da população ocupada com 95,7 milhões. 
Mas será socialmente estratégico superar aquele pico anterior com a 
geração de empregos, principalmente, para as camadas com menor 
nível de capacitação profissional. 

Se fica evidente a importância social da aquisição da moradia, 
não são tão claros os valores de mercado dessa riqueza imobiliária. 
Eles flutuam, continuamente, em vez de permanecerem estáveis 
como os registrados em valores contábeis, conforme exigido nas 
DIRPF, para cálculo do ganho de capital na revenda e consequente 
tributação, caso na utilize esse para recompra de nova moradia em 
um prazo de 180 dias. 

Desde 2014, o metro quadrado (m2) de imóveis novos ficou 
mais barato, enquanto o de usados ficou um pouco mais caro. Dados 
da cidade de São Paulo, levantados pelo FipeZap, mostram: entre 
2014 e 2019, o valor médio do m2 de um imóvel usado subiu 12%. Já 
o dos novos, vendidos diretamente pelas construtoras ainda na planta 
ou recém-concluídos, caiu 20%. 

Com isso, os valores quase encostaram: em 2014, um imóvel 
novo cobrava em média R$ 11.838 / m2 e, um usado, R$ 7.922 / m2, 
desconto de 33% em relação aos recém-lançados. Em 2019, o preço 
do novo caiu a R$ 9.451 /m2 e o do usado subiu para R$ 8.888 /m2, 
ou apenas 6% menos. 

Esses preços seguem lógicas de mercado muito diferentes. Nos 
empreendimentos novos, as construtoras e incorporadoras trabalham 
com centenas de unidades sendo vendidas ao mesmo tempo. Isso faz 
eles acompanharem mais de perto as tendências macroeconômicas – 
se a demanda agregada cai, o número de apartamentos encalhados 
sobe e esses vendedores tendem a baixar os preços para desovarem 
o estoque. 

Já nos imóveis usados, geralmente o “estoque” do dono é uma 
casa só, não raras vezes aquela onde mora. De acordo com as 
Finanças Comportamentais, a pessoa tende a não baixar o preço só 
porque está difícil de vender. Aí perde a competição na oferta de sua 
moradia no mercado imobiliário e sequer calcula o custo de 
oportunidade. 
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Caso contrário, verificaria, por exemplo, entre insistir em um 
preço de R$ 1,5 milhão por seu imóvel em vez de dar um desconto 
(“liquidação”) de 10% para o vender logo por R$ 1,350 milhão, 
quando se espera a taxa de juro permanecer em torno de 1% 
mensal, no fim de um ano ele passaria o R$ 1,5 milhão pretendido. 
Caso contrário, ao insistir em não flexibilizar seu preço, poderia levar 
mais de um ano para o vender... 

Em outro exemplo, teima em não vender por R$ 450 mil uma 
casa comprada por 500 mil. Deixa o anúncio com este valor mínimo e 
fica esperando dois, três anos sem aparecer quem compre.  

Esses fenômenos de Finanças Comportamentais – Efeito 
Dotação é dar mais valor (emocional) ao possuído em relação a outro 
imóvel semelhante e Ancoragem se refere ao valor nominal de 
aquisição ser jamais esquecido – impediram uma queda dos preços 
no mercado dos usados como houve no dos novos. Ao mesmo tempo, 
não houve uma alta expressiva, nos mesmos cinco anos 
(2014-2019), quando o preço médio dos usados subiu 12%, a 
inflação acumulada, medida pelo IPCA, foi de 36,7%. 

As vendas de imóveis usados, em dezembro de 2021, apuradas 
em pesquisa do CreciSP com 260 imobiliárias da Capital, ficaram 
divididas entre casas (51%) e apartamentos (49%) e com 50% delas 
realizadas com financiamento bancário. As vendas à vista somaram 
48%. Os consórcios financiaram a compra de 0,96% e similar 
percentual de 1% dos proprietários parcelaram o pagamento por 
conta própria. 

Os imóveis mais vendidos, com 56% do total, foram os de 
preços médios até R$ 800 mil. Na maioria das regiões do Interior, 
pesquisadas pelo CreciSP, oscilou entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. Por 
faixa de preço, a maioria (53,5% do total) das casas e apartamentos, 
vendidos na Capital, se enquadrou nas de até R$ 8 mil /m2. 

O auge do ciclo de preço médio de vendas ocorreu em abril de 
2015, antes dos efeitos da volta da Velha Matriz Neoliberal na 
condução da política econômica, em especial no Rio de Janeiro. Era 
R$ 2.936 /m2 em janeiro de 2008 (início da série histórica do 
FipeZap) e atingiu R$ 10.758 /m2, ou seja, multiplicou-se quase 
quatro vezes. Em São Paulo, respectivamente, saiu de R$ 2.609 /m2 
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e foi para R$ 8.426 /m2, variando pouco mais de três vezes. Mas 
continuou subindo até atingir R$ 9.831 /m2 em março de 2022.  

No Rio de Janeiro, prolongou-se a queda nominal até R$ 
9.294 /m2, em dezembro de 2019, e subiu um pouco até R$ 9.701 /
m2 em março de 2022. Em comparação com o menor custo de vida 
por morar no interior (Campinas-SP), em abril de 2015, era R$ 5.239 
/m2 e se elevou só para R$ 5.499 /m2 em março de 2022. 

Portanto, custava 128% mais caro adquirir imóvel no Rio de 
Janeiro, na época do “pico” dos preços, ou seja, em Campinas podia-
se comprar mais do dobro do espaço em moradia pelo mesmo preço 
carioca. Hoje, os preços no Rio e em São Paulo praticamente se 
igualaram e são ¾ maiores em relação aos cobrados em média por 
imóveis em Campinas. No caso de moradias com 4 dormitórios são 
88% maiores! 

 

São múltiplos os determinantes dos preços de imóveis, não 
permitindo o diagnóstico de ter havido uma bolha imobiliária à 
americana, em todo país, durante o período 2008-2015. Depende-se, 
para ganhos de capital, obter uma dependência de trajetória com 
tendência firme de alta de preços, diante de um cenário 
macroeconômico incerto, dado o atual desgoverno.  

A evolução da taxa de juro de referência afeta o custo de 
oportunidade em juros para investimentos alternativos. Atingem 
também as condições do crédito imobiliário: o valor da entrada, os 
juros e os prazos de amortização. 

A localização do imóvel importa muito porque os preços são 
dessincronizados por locais. Da mesma forma, as características do 
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imóvel, tipo planta, tamanho e acabamento, diferenciam os preços. 
Enfim, a documentação também os afeta, por exemplo, se é de 
espólio e/ou inventário, além do seu custo em torno de 9% do valor 
do imóvel até o registrar, variando por Estado ou Município. 

A favor da compra de imóvel conta a segurança contra 
desemprego e/ou perda real de renda, a elevação do status social e a 
possível valorização do imóvel ao longo do tempo futuro. Contra a 
aquisição da “casa própria”, considera-se a imobilização de capital 
por longo prazo, dada sua baixa liquidez, o comprometimento de 
renda em lugar de receber juros com investimentos financeiros, a 
depreciação natural (+/- 1% ao ano) e o custo de manutenção. Isso 
sem considerar os recursos necessários para uma eventual reforma. 

Imóveis: Imobilização da Riqueza 

Conclui o último tópico, alertando: “contra a aquisição da “casa 
própria”, considera-se a imobilização de capital por longo prazo, dada 
sua baixa liquidez, o comprometimento de renda em lugar de receber 
juros com investimentos financeiros, a depreciação natural (+/- 1% 
ao ano) e o custo de manutenção. Isso sem considerar os recursos 
necessários para uma eventual reforma”. 

Neste, meu objetivo é analisar a imobilização de capital por 
longo prazo, dada sua baixa liquidez, e o comprometimento de renda 
em lugar de receber juros com investimentos financeiros ou liberar 
capital para investimentos alternativos em outras atividades.  

Lembro-me: meu avô, um self-made man em negócios 
imobiliários, dizia jamais ter morado em casa própria. Justificava-se, 
pois perderia capital de giro para compras e vendas de novos 
imóveis. Isso ocorreu antes das reformas realizadas em 1964: a 
bancária e do mercado de capitais, com a plena instalação do 
capitalismo financeiro. 

Será essa lição ancestral ainda válida? 

O mercado imobiliário é dinâmico, isto é, varia ao longo do 
tempo em fases cíclicas. Além disso, é concentrado. Os Indicadores 
Imobiliários Nacionais mostram terem sido lançadas 445.678 
unidades residenciais no acumulado de 12 meses até o fim do ano 
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passado, contra 211.062 no ano de 2020, ou seja, menos da metade 
(47%).  

De agosto de 2020 até março de 2021, a taxa de juro mensal 
oscilava em torno de 0,16% a.m.. Nos 12 meses seguintes, os juros 
anuais subiram 9,75 pontos percentuais, o avanço mais expressivo da 
série histórica. 

Aquela baixa de juros sinalizou para uma fuga de capitais do 
mercado financeiro de renda fixa para o de renda variável (ações) e/
ou outros ativos especulativos. No caso estudado aqui, houve um 
surto de investimentos em imóveis de alto padrão. 

São três os atributos comparativos entre os ativos: 
rendimentos, segurança/risco, liquidez. Nas condições “normais” 
brasileiras, os rendimentos financeiros recebidos para carregar títulos 
de dívida pública (ou mesmo títulos de dívida privada como 
debêntures) são muito superiores ao rental yield (rendimentos dos 
aluguéis).  

A razão entre o preço médio de locação e o preço médio de 
venda dos imóveis é uma medida de rentabilidade para o investidor 
ao optar por adquirir o imóvel com a finalidade de obter renda com 
aluguel. O indicador pode ser utilizado para avaliar a atratividade do 
mercado imobiliário em relação a alternativas de investimentos a 
cada conjuntura.  

Desde meados de 2020, o retorno médio do aluguel residencial 
tem recuado, encerrando 2021 em 4,66% ao ano, taxa superada pela 
rentabilidade média projetada para aplicações financeiras de 
referência. Porém, esteve acima da taxa de juro real projetada entre 
setembro de 2008 e setembro de 2010, maio de 2011 e setembro de 
2015, maio de 2017 e maio de 2021. 

Sob o ponto de vista do demandante, é melhor comprar à vista, 
financiar ou alugar um imóvel para moradia?  

Se opta por comprar um imóvel à vista, usando todo seu 
dinheiro, o comprador renunciará a um rendimento mensal real 
líquido (depois do Imposto de Renda), podendo superar o valor do 
aluguel. Isto considerando o percentual de CDI, atingido na aplicação 
financeira, e a alíquota de 22,5% a 15% de imposto de renda. 
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Se com estes rendimentos financeiros for possível alugar o 
imóvel e ainda ter um excedente ao mês para reaplicar, analisando o 
aspecto puramente financeiro, seria melhor alugar em lugar de 
comprar um imóvel à vista. O locatário, depois, teria de verificar 
sempre se seria vantajoso sacar parte do dinheiro acumulado para 
dar entrada no imóvel, considerando os juros e o prazo de quitação 
do financiamento, e comparar a prestação e o aluguel:  se ela for 
menor e ainda sobrar dinheiro para rendimentos com juros, não há 
dúvida, seria mais adequado financiar a aquisição da própria moradia. 

Outro aspecto interessante para análise diz respeito a quais 
características do imóvel a ser comprado em termos de localização, 
planta, tamanho e acabamento. Nessa situação, a Economia 
Comportamental (ou Psicologia Econômica) pode alertar contra os 
impulsos emocionais em busca de status social pelo Efeito 
Demonstração de Riqueza. 

De acordo com essa mentalidade impulsiva, baseada na 
realização do lugar-comum “sonho da casa-própria”, há apenas três 
tipos de bens. Bens da Moda são adquiridos por quem tem 
mentalidade infantil, “ele quer porque todo o mundo tem”. Bens 
Esnobes são para mentalidade adolescente, “ele quer porque 
ninguém tem”. Finalmente, Bens de Luxo são para mentalidade senil, 
“ele quer porque é caro!” 

As exibições de mansões suntuosas estão localizadas em certos 
bairros a olhos vistos. Há de tomar cuidado, todos os “diferentes” 
podem ser parados na rua por policiais recalcados e ser humilhados 
em revistas arbitrárias. Visam os afastar de lá... 

Quando empreendedores aplicam seus imensos fluxos de renda 
(do trabalho, bônus, dividendos) em ativos financeiros, eles se 
mantêm como passivos bancários, passíveis de lastrear empréstimos 
para nova alavancagem financeira de investimentos capazes de 
multiplicar renda e empregos. Quando eles os imobilizam em imóveis, 
sejam luxuosos para uso próprio, sejam standard/padrão médio para 
locação, caso sejam novos ainda multiplicam renda e empregos, mas 
caso sejam usados não adicionam valor na transferência da 
propriedade privada. São classificados como gastos improdutivos. 

Desconsiderando as mansões suntuárias (e exclusivas), os 
demais imóveis luxuosos envolvem um a dois apartamentos por 
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andar, tábuas corridas no piso, mármore nacional, armários de 
madeira de lei, cozinha projetada, papel de parede ou pintura acrílica, 
boxe de vidro temperado etc. 

A pesquisa CreciSP apurou: em 2021, 35% das novas locações 
ficaram concentradas em bairros da Zona C; 22% em bairros da Zona 
D; 17% nos bairros das Zonas E e B; 8% nos bairros da Zona A como 
os Jardins, Alto de Pinheiros, Vila Nova Conceição, Ibirapuera, 
Morumbi. A maioria dos imóveis alugados é do padrão construtivo 
médio (87%), seguido pelos de padrão standard (8%) e luxo (5%). 

As 250 imobiliárias com respostas à pesquisa CreciSP 
informaram: o maior volume de imóveis alugados (58%) foi o dos 
com aluguel médio de até R$ 1.500,00, com predomínio dos 
apartamentos (56%) sobre as casas (44%). 

Uma consulta por valor de imóveis residenciais, no site do Zap 
Imóveis, informa existirem à venda por preços acima de R$ 10 
milhões, em todo o país, 7.366 casas de condomínios, 6.260 casas, 
10.906 apartamentos, 3.794 coberturas. Em contraponto, a ANBIMA 
informa haver 125.062 contas do Private Banking com saldo médio 
de riqueza financeira de R$ 13,769 milhões em dezembro de 2021.  

Aqueles 28.326 imóveis representam 48% dos 59.251 grupos 
econômicos contabilizados pela ANBIMA nesse segmento de mercado 
constituído por ricaços. Estaria a metade dessas famílias com seus 
imóveis de luxo à venda, tendo percebido o custo de oportunidade da 
imobilização do capital em imóveis? Qual seria a liquidez? 

Daí se entende a lógica de certas notícias como, por exemplo, o 
Rio de Janeiro registra um aumento no volume de negócios junto a 
clientes residentes no exterior, quando há depreciação da moeda 
nacional frente ao dólar e ao euro. Em 2020, o real brasileiro teve o 
sexto pior desempenho do mundo com queda de 22,4% em seu valor. 

O destaque é para o segmento de alto padrão localizado perto 
das praias. Os expatriados (executivos estrangeiros no Brasil), os 
estrangeiros casados com brasileiras e os turistas “encantados” (ou 
iludidos) compram lá uma outra moradia, com preço médio de R$ 30 
mil/m2, considerado barato em moeda estrangeira. Corretoras e 
incorporadoras imobiliárias da cidade tem entre 30% e 40% de suas 
vendas feitas a estrangeiros. 
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Executivos estrangeiros de multinacionais localizadas em São 
Paulo e na região ABC aquecem mais o mercado de locação em vez 
de compra de imóveis. A presença da família pesa nas decisões sobre 
o perfil de residência e o bairro. Escolhem imóveis mais próximos das 
escolas internacionais, em bairros verdes, planos, bons para 
caminhar, com um campo de golfe e uma hípica perto, além da 
proximidade com o local de trabalho. Os da indústria automobilística 
residem na Zona Sul (Alto da Boa Vista) e os das finanças em Itaim, 
Jardins e Vila Nova Conceição, perto da Berrini e da Faria Lima. 

A região serrana contínua entre Belo Horizonte e Nova Lima é 
procurada por empresários, profissionais liberais de alto poder 
aquisitivo e “celebridades”. À falta do mar, um ativo na valorização de 
imóveis em cidades litorâneas, as moradias de luxo e superluxo têm 
como atrativo a topografia acidentada, formada por montanhas e por 
um meio-ambiente saudável, ou seja, a paisagem. Isto é buscado, 
preferencialmente, além de comodidades como trabalhar, ter escolas 
e opções de lazer perto da moradia. 

Enfim, parte da explicação para o desempenho do mercado 
imobiliário de alto padrão esteve na baixa da taxa de juro e na 
(consequente) depreciação da moeda nacional. Outra parte se deve 
ao consumo conspícuo ou ostentatório, um termo usado por Thorstein 
Veblen, autor da “Teoria da Classe Ociosa”, na Era dos Barões 
Ladrões (fim do século XIX) nos Estados Unidos, para descrever os 
gastos em bens e serviços adquiridos principalmente com o propósito 
de novos ricos exibirem sua riqueza. 

Como antídoto, meu avô tinha razão em sua lição contra o 
esnobismo... 
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Capítulo 4.  
Decisões Práticas de Política Econômica 

Cobertor Curto 

O dilema do cobertor curto é uma teoria intuitiva segundo a 
qual é impossível cobrir nossas cabeças e pés, ao mesmo tempo, 
quando o cobertor não é longo o suficiente. Ao sermos forçados a 
escolher uma entre duas opções, nenhuma delas nos satisfaz. 

Quando aplicamos esse tipo de raciocínio a um conflito mais 
complexo da vida econômica – tributar os mais ricos e beneficiar os 
mais pobres com política pública social ativa –, acreditamos só ter 
duas opções: sim ou não. Devemos, via representantes no Congresso 
Nacional, decidir entre as duas, mesmo a estrutura tributária 
progressiva sendo francamente indesejada pelos representantes dos 
mais ricos – a maioria política – e desejada pelos representantes dos 
mais pobres – a minoria política.  

Infelizmente, devido às escolhas dos múltiplos eleitores, a 
representação política é distinta da representação social. Os próprios 
políticos profissionais se enriquecem – e seu interesse econômico 
pode se opor à consciência política. Aí, entre duas soluções 
insatisfatórias – satisfazer a um ou a outro (ou ao rico ou ao pobre) 
–, fica consigo...  

Nenhuma das alternativas é resultado de reflexão profunda, 
feita de modo individual, mas sim de limitação coletiva para forjar 
uma maioria. Portanto, seja qual for a solução, escolhida pela 
maioria, ela se tornará uma fonte de frustração para a minoria. 

Muitos problemas de “cobertor curto” nascem quando se deixou 
de tecer ou tricotar para ampliar o cobertor. Este é a cobertura 
propiciada pela economia em expansão.  

Caso o fluxo de renda estivesse crescendo, em ritmo mais 
elevado e sustentável em longo prazo, o problema de taxar o estoque 
de riqueza seria tão difícil? Talvez não fosse tão necessário, devido ao 
consequente aumento da arrecadação do Imposto de Renda e do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com pesos muito 
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superiores aos Impostos sobre Propriedade, como IPVA, ITCMD, IPTU, 
ITBI etc. 

A armadilha mental do “dilema de cobertor curto” é restringir 
nosso pensamento a uma ótica fiscalista na qual existem apenas duas 
soluções. O método cartesiano de divisão do problema em partes, 
reducionismo, objetivismo generalista sem contextualização e 
dualismo simplório torna-se uma limitação do raciocínio contábil 
frente a uma situação econômica complexa, emergente de interações 
entre múltiplos componentes.  

Pior, nos impede de contemplar qualquer solução ao não 
ultrapassar os estreitos limites politicamente estabelecidos. Em 
Política, é comum a apelação ao “pensamento preto-ou-branco” ou 
falso dilema, falsa dicotomia ou terceiro excluído. O esperto reduz 
tudo no âmbito da discussão a duas categorias opostas: ao rejeitar 
uma das opções, o interlocutor não teria alternativa a não ser aceitar 
a outra. 

Na verdade, expor esses dilemas binários é uma estratégia de 
manipulação social bastante comum. O debate público dá apenas 
duas soluções para escolher. Direita ou esquerda? Saúde ou 
economia? Desenvolvimento ou contaminação? 

Ao gastar recursos cognitivos, avaliando os prós e os contras 
das duas soluções predeterminadas, não se procura “a inclusão do 
terceiro” para encontrar um caminho alternativo. Talvez essa 
alternativa de uma terceira alternativa não seja a ideal, mas pelo 
menos pode ser mais conciliatória em face das duas opções iniciais. 

Para escapar do efeito do cobertor curto, devemos parar de 
pensar existirem apenas duas soluções e não haver outros caminhos 
a explorar. É possível mudar a abordagem. Por exemplo, enquanto 
não se consegue ampliar o cobertor, é melhor dormir na posição fetal, 
para se cobrir melhor, ou calçar meias quentes e colocar gorro... 

O problema, de fato, não é o comprimento do cobertor, mas sim 
a necessidade de pobres não sentirem o frio e a fome. Ao mudar o 
foco, escapa-se da falsa dicotomia, aparentemente intransponível, 
para encontrar uma solução mais satisfatória para a verdadeira 
necessidade: gerar recursos para a melhor sobrevivência dos mais 
pobres. 
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Vale o exemplo: a lógica do ajuste fiscal permanente, também 
chamada de “austericídio fiscal”, será ultrapassada com o Plano Biden 
sendo aprovado pelo Congresso norte-americano. Do centro do 
Império esse exemplo deve se irradiar para a periferia, onde os 
neocolonizados, culturalmente, com “cabeça-feita” pelo 
neoliberalismo, dominam a condução da política econômica e o 
jornalismo econômico desde os anos 90. 

Lá, nos Estados Unidos, a lógica em debate é “gastar e, depois, 
tributar” (spend and tax). Aqui, no Brasil, depois de retomar o 
crescimento sustentado da renda, em longo prazo, também será 
preciso controlar o crescimento de várias despesas públicas.  

Cabe repensar o governo, transformando-o em digital. 
Diminuirá novas contratações em funções onde for possível a 
substituição por atendimento digital ao cidadão.  

Por exemplo, EaD (Educação à Distância) de boa qualidade a 
partir de Universidades públicas com ensino de excelência poderá ser 
ampliada para alcançar abrangência nacional com escala de 
aprendizagem massiva em cursos de graduação mais curtos. 
Telemedicina será possível com rede 5G. E assim por diante. 

Orçamento Geral da União não é como o doméstico ou o 
empresarial. Neste, busca-se um permanente equilíbrio, ou seja, o 
valor ou a quantidade necessária de a empresa vender para cobrir o 
custo das mercadorias vendidas, as despesas variáveis e as despesas 
fixas. No ponto de equilíbrio, a empresa não terá lucro nem prejuízo. 

Mesmo assim, empresas fazem alavancagem financeira. 
Buscam obter EBITDA (lucro operacional) acima das despesas 
financeiras.  

Governo lança títulos de dívida pública e o ideal seria o 
crescimento do PIB (e da arrecadação fiscal) superar os encargos 
financeiros com eles. Porém, concederam autonomia ao Banco 
Central do Brasil para arbitrar a taxa de juro de referência à 
vontade... Com a ressalva tucana de “suavidade do ciclo” como 
mandato dual. 

As propostas fiscais, em debate público, se reduzem ao 
binarismo. É pressuposto ser inconciliável: uma progressista com 



 159

ênfase somente na elevação de receita (“tributar o andar de cima”), 
outra conservadora com ênfase somente no corte de gastos. 

Informação relevante: o Congresso brasileiro não aprovou 
nenhuma mudança tributária substantiva de caráter progressivo nos 
últimos 30 anos! Pelo contrário, isenções, deduções e benefícios 
fiscais foram aprovados com generosa regularidade. 

Os economistas social-desenvolvimentistas proporão, em novo 
governo Lula, viabilizar expansão fiscal hoje, para retomada do 
crescimento da renda, com elevação do resultado primário no futuro, 
possibilitada por maior arrecadação fiscal.  

O entendimento deve ser fácil para qualquer eleitor: não 
continuar com “mais do mesmo”, isto é, uma economia estagnada, 
incapaz de empregar e adicionar valor. Em seu lugar, aumentar 
temporariamente o endividamento público para dar o arranque inicial. 

O beabá keynesiano explica: em situação como a atual, quando 
o gasto privado em investimento se retraiu, devido ao excesso de 
capacidade produtiva ociosa, o caminho será substituí-lo por gasto 
público em investimento produtivo. O multiplicador de renda ampliará 
o mercado interno, atraindo capital estrangeiro para o explorar, caso 
também o poder de compra dos consumidores esteja aumentando 
com uma política social ativa. 

De imediato, em 2023, provavelmente, o Banco Central 
persistirá até a taxa de juro ficar muito acima da taxa de inflação, 
para alterar a paridade com a taxa de juro internacional e atrair 
capital estrangeiro. A apreciação da moeda nacional barateará as 
importações de modo a derrubar a taxa de inflação importada, em 
especial, de combustíveis. 

Os investidores em renda fixa carregarão o maior volume de 
títulos de dívida pública, lastro principal da riqueza financeira, com 
tranquilidade. Os rentistas recebedores de lucros e dividendos, isto é, 
renda variável, caso essa amplie, ficarão menos incomodados com o 
fim da isenção fiscal – uma impropriedade em termos de justiça 
social.  
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A isenção de dividendos recebidos pelos acionistas de suas 
empresas viola o princípio de equidade horizontal. Contribuintes de 
mesma renda pagam valores muito distintos! 

Enfim, o desafio para todos – economistas, políticos, 
jornalistas, eleitores etc. – é parar de pensar em termos estáticos. 
Não se trata de sempre buscar um orçamento público com equilíbrio 
contábil estável, mas sim agir em termos dinâmicos com busca dessa 
meta a partir da maior arrecadação fiscal, durante um futuro 
crescimento da renda, retomando finalmente a economia brasileira 
para um desenvolvimento sustentável. 

Pobres no Ativo, Ricos no Passivo 

Niall Ferguson, em seu livro “A Ascensão do Dinheiro”, no 
segundo capítulo trata do mercado de títulos de dívida pública. 
Denomina-o de “Servidão Humana”. 

“Depois da criação do crédito pelos bancos, o nascimento dos 
títulos foi a segunda grande revolução na ascensão do dinheiro”, 
afirma. 

Desde o início modesto, nas Cidades-Estado do norte da Itália, 
cerca de oitocentos anos atrás, o mercado para títulos cresceu 
amplamente. Hoje, todos habitantes do planeta são afetados pelo 
mercado de títulos de duas maneiras importantes.  

Em primeiro lugar, uma grande parte do dinheiro em reserva 
financeira para a aposentadoria dos trabalhadores acaba sendo 
investida no mercado de títulos.  

Em segundo lugar, por sua dimensão e porque os grandes 
governos são considerados como os mais confiáveis tomadores de 
empréstimos, o mercado de títulos estabelece as taxas de juros de 
longo prazo para a economia como um todo.  

Quando os preços dos títulos caem e as taxas de juros sobem, 
há consequências para todos os tomadores de empréstimos com 
juros repactuados pelo valor de mercado vigente. Funciona da 
seguinte maneira.  



 161

Alguém tem um valor monetário para economizar. Comprar um 
título de renda fixa, em princípio, mantém o capital assegurado com o 
risco soberano, além de prover pagamentos regulares ao investidor. 

O título paga uma taxa fixa ou “cupom”, por exemplo, de 1,5% 
aa ou R$ 1.500 em um ano, no caso de um título de R$ 100.000. Mas 
a taxa de juros do mercado, ou rendimento corrente, é calculada pela 
divisão do cupom pelo preço do mercado. Se estiver atualmente em 
R$ 102.333, será 1.500 dividido por 102.333 = 1,47% aa.  

Agora, aí vem o imaginário cenário no qual, subitamente, os 
participantes do mercado de títulos têm uma “percepção de risco 
fiscal” face ao tamanho da dívida do governo e ao boato a respeito de 
ser possível um calote. Supostos investidores, na verdade, 
especuladores começam a alarmar, “para todos se preocuparem, pois 
o Estado soberano não será capaz de fazer frente aos pagamentos 
anuais com os quais se comprometeu”.  

Não houve nenhum precedente histórico a respeito de calote 
em moeda nacional. Mas o ser humano ignorante possui a tendência 
de interpretar novas informações de modo a serem compatíveis com 
as próprias teorias, visões de mundo e convicções negacionistas da 
ciência.  

Quem dá ouvidos a rumores ou ruídos filtram novas 
informações contraditórias de tal forma a suas crenças 
preconceituosas permanecerem intactas. Só toleram conviver com 
pessoas com os mesmos pensamentos ideológicos, por exemplo, 
Estado ser mínimo. 

Os especuladores, para comprar barato, apostam no medo do 
público leigo ao usarem argumento baseado apenas em ameaças ou 
mentiras descaradas. Se não oferece provas concretas de uma 
proposta levar ao cenário futuro assustador não há como refutá-la. 

Apela à ignorância, ou seja, o convencimento de algo ser 
verdadeiro simplesmente porque não foi comprovado como sendo 
falso. Assim, a ausência de prova é transformada em prova por 
ausência. 

Supõem os “inocentes-úteis” começarem a se preocupar com a 
saúde da moeda nacional, na qual os títulos são denominados e os 
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juros pagos. Nessas circunstâncias, o preço do título despenca, 
enquanto investidores assustadiços liquidam seus títulos.  

Compradores somente seriam encontrados a um preço baixo o 
bastante para compensar o risco crescente do não pagamento do 
governo ou da depreciação da moeda nacional. Caso o preço do título 
tenha caído, por exemplo, para R$ 80.000, então, o rendimento 
passaria a ser de 1.500 dividido por 80.000 = 1,88% aa.  

Nessa jogada especulativa, as taxas de juros de longo prazo 
para a economia como um todo teriam subido acima de dois quintos, 
de 1,47% para 1,88%. As pessoas com investimento nesses títulos, 
para a sua aposentadoria, antes da marcação-a-mercado, estariam 
22% mais pobres, porque seu capital teria declinado tanto quanto o 
preço do título em relação ao preço anterior (R$ 80.000 / R$ 102.333 
= 0,78).  

Quem quisesse fazer uma hipoteca, depois dessa oscilação, 
teria de pagar pelo menos 0,41% a mais por ano. Isto, no linguajar 
de O Mercado, é dito “41 pontos-base”, pois um ponto base 
corresponde a 0,01 pontos percentuais.  

Os mercados de títulos de renda fixa têm poder porque eles são 
a base fundamental para todos os mercados. A taxa de juros em 
títulos de dívida pública em certo prazo de referência, em última 
análise, determina o custo do crédito, o valor das ações, também o 
das casas e de todas as demais classes de ativos – formas de 
manutenção de riqueza. 

Do ponto de vista político, o mercado de títulos é poderoso em 
parte porque ele expressa um julgamento diário sobre a credibilidade 
da política fiscal e monetária de todo o governo. Mas seu poder real 
reside na capacidade de punir com custos mais elevados para os 
empréstimos de qualquer necessitado.  

Um pequeno movimento dos juros para cima atinge o governo 
com déficit nominal, pois acrescenta um serviço maior para a dívida 
às suas despesas já elevadas. Agrava seu grau de fragilidade 
financeira. 
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Pior, em todas as interconexões financeiras, existe um efeito de 
retroalimentação. Os pagamentos de juros mais elevados fazem o 
déficit ainda maior – e transforma o boato em fato! 

O governo enfrenta três penosas alternativas: 

1. tentar reduzir o déficit público, elevando os impostos; 

2. ressegurar o mercado de títulos de dívida pública, ao cortar 
despesas em alguma outra área, perdendo eleitores, isto é, 
capital político, senão o capital investido antes para iniciar obra 
pública – e deixada inacabada; 

3. não pagar uma parte da sua dívida, em caso extremo (e 
raríssimo), confirmando o pior medo dos participantes do 
mercado de títulos de receber calote. 

O mercado de títulos de dívida pública começa propiciando 
acesso a dinheiro para o governo. Em crise fiscal, acaba ditando a 
própria política do governo. 

De quem os ricos eleitos para governar tomam emprestada 
uma soma tão imensa de dívida? Ora, deles mesmos...  

Em vez de pagar um Imposto de Propriedade ou Grande 
Fortuna, é mais confortável os cidadãos ricos serem estimulados a 
emprestar dinheiro para o governo de seu país. Em troca desses 
empréstimos, eles recebem juros.  

Tais títulos de dívida pública podem ser vendidos a outros 
cidadãos, caso o investidor precise de dinheiro imediato. Eles são 
ativos relativamente líquidos no mercado secundário organizado. 

Uma razão pela qual o sistema funciona tão bem é as poucas 
famílias ricas também controlarem, direta ou indiretamente, o 
governo do país e, desse modo, as suas Finanças Públicas. Essa 
estrutura de poder oligárquico dinástico dá um sólido fundamento 
político ao mercado de títulos de dívida pública.  

É diferente do caso de um soberano de dinastia hereditária sem 
necessidade de prestar contas a eleitores e com poder de 
arbitrariamente renegar suas promessas de pagar aos seus credores. 
As pessoas administradoras dos títulos, em boa parte ex-banqueiros 



 164

de passagem, seja pelo ministério da Fazenda/Economia, seja pelo 
Banco Central, são representantes fieis das pessoas compradoras 
dessa riqueza financeira como elas.  

Assim, a Casta dos Oligarcas Governantes, eleitos como “os 
representantes do povo” (sic), no Congresso Nacional, os 
tecnocratas, representantes da Casta dos Sábios, assim como os 
juízes da Casta da Toga, todos têm um forte interesse pessoal em 
zelar para os juros sobre a riqueza serem prioritariamente pagos. 

Contudo, pode surgir a necessidade de colocar um limite nas 
despesas com a Defesa (ou a Guerra), reivindicadas pela Casta da 
Farda, à custa de endividamento público. Quanto maiores ficam as 
dívidas de um Estado com a indústria bélica, mais títulos são emitidos 
para sua rolagem. Quanto mais títulos os governos emitem, maior é 
“a perspectiva do risco fiscal”, isto é, a chantagem da boataria de ele 
não conseguir honrar os seus compromissos. 

Se comprar um título de governo estrangeiro, quando o país 
está em guerra e/ou instabilidade política, de fato, o investidor estará 
certamente correndo um risco. Trata-se do risco daquele Estado não 
ter reservas cambiais para pagar os seus juros e amortizar o 
empréstimo no vencimento em outra moeda.  

Mas os juros são pagos sobre o valor de face do título. Então, 
se puder comprar um título cujo preço é um baixo percentual do seu 
valor de face, poderá ganhar um belo rendimento como “prêmio de 
risco”.  

A especulação espera um retorno proporcional ao risco disposto 
a correr. Como o mercado de títulos define a taxa de juros de 
mercado, para a economia como um todo, se o Estado tiver de pagar 
um juro elevadíssimo, é provável todos os participantes do sistema 
de endividamento também terem de pagar alguma espécie de prêmio 
de risco pela guerra e/ou polarização política – e sua consequente má 
imagem internacional. 

É simples assim... Não precisa nem desenhar para explicar por 
qual razão os ricos ficam no passivo e os pobres no ativo, seja no 
trabalho gerador de renda, seja no endividamento pagador de juros. 
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Caso queira se aprofundar no tema, objeto de um debate 
eleitoral crucial neste ano (2022), sugiro a leitura do meu estudo no 
livro digital: Fernando Nogueira da Costa – Dívida Pública e Dívida 
Social. janeiro 2022. 

Dívida Pública e Dívida Social: Pobres no Orçamento, Ricos nos 
Impostos 

A Professora – Maria da Conceição Tavares –, entre outras 
lições, me ensinou: – Fernando, nunca diga nada sobre a economia 
brasileira sem apresentar evidências empíricas. Senão, vão acusá-lo 
de estar fazendo um discurso ideológico! 

Coube-me o destino de, depois de ter aulas com ela, no 
Mestrado, ter iniciado minha vida profissional justamente no IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trabalhei nele, no Rio 
de Janeiro, por oito anos. Deixei de ver estatística como algo 
apresentado pelo autor apenas para confirmar sua hipótese 
apriorística, anunciada no texto, cuja leitura das tabelas poderia ser 
saltada... 

Pelo método científico, vi a hipótese só se sustentar depois de 
ser testada por todas as estatísticas disponíveis. Hoje, leio a 
leviandade de colegas economistas com colunas na “grande” (sic) 
imprensa brasileira a usá-las como palanques para panfletar em 
campanha preconceituosa na tentativa de reviver o antipetismo de 
2018. 

O chato é “já vi esse filme com terrorismo de O Mercado”... Em 
1989, 1974, 1978, 2002, 2006... E, em 2018, foi pior: o futuro 
ministro da Justiça do candidato afinal vencedor aprisionou sem 
provas o líder popular favorito na eleição! O Datafolha em 22 de 
agosto de 2018 registrou: 1º. Lula 39% X 2º. Bolsonaro 19%. 

Apesar da volta dos arcaicos ataques ideológicos, o curioso 
atualmente é o ditado popular “quem pariu Joaquim Levy o embale”. 
Há quem diga ele se referir à má escolha, por parte da Presidenta 
eleita, do cobrador de impostos para ser seu ministro da Fazenda em 
2015. Fala-se também do ditado decorrer do costume machista de “a 
mãe” seja a única responsável pelo trabalho de cuidar do “filho”. É 

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/01/fernando-nogueira-da-costa-divida-publica-e-divida-social.-janeiro-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/01/fernando-nogueira-da-costa-divida-publica-e-divida-social.-janeiro-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/01/fernando-nogueira-da-costa-divida-publica-e-divida-social.-janeiro-2022.pdf
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visível a misoginia de colunistas valentões nos sistemáticos ataques à 
minha ex-aluna, Dilma Rousseff. 

Os colunistas professores da EPGE-FGV ocultam o fato desse 
Engenheiro Naval ser mestre em Economia pela Fundação Getúlio 
Vargas (1987) e doutor pela Universidade de Chicago (1992). Foi 
professor do curso de mestrado da EPGE-FGV, em 1990, antes de 
integrar os quadros do Fundo Monetário Internacional de 1992 a 
1999. 

Entretanto, apesar de os eleitores de Dilma, em 2014, terem 
considerado sua escolha do ministro ter sido um “estelionato 
eleitoral”, face ao programa votado, os números básicos das Finanças 
Públicas brasileiras revelam: o pior viria depois do golpe de 2016.  

A tabela abaixo com as médias anuais dos mandatos 
presidenciais comprova os melhores resultados fiscais terem ocorrido 
na Era Socialdesenvolvimentista (2003-2014), antes da volta da 
Velha Matriz Neoliberal (2015-2022).  Decisivo para obter déficits 
nominais inferiores à metade dos ocorridos com a volta do 
neoliberalismo, foi o fato de em seus três mandatos presidenciais ter 
registrado superávits primários. Estes conseguiram se contrapor em 
parte aos juros elevados pela Banco Central do Brasi l, 
operacionalmente autônomo, embora em queda “lenta, gradual e 
segura”... e atrasada. 

 

Os governos posteriores registraram déficits primários, apesar 
de todo alarde (ou propaganda enganosa) da Regra do Teto de 
Gastos Públicos. Lembre: no dia 15 de dezembro de 2016, essa PEC 
foi promulgada no Congresso. 

Resultados e Juros (Encargos Financeiros das Dívidas) em % do PIB
Média Anual por Período Nominal Juros Primário
Lula I (2003-2006) -3,98% -7,51% +3,52%
Lula II (2007-2010) -2,74% -5,38% +2,77%
Dilma I (2011-2014) -2,78% -4,86% +2,07%
Dilma II (2015-abr2016) -8,63% -7,52% -1,11%
Temer (mai2016-2018) -8,34% -6,28% -2,06%
Boçal (2019-2021) -8,39% -4,66% -3,73%
Fonte: SGS-BCB (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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Pela análise de uma longa série temporal (2009-2021) sobre os 
Fatores Condicionantes da Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) 
ficam bastante evidentes os pesos diferenciados de suas emissões 
líquidas (determinadas por registro de superávit ou déficit primário) e 
dos juros nominais.  

Ambos, geralmente impulsionadores da relação DBGG / PIB, 
são contrapostos pelo crescimento nominal, isto é, inflacionário. Este 
vai mais além do desempenho do produto real, em todos os anos, 
inclusive quando o efeito do crescimento nominal do PIB foi muito 
pequeno: -0,8% em 2020 – e queda de -4,1% do produto real. 

Em análise de tendência em longo prazo, o primeiro governo 
Lula recebeu uma Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) cujo pico foi 
atingido em fevereiro de 2003 com 58,6% do PIB. Esta relação DLSP/
PIB era o objeto de preocupação, monitorado pelo FMI e debatido na 
imprensa.  

A DBGG, no mesmo mês, atingiu 77,9% do PIB. Em setembro 
de 2002, véspera da primeira eleição de Lula, com todo o costumeiro 
terrorismo fiscal, sendo feito contra sua candidatura, ela tinha 
atingido 81% do PIB. 

Seu governo adotou uma po l í t i ca econômica com 
responsabilidade fiscal, inclusive colocando no chamado “tripé 
macroeconômico” uma meta de superávit primário mais elevada: 
4,25% do PIB. Manteve o regime de meta inflacionária e o regime de 
câmbio flutuante. A grande inovação, caracterizando uma dimensão 
desenvolvimentista, foi o uso dos bancos públicos, especialmente, a 
Caixa Econômica Federal e pelo BNDES, como um quarto 
instrumento-chave: política de crédito.  

Esta política não tinha existido no governo FHC, pois o 
neoliberalismo abomina “crédito acima da poupança”. Seus adeptos 
pensam isso ser um fator inflacionário por desequilibrar a demanda 
agregada monetizada e a oferta agregada de bens e serviços.  

Depois de uma tendência firme de queda da DLSP até janeiro 
de 2014, atingindo o “piso” de 30,7% do PIB, ela manteve o patamar 
m é d i o d e 3 2 % d o P I B n e s s e ú l t i m o a n o d a E r a 
Socialdesenvolvimentista. No primeiro semestre de 2015, ainda 
permaneceu na média de 33,5% do PIB. 
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O então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), no segundo semestre de 2015, impediu o Congresso 
Nacional de analisar os seis vetos da presidenta Dilma à pauta-bomba 
– como foram batizados os projetos para aumentar gastos do 
Governo – por meio de uma manobra regimental da Casa. Pela 
primeira vez essa retaliação foi tomada por um presidente da 
Câmara, apesar a presidenta ter garantido mais cinco cargos ao 
PMDB na divisão de poder. 

Desde então, a DLSP segue uma tendência de alta até alcançar 
um novo “pico”, em julho de 2020, com 67,2% do PIB. A partir de 
então, desce, gradualmente, cerca de cinco pontos percentuais até o 
fim de 2021. 

Após o Brasil, no segundo governo Lula e no primeiro da Dilma, 
acumular reservas cambiais substantivas, a “grande” imprensa, 
pautada por economistas oposicionistas defensores do neoliberalismo, 
passou a só monitorar a DBGG. Esta não descontava essas reservas e 
considerava os créditos concedidos às instituições financeiras oficiais, 
especialmente os créditos junto ao BNDES e os IHCD (Instrumentos 
Híbridos de Capital e Dívida) para a Caixa e o Banco do Brasil terem 
uma atuação anticíclica, protelando o impacto da crise mundial 
detonada em 2008 e mantendo um “pleno emprego” até 2014. 

Esse desconhecimento de fatos e dados, no debate público, foi 
um dos motivos para eu ter resolvido, neste início de ano eleitoral, 
estudar as últimas publicações sobre administração da dívida pública, 
desigualdade social e dados sobre a estrutura tributária regressiva 
brasileira. Intitulei-o “Dívida Pública e Dívida Social” com subtítulo no 
popular “Pobres no Orçamento, Ricos nos Impostos” – e na 
linguagem técnica mais rigorosa, “Pobres no Ativo, Ricos no Passivo”. 

Detalhe histórico relevante: ricos estiveram no passivo do 
Orçamento de Cidades-Estados desde o Renascimento na Itália. Por 
as Finanças Públicas estarem administradas por seus representantes, 
houve por bem (deles) trocarem o pagamento de impostos “a fundo 
perdido” por empréstimos seguros ao governo com polpudos 
rendimentos financeiros – e criação de um mercado secundário de 
títulos de dívida pública para lhes dar liquidez. 
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É simples assim... Não precisa nem desenhar para explicar por 
qual razão os ricos ficam no passivo e os pobres no ativo, seja no 
trabalho gerador de renda, seja no endividamento pagador de juros. 

Renda e Riqueza Per Capita de Pejotizados sem Direitos 
Trabalhistas 

O fenômeno da Pejotização ocorre como mecanismo alternativo 
para submissão de rendas do trabalho de profissionais liberais à 
sistemática de tributação das Pessoas Jurídicas. Nesses casos, o ex-
empregador exige do ex-empregado, fornecedor da mão-de-obra, a 
constituição de uma empresa com CNPJ. 

É um mecanismo cada vez mais usual para potencializar a 
realização de lucros e resultados financeiros mediante a redução dos 
encargos trabalhistas, a desburocratização e a possibilidade de 
contratação temporária de profissionais qualificados para as 
empresas. A vantagem, para os profissionais autônomos prestadores 
de serviços com CNPJ em lugar de CPF, é a redução do imposto sobre 
a renda. 

Em contrapartida, há perda do pejotizado de Direitos 
Trabalhistas como FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço), 
adicionais noturnos, insalubridade e periculosidade, aposentadoria no 
teto da Previdência Social, descanso semanal remunerado, 13º. 
Salário, aviso prévio, férias, licença maternidade e estabilidade à 
gestante, pagamento de horas extras, acordos e normas coletivas, 
seguro-desemprego e multa rescisória por demissão sem justa causa. 

Ao ser forçado a optar por não ter carteira assinada, portanto, o 
suposto prestador de serviços abre mão dessa série de Direitos 
Trabalhistas previstos em lei. O agravamento da crise econômica 
aumenta esse movimento, por um lado, pela imposição de redução 
dos encargos coma folha de pagamento por parte das empresas; por 
outro, pelo aumento do desemprego, acirrando a concorrência entre 
esses profissionais e favorecimento dos prestadores de serviço com 
cobrança de menor preço. 

Observa-se também a contradição entre uma visão 
individualista, na qual o salário é visto como custo microeconômico, e 
uma visão holista ou macrossistêmica, quando se percebe a massa 
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salarial ser uma componente-chave da demanda agregada para os 
bens e serviços produzidos pelas empresas. Isto sem considerar 
como o fenômeno impõe uma queda da arrecadação fiscal e 
previdenciária, prejudicando as Finanças Públicas. 

Esse vínculo, para prestação de serviço, dá liberdade para o 
profissional montar seus horários e realizar o trabalho de maneira 
não-eventual, mediante remuneração proporcional. Se a empresa 
realiza a contratação de uma Pessoa Jurídica com horários e 
remuneração fixa, subordinação à hierarquia mandatória e serviços 
contínuos, a pejotização pode ser enquadrada como fraude. 

Pior, atualmente, há uma superexploração da força de trabalho, 
abusiva da carga horária sobre jovens trabalhadores. Com temor de 
perda de ocupação se submetem a frequentes jornadas de trabalho 
extenuantes. Sofrem de burnout: esgotamento profissional.  

Na inédita tabela abaixo, comparo dados extraídos de duas 
tabelas (11 e 14) extraídos das DIRPF 2021 – AC2020. No total de 
31,634 milhões declarantes, os 4,135 milhões pejotizados 
(recebedores de lucros e dividendos ou rendimentos de sócios ou 
titular de microempresa), discriminados por ocupação principal, 
representam 13% daqueles. 

 

Os destaques são os seguintes. Entre os 414 mil médicos, há 
241 mil (58%) com CNPJ, provavelmente, de consultórios e/ou 
clínicas de saúde. No maior percentual seguinte (39%) estão 
dirigentes, presidentes, diretores de empresas industriais, comerciais 
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ou de prestação de serviços. Em seguida, estão os advogados com 
32%. Entre os demais profissionais, os percentuais ficam entre 1/5 e 
1/4, sendo algumas ocupações tipicamente (90% ou mais) 
compostas de assalariados tradicionais, entre outras, de bancários, 
vendedores, professores, enfermeiros. 

Pela repartição dos Rendimentos dos 4,1 milhões recebedores 
de lucros e dividendos e MEI (Microempreendedor Individual), todas 
as ocupações pejotizadas recebem rendimento per capita mensal 
muito superior ao da maioria dos colegas profissionais não 
pejotizados.  

Os 946 mil (25% do total) dirigentes de empresas c/ CNPJ  têm 
média per capita no rendimento total mensal de  R$ 36 mil e 
patrimônio líquido de R$ 2,348 milhões – o maior entre todos, 
seguido pelo patrimônio de produtor na exploração agropecuária: R$ 
2,210 milhões. Esses 1,5 milhão (5% dos demais 27,5 milhões 
declarantes) dirigentes de empresas apenas com CPF têm média per 
capita em rendimento total mensal de R$ 5.275 e patrimônio líquido 
de R$ 583 mil. 

Na comparação entre rendimentos per capita mensais dos 
pejotizados e dos demais declarantes de IRPF (descontados aqueles), 
no caso de dirigentes de empresas, é quase sete vezes maior dos 
rendimentos per capita dos outros dirigentes. No caso de médicos, o 
múltiplo é menor: 1,7 vezes. 

Ambos se colocam, respectivamente, em terceiro e segundo 
lugares no ranking. No topo, estão com rendimentos disparatados os 
10.612 (19%) jornalistas pejotizados com rendimentos per capita de 
R$ 45.438 contra R$ 8.991 dos 44.262 restantes só com CPF. 
Possibilita a maior acumulação de bens e direitos per capita no valor 
de R$ 2,559 milhões.  

Essa distribuição de renda, apresentada aqui, espelha todas as 
fontes e não só a renda do trabalho. Foi assim restrito, durante 
muitos anos, o debate sobre concentração de renda – e não de 
riqueza – no Brasil. 

Mas qual é o “segredo do negócio”? Considerando os 
rendimentos totais de todos os 31,6 milhões declarantes, eles são 
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compostos de tributáveis (58%), sujeitos à tributação exclusiva ou 
definitiva (10%) e isentos ou não tributáveis (32%). 

Excepcionalmente, com a Selic abaixada para 2% aa, em 2020 
(ano inicial da pandemia), nos tributáveis na fonte, rendimentos de 
aplicações financeiras foram 19% contra 34% em 2019 do total 
destes. O 13º. Salário foram 32% do total. 

Para comparação com a renda do trabalho, o 13º. Salário (R$ 
107,26 bilhões) vezes 13 é igual a R$ 1,4 trilhão. Esse rendimento 
anual dividido pelo restante dos 27,5 milhões declarantes (Total - 
LeD/MEI), ou seja, sem pejotizados, resulta em apenas R$ 4.225,49 
per capita.  

A renda do capital, contabilizada em rendimentos com 
tributação exclusiva e isentos, atinge 900 bilhões de reais. 
Disparadamente, a maior parcela advém de lucros e dividendos 
recebidos por Pessoa Física (43%), depois rendimento de sócio ou 
titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo 
Simples Nacional (14%).  

Em terceiro lugar, colocam-se as transferências patrimoniais 
(doações e heranças) com 12%. Nesse ranking, os rendimentos de 
aplicações financeiras ficam em quinto lugar (7%), abaixo do quarto 
colocado (8%) dos rendimentos de cadernetas de poupança, LCA, 
LCI, CRA e CRI, rigorosamente, também aplicações financeiras. 

Então, o “segredo do negócio” dos pejotizados é receber em 
sua maioria rendimentos isentos, como é mostrado na tabela abaixo. 
Os níveis de isenções deles são impressionantes: na ordem, 78% das 
rendas dos advogados, 75% dos dirigentes de empresas, 71% do 
produtor na exploração agropecuária, 64% de gerentes ou 
supervisores de empresas, 68% de corretores, 63% de jornalistas. 
Os médicos “pejotizados” têm 51% dos seus rendimentos isentos. 
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No total de 31,6 milhões declarantes, são 654 mil (2% do total) 
acima de 40 salários-mínimos com menos da metade de seus 
rendimentos tributáveis – ver tabela abaixo.  A partir da faixa de 
salários-mínimos mensal de 40 a 60 predominam os percentuais de 
Rendimentos Tributáveis Exclusivos na Fonte e Isentos.  

Parte da enorme concentração de renda no Brasil é explicada 
por declarantes do Imposto de Renda com rendimentos até 40 
salários-mínimos pagarem mais impostos, relativamente, em queda 
progressiva à medida que se elevam as faixas de salário-mínimo 
mensal. Têm mais da metade dos seus rendimentos tributáveis, 
enquanto os mais ricos têm progressivamente menores percentuais 
de rendimentos tributáveis.  

A estrutura tributária brasileira é extraordinariamente 
regressiva. Não considera a capacidade econômica das pessoas e 
incide proporcionalmente mais sobre quem está na parte de baixo da 
pirâmide de renda. Nesse caso, quanto menor for a renda da pessoa, 
maior será a parcela dos seus rendimentos destinada ao pagamento 
de imposto. 
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Anti-Financeirização contra Sistema Financeiro 

Meus companheiros de esquerda não lidam bem com os 
atributos do sistema financeiro. Acham possível o separar do sistema 
capitalista, com fosse um apêndice – parte acessória de um órgão, 
geralmente, sem relevância para o seu funcionamento e capaz de ser 
extirpado. Dada sua “inflamação”, como fosse um “setor à parte”, 
propõem sua extração. 

Li as seguintes propostas ABED (Associação Brasileira de 
Economistas pela Democracia) como programa de governo sem 
aprofundamento da análise da viabilidade política (ser aprovadas no 
Congresso Nacional) e das consequências financeiras:  

1. instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), destinando 
seus recursos para cobrir despesas crescentes relacionadas ao 
controle da pandemia; 

2. instituir Imposto sobre Lucros dos bancos; 

3. utilizar os bancos públicos para assegurar linhas de crédito de 
capital de giro sem juros para pequenas e médias empresas, 
utilizando os recursos recentemente liberados dos depósitos 
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compulsórios e, se necessário, complementá-los com outros 
recursos federais de origem fiscal. 

Em uma economia aberta e globalizada, está comprovado em 
diversos países ao adotarem o IGF, ter provocado uma fuga de 
capitais, sem ganho fiscal compensador, inclusive por ser “once for 
all” (uma vez por todas) para não desestimular os investimentos. 
Além das empresas bancárias já pagarem relativamente mais 
impostos, se comparadas às de outras atividades, aumentará a 
chamada “cunha fiscal” no spread bancário com o repasse do maior 
custo aos tomadores de crédito via juros. 

Não cobrar juros, como argumentarei mais adiante com o 
conceito de juros, é uma ideia estapafúrdia! Não tem lógica nem 
coerência com a ideia de sistema, um componente dele obter 
dinheiro sem custo ou sem dever! “Nem louco rasga dinheiro”... 

Ao deparar com uma crítica à chamada “financeirização”, em 
geral, eu desconfio do desconhecimento de causa do crítico 
apressado. Ele terá consciência de todos os agentes econômicos 
bancarizados, praticamente quase toda a população economicamente 
ativa, serem participantes voluntários do sistema financeiro? Se eles 
sofressem uma rapina sistemática seriam clientes bancários?! 

Os marxistas dizem: “os conceitos definidos por Marx suscitam 
a avaliação de existir autonomia relativa da esfera da circulação em 
relação à produção. O desenvolvimento do crédito e do capital fictício, 
no processo de financeirização e descolamento do lastro em trabalho, 
constitui exemplo dessa autonomização do capital em busca de maior 
lucro e menos limites”. 

Na verdade, o encontro do capital-dinheiro com a força de 
trabalho livre para se vender por um salário caracteriza a relação de 
produção capitalista desde quando a acumulação primitiva se concluiu 
no século XVIII. Por definição, nunca o capital-dinheiro ficou ausente 
das decisões capitalistas.  

Os donos do capital sempre levaram em conta considerações 
financeiras para decidir a respeito de sua inserção no processo de 
acumulação. Nada disso é novidade histórica, pois a alavancagem 
financeira da rentabilidade patrimonial com recursos de terceiros é 
essencial para o maior crescimento dos recursos próprios. A 
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“financeirização” é uma nova palavra para designar um velho 
fenômeno socioeconômico: o crescimento das finanças com a 
ampliação da rede bancária e do mercado de capitais. 

A novidade na história bancária brasileira foi o processo de 
“bancarização”, ocorrida desde a virada do século XX para o XXI. 
Propiciou o acesso popular a bancos e, portanto, a crédito.  

A gestão do dinheiro é um importante mecanismo institucional 
de defesa do poder aquisitivo em uma economia onde se sofre com 
muita volatilidade cambial e inflacionária. Encerrou a distinção entre 
“dinheiro de pobre” (desindexado) e “dinheiro de rico” (indexado), 
imposta aos “sem conta” (bancária) entre 1964 e 2002. 

Seus críticos atribuem tudo de mau ao “setor” (e não o 
enxergam como sistema) bancário, consolidando-se como “setor 
hegemônico”. Seria sua culpa inclusive as reformas neoliberais para a 
liberalização comercial e financeira na década de 1990. 

Recentemente, os autores seguidores da moda da literatura 
sobre “financeirização” se precipitaram com a conjuntura no primeiro 
ano da pandemia. Houve breve tendência de queda da taxa de juros, 
dada a inicial Grande Depressão deflacionária. A queda dos juros foi 
causadora de pequena fuga de capitais da renda fixa para a renda 
variável.  

Essa oscilação conjuntural não comprovou a pressuposta 
predominância de uma economia de mercado de capitais no Brasil. 
Não se definiu uma mudança estrutural e irreversível com uma 
massiva entrada de investidores no mercado de ações. 

Os autores dessa literatura não examinam os contra-
argumentos dos discordantes da visão da “financeirização” como algo 
esdrúxulo à evolução sistêmica. Para seus críticos, trata-se apenas da 
plena implementação do capitalismo financeiro, sendo um 
desdobramento sistêmico. A alavancagem financeira proporciona 
maior rentabilidade patrimonial às empresas, devido à maior escala 
de atuação, gerando empregos e renda. 

Evidentemente, há um avanço mais rápido da capitalização do 
estoque de riqueza financeira pelos juros compostos diante do 
crescimento do fluxo das demais rendas. O ritmo é distinto, mas o 
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volume agregado da renda do trabalho e lucro é superior ao total dos 
rendimentos dos juros.  Anatocismo é a capitalização por juros 
compostos.  

Diferentemente da dívida com juros simples, quando somente o 
principal rende juros, em uma dívida com juros compostos, após cada 
período, os juros devidos são incorporados ao principal e passam, por 
sua vez, a render juros. Quando o devedor paga ao banco cada 
prestação, contendo amortização do principal e juros contratados, 
ainda lhe são exigidos os juros sobre o saldo devedor. 

Ora, o depositante (a prazo ou de poupança) exige juros 
compostos para a remuneração pelo custo de oportunidade no uso do 
seu dinheiro por outro. Um terceiro desconhecido por ele (com 
avaliação de risco feita pelo banco) usufruirá da chance de obter 
maior rentabilidade patrimonial com o uso de recursos de terceiros 
(depositantes).  

Por qual razão não se deve compartilhar uma parcela dela, 
enquanto estiver de posse de dinheiro de terceiros? Se não, o 
tomador de empréstimos usaria o dinheiro para ganhar mais juros 
em lugar dos depositantes/investidores! 

Não se dever adotar um reducionismo extremo de tudo de ruim 
no capitalismo ser devido à “financeirização”. É equivocado culpar as 
ausências de decisões de investimento por conta desse fenômeno – e 
não ao princípio do risco crescente (nível de endividamento), ao ritmo 
das vendas, ao grau de ociosidade no uso da capacidade produtiva, à 
falta de domínio das inovações tecnológicas, ao fim do bônus 
demográfico. 

De fato, a revolução financeira ocorreu, na Holanda, quase dois 
séculos antes da revolução industrial, na Inglaterra, na virada do 
século XVIII. É ilógico inverter uma pré-condição para a tornar uma 
distorção do sistema capitalista.  

Nos países de capitalismo tardio, o Estado com os bancos 
públicos saltou à frente de etapas a serem transcorridas, para tirar o 
atraso histórico. O esperado desenvolvimento pleno do capitalismo 
financeiro, por exemplo, por Ignácio Rangel em seu livro “A Inflação 
Brasileira”, publicado em 1963, agora prevê:  
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1. um sistema de pagamentos digitais atualizado em tecnologia;  

2. uma relativa autonomia no endividamento com financiamento 
interno para o financiamento do desenvolvimento; e  

3. uma possibilidade de trabalhadores de alta renda (10% mais 
ricos) para fornecer reservas financeiras para suas 
aposentadorias acima do teto da Previdência Social.  

As três funções-chaves do sistema bancário, do qual todos 
somos partes, são respectivamente, esses três subsistemas: de 
pagamentos, de crédito e de gestão de dinheiro. Todos interagem 
entre si de maneira interdependente e dinâmica, isto é, com 
variações ao longo do tempo. 

Com a gestão do dinheiro, os trabalhadores do varejo de alta 
renda manterão seu padrão de vida, quando se aposentarem, 
substituindo a renda do trabalho pela renda do capital financeiro. Eles 
se tornarão necessariamente “rentistas”, expressão demonizada pelo 
maniqueísmo dos adeptos da moda da literatura da “financeirização”. 

A alavancagem financeira com crédito propiciará a retomada o 
crescimento dos empregos e renda. Bancos são imprescindíveis 
também para uma economia dinâmica. 

A “moeda indexada” evitou o risco de dolarização, ocorrida em 
economias vizinhas à brasileira.  

É preciso ter serenidade para aceitar o impossível mudar, 
porque é natural e irreversível no sistema capitalista, coragem para 
mudar o possível, quando é distorção social, e sabedoria para 
distinguir um do outro. 

Sistema Complexo de Preços Relativos e Inflação 

A inflação é um epifenômeno, isto é, um resultado acidental, 
acessório, do processo essencial, o evolutivo do sistema capitalista? 
Na reflexão de psicólogos behavioristas, a consciência humana 
também é um fenômeno secundário, condicionado por processos 
fisiológicos e incapaz de determinar o comportamento social dos 
indivíduos. 
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Na Medicina, o epifenômeno é um sintoma excepcional, 
podendo aparecer ou não no transcurso de uma doença como um 
surto. Na Economia convencional, a inflação é um desarranjo 
acidental do sistema de preços relativos. A idealização seria sua 
permanência em equilíbrio geral, caso não houvesse excesso de 
moeda para facilitar as trocas.  

Uma visão sistêmica ou holista permite visualizar a Falácia da 
Composição. Esta é um equívoco no pensamento lógico ao se utilizar 
do comportamento racional de um único formador de preços – 
repassar o aumento de custos para o preço de modo a manter sua 
margem de lucro – para caracterizar todo o sistema capitalista como 
racional. 

Os “aprendizes de feiticeiro” não controlam o aumento contínuo 
e generalizado dos preços em uma economia. E não se sentem 
culpados! 

Antes se dividia a inflação em três categorias, duas com base 
em causa primária (demanda ou custos), e outra por seu processo 
inercial. Na Carta Aberta do presidente do Banco Central do Brasil, 
explicativa da razão por a inflação ter ficado acima do limite superior 
do intervalo de tolerância da meta em 2021, ele faz a decomposição 
da inflação em seis componentes ou fatores determinantes. 

Como é habitual, “a culpa é dos outros”. É do passado: inércia 
associada ao desvio da inflação do ano anterior em relação à sua 
meta. É também do futuro: diferença entre as expectativas de 
inflação dos agentes e a meta para a inflação. O exterior também é 
culpado, pois a inflação importada é a combinação de variação da 
taxa de câmbio e dos preços de commodities, em especial, o do cartel 
do petróleo. Ah, o clima, no tucanês “escassez hídrica”, com a 
bandeira vermelha (epa!) de energia e létr ica tem sua 
responsabilidade. Tudo isso sem falar no resto, os “demais fatores” 
inexplicáveis. 

No Viés de Autoatribuição, o sucesso é visto como resultado 
natural do próprio desempenho e o fracasso é atribuído aos outros ou 
às circunstâncias desastrosas. No sentido oposto, o hiato do produto 
(ociosidade) atuou contra a inflação.  
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De acordo com essa decomposição, houve uma combinação de 
choques de custos contrabalançada, parcialmente, pelo hiato do 
produto negativo. Nada é dito sobre seu atraso na elevação dos juros 
face ao aumento da cotação do dólar, gerador de obstinação no 
sistema, isto é, tempo demasiado para regeneração da confiança. 

O Banco Central reconhece assim lhe restar como única política 
econômica a disparidade de juros brasileiros face aos do resto do 
mundo. Visa atrair capital especulativo, apreciador circunstancial da 
moeda nacional. Almeja uma nova depressão deflacionária, como a 
ocorrida em 2020, contando novamente com o apoio do 
distanciamento social, provocado pela nova cepa do coronavírus. 

O custo das debêntures, emitidas como percentuais do CDI, se 
multiplicam com a Selic elevando-se de 2% aa a 9,25% aa em três 
trimestres. Afeta a rentabilidade das empresas endividadas com 
queda do lucro e, em consequência, do autofinanciamento.  

Há, então, uma redistribuição do resultado, antes dirigido ao 
acionista, agora ao credor. A alta nos juros causa maior concentração 
de mercado, porque os oligopólios têm poder de reajustar preços e os 
setores competitivos não conseguem repassar os custos. 

O INPC mede a inflação para famílias com renda entre um e 
cinco salários-mínimos mensais. Registrou alta de 10,16%, em 2021, 
pouco acima do IPCA com 10,06%. Porém, isso não conta toda a 
história do agravamento da desigualdade desse sistema complexo, 
emergente de interações de múltiplos componentes. 

Houve perda real em todas as aplicações financeiras. 
Entretanto, uma conta indicativa da desigualdade de ônus e bônus no 
combate à inflação com base na elevação da SELIC/CDI é a seguinte.  

A taxa de juro mensal equivalente a 9,25% aa é 0,74% am. Se 
desconta 34,6% em ações da riqueza financeira per capita dos 
125.186 clientes do Private Banking (R$ 13,488 milhões), grosso 
modo, restam R$ 8,821 milhões para receber mensalmente em juros 
R$ 65.280. Somente executivos da alta administração de empresas 
ganham algo próximo ou acima desse valor em renda do trabalho. 

Por sua vez, os 123 milhões de clientes do varejo possuem a 
riqueza per capita de R$ 21.907. Se descontar 9% em renda variável 
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(ações inclusive em fundos), restam R$ 19.935 para receber 
rendimentos mensais de juros R$ 147... 

Daí se compreende a necessidade de trabalhadores de alta 
renda acumularem capital financeiro para na aposentadoria substituir 
renda do trabalho por renda desse capital. Por exemplo, na faixa dos 
10% mais ricos, por exemplo, para ganhar R$ 7.400 / mês em juros 
necessita ter um milhão de reais acumulados, na faixa dos 5% mais 
ricos, para ganhar R$ 14.800 / mês em juros necessita ter dois 
milhões de reais, e assim por diante. Na faixa de 1% mais rico em 
renda do trabalho, para receber R$ 29.600 em rendimentos de juros, 
necessita ter R$ 4 milhões aplicados em renda fixa. Só. 

 

Ruídos da Política de Juros: Desigualdade e Estagflação 

Em Terrae Brasilis, não ocorreu a chamada dominância fiscal. 
Refere-se à situação quando o Banco Central se veria impedido de 
elevar a taxa de juros, para combater a inflação, porque a elevação 
do pagamento de juros sobre a dívida pública amplificaria o 
desequilíbrio fiscal, no caso, o déficit nominal – e não o primário, 
onde se desconsidera os encargos com os juros. Com sua autonomia 
operacional, jamais se importou em coordenar a política monetária 
com a política fiscal. 

Ainda por cima, ele se queixa de pressuposto desequilíbrio da 
demanda agregada, inflada pelo setor público, face à dada oferta 
agregada. Denuncia ela afugentar os investidores pelo “risco fiscal”, 
isto é, a falsa pressuposição de possível calote da dívida pública com 
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risco soberano. Com emissão de moeda nacional e reservas cambiais 
bem acima da dívida externa pública, não há esse risco. 

Entretanto, os economistas ortodoxos acham, por esse 
mecanismo de transmissão, a taxa de câmbio se depreciar e a taxa 
de inflação se acelerar. E daí o BCB aumenta ainda mais a taxa de 
juro. 

Esse é o mecanismo mental neoliberal. Nessa simplória lógica 
de causa-e-efeito, o “bode expiatório” de sempre é O Governo. Ele 
atrapalharia O Mercado sobrenatural: onipotente-onipresente-
onisciente. Enquanto tal, se for livre estará tudo perfeito! 

Desconfiando de os neoliberais jamais deixarem de “brigar 
contra os números”, vamos a eles. 

 

No quadro acima, já apresentado anteriormente neste livro, os 
três primeiros mandatos (2003-2014) são social-desenvolvimentistas 
e os três últimos (2015-2021) atravessaram a “Ponte para o Futuro” 
e retrocederam à Velha Matriz Neoliberal. Os déficits nominais caíram 
na era de bem-estar (média de -3,17% do PIB) e mudaram de 
patamar (média de -8,45%) na era de mal-estar. 

Isso ocorreu apesar dos pesos dos encargos financeiros da 
dívida pública com juros não ter sido substancialmente diferentes: 
antes, média de -5,92% do PIB e, depois, -6,15% do PIB. A grande 
diferença foi os social-desenvolvimentistas terem gerado superávits 
primários (média anual de 2,79% do PIB) e os neoliberais, apesar de 
todo o discurso fiscalista, em defesa da responsabilidade fiscal com a 
Regra do Teto dos Gastos, terem aumentado progressivamente os 
déficits primários (média anual de -2,3% do PIB). Foi quase igual e 
oposto... 

Resultados e Juros (Encargos Financeiros das Dívidas) em % do PIB
Média Anual por Período Nominal Juros Primário
Lula I (2003-2006) -3,98% -7,51% +3,52%
Lula II (2007-2010) -2,74% -5,38% +2,77%
Dilma I (2011-2014) -2,78% -4,86% +2,07%
Dilma II (2015-abr2016) -8,63% -7,52% -1,11%
Temer (mai2016-2018) -8,34% -6,28% -2,06%
Boçal (2019-2021) -8,39% -4,66% -3,73%
Fonte: SGS-BCB (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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Pode-se alegar, com razão, médias não mostrarem tendências 
em longo prazo, seja crescente, seja declinante. Para isso, é melhor 
inicialmente visualizar movimentos em gráfico. 

Em análise de longo prazo (1999-2020), um gráfico com a 
evolução da taxa de inflação revela o relativo sucesso da substituição 
da âncora cambial no início do segundo mandato do FHC pelo Regime 
de Meta de Inflação. O balanço de vinte e dois anos é aparentemente 
positivo: em apenas cinco (2001, 2002, 2003, 2015 e 2021) a 
inflação ficou acima do teto da meta, e em um (2017), ficou abaixo 
do piso. 

A questão é avaliar qual foi o custo social (“ruídos”) dos efeitos 
colaterais de uma taxa de juro desmesurada face ao benefício de 
manutenção do poder aquisitivo real dos salários dos sobreviventes 
como empregados.  

A taxa de desocupação pela PNADC se manteve em torno da 
média mensal de 7% de dezembro de 2012 (6,9%) a dezembro de 
2014 (6,5%). Em dezembro de 2013, atingiu 6,2%, a menor taxa da 
série histórica. Com a volta da Velha Matriz Neoliberal, a taxa de 
desocupação foi além do dobro, mas na média mensal ficou em 
11,4%.  

Segundo a PNADC, o rendimento médio real das pessoas 
ocupadas com carteira ficou com média mensal de R$ 2.448,50 de 
março de 2012 a dezembro de 2014. Das pessoas ocupadas sem 
carteira ficou na média mensal de R$ 1.494,38 no mesmo período. 
Na Era Neoliberal II, esses valores foram, respectivamente, R$ 
2.494,14 e R$ 1.576,31.  

Os valores reais do poder aquisitivo pouco mudaram nas duas 
séries históricas. Praticamente, não houve aumento do poder de 
compra com os fluxos de renda do trabalho para a maioria dos 
ocupados. 

Então, a grande questão é: o Regime de Meta de Inflação 
protege o poder aquisitivo, mas não dificulta a geração de novos 
empregos? Afinal, os canais de transmissão da política monetária de 
juros disparatados tendem a:  
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• diminuir a alavancagem financeira (retorno em maior escala 
com uso de capital de terceiros superior ao restrito ao capital 
próprio), no lado dos ativos, e  

• aumentar o grau de fragilidade financeira (serviço da dívida / 
retorno esperado), no lado dos passivos.  

Em outro gráfico, pode se comparar a curva do IPCA com as de 
os outros movimentos consequentes desse regime: a evolução das 
variações anuais de dólar, SELIC e PIB. Quem fica sempre acima é a 
dos juros e quem afunda, a partir de 2015, é o crescimento da renda. 

É visível as cotações do dólar ao longo dos vinte e seis anos 
(1995-2021) terem variações mais suaves em comparação às 
variações do IPCA. Não justificariam taxas de juro SELIC tão elevadas 
e prejudiciais ao crescimento sustentado do PIB. 

Teoricamente, se a produtividade não cresceu muito, haveria 
certa correlação entre os crescimentos da renda e da ocupação. A 
evidência sobre taxa de desocupação é disponível, como visto, 
somente a partir de 2012 com o início da PNADC. A PNAD anterior 
não tem metodologia comparável. 

Para comparação de desempenhos governamentais, relevante 
para o debate eleitoral, isto é, para os eleitores estarem bem-
informados em suas escolhas de candidatos, vale um reducionismo 
para as médias, onde se perde o movimento de tendência em longo 
prazo. 

 

Os maiores destaques, para um diagnóstico preciso, são: 

Evoluções de Indicadores Sequenciais da Política Monetária: Dólar-Inflação-Juro-Renda
Média Anual por Período R$/ US$ Médio Anual IPCA Acumulada Selic Anualizada PIB - Variação Anual
FHC I (1994-1998) 1,04 9,71 33,74 2,54
FHC II (1999-2002) 2,23 8,78 19,71 2,33
Lula I (2003-2006) 2,65 6,43 16,33 3,52
Lula II (2007-2010) 1,88 5,15 11,04 4,64
Dilma I (2011-2014) 2,04 6,17 9,94 2,35
Dilma II (2015) 3,34 10,67 14,15 -3,55
Golpista (2016-2018) 3,44 4,33 8,98 -0,06
Boçal (2019-2021) 4,83 6,30 5,15 0,61
Fonte: SGS-BCB (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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1. as cotações do dólar só tiveram crescimento abrupto em 1999, 
2002, 2015 e 2020, sendo apreciado com progressiva 
suavidade no restante do período; 

2. depois da alta de 1995 (22,4%), só houve três “picos” 
inflacionários em 2002 (12,5%), 2015 (10,7%) e 2021 
(10,06%); 

3. em todos os anos, exceto nos da pandemia (2020 e 2021), a 
SELIC esteve bem acima da variação anual do IPCA; 

4. face ao desestímulo da alta SELIC, a variação média anual do 
PIB em mais de ¼ de século (26 anos) ficou em 2,21% ao ano, 
embora desde a volta da Velha Matriz Neoliberal, em 2015, 
tenha se registrado ou depressão (taxa negativa) ou 
estagnação (taxa próxima de zero). 

Quanto ao terceiro ponto acima, a tabela abaixo com a relação 
SELIC / IPCA, o percentual do IPCA em relação à SELIC e os juros 
reais explica a preferência dos investidores brasileiros por renda fixa 
pós-fixada, de maneira segura (risco soberano), líquida e rentável em 
termos reais. A política monetária agravou a concentração da riqueza 
financeira. 
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O múltiplo médio do governo FHC I (7,4), crescente de quase 
duas vezes em 1995 até quase 18 vezes em 1998, não se repetiu. 
Esse “arranque” propiciou enriquecimento fácil aos investidores. No 
governo FHC II, já com Regime de Meta de Inflação, a média baixou: 
2,3 vezes.  

No governo Lula I, com um banqueiro (Henrique Meirelles) na 
presidência do Banco Central, a média subiu um pouco, para 2,9 
vezes, com múltiplos em tendência crescente. No governo Lula II, a 
média voltou para 2,2 com múltiplos em tendência de queda. 

Por desagradar aos rentistas, Dilma I recebeu muitas críticas 
por sua “Cruzada” contra os altos juros. A média do múltiplo caiu 
para 1,6 vezes de maneira bem estável, exceto em 2012, quando 

Data Relação Selic /  IPCA IPCA em % de Selic Taxas de Juros Reais
1995 1,8 55,7 14,57%
1996 2,6 38,4 14,02%
1997 7,8 12,8 33,85%
1998 17,6 5,7 26,87%
1999 2,1 47,0 9,27%
2000 2,7 37,7 9,31%
2001 2,5 40,3 10,57%
2002 2,0 50,3 10,99%
2003 1,8 57,0 6,43%
2004 2,3 42,8 9,43%
2005 3,2 31,5 11,69%
2006 4,2 23,8 9,74%
2007 2,5 39,9 6,43%
2008 2,3 43,2 7,34%
2009 2,0 49,8 4,16%
2010 1,8 55,4 4,49%
2011 1,7 59,6 4,14%
2012 1,2 80,1 1,37%
2013 1,7 59,7 3,77%
2014 1,8 55,0 4,92%
2015 1,3 75,4 3,14%
2016 2,2 46,1 6,92%
2017 2,3 42,8 3,84%
2018 1,7 58,6 2,55%
2019 1,0 98,0 0,09%
2020 0,4 237,9 -2,51%
2021 0,9 109,9 -0,83%

Médias Anuais 2,8 57,6 8,02%

Fonte: SGS-BCB (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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ficou em 1,2 e, então, “choveram” críticas à chamada Nova Matriz 
Macroeconômica. 

Dado o choque inflacionário em 2015, adotado como política 
econômica por Joaquim Levy, a elevada SELIC 252 média anual 
(14,15%) não ficou tão acima da variação anual do IPCA (10,67%). 

Em compensação, no governo golpista, a relação SELIC/IPCA 
voltou a dobrar (2,1). Coube ao neto do Roberto Campos, estabelecer 
o menor múltiplo médio (0,8), invertendo as dimensões, ou seja, 
colocando a taxa de juro real negativa, especialmente, nos dois anos 
de pandemia. No primeiro ano, ficou de um para um. 

Outra maneira de enxergar o disparate da taxa de juro SELIC 
frente ao IPCA é calcular os percentuais desta frente àquele nos vinte 
e seis anos. Se a média dos múltiplos ficou em quase três vezes 
(2,8), a fração do IPCA em relação à SELIC ficou abaixo de 2/3 (em 
58%). 

Comparando os percentuais da penúltima coluna se destacam 
os anos quando o percentual ficou significativamente acima dessa 
média: em 2012 (80%), 2015 (75%), 2020 (238%) e 2021 (110%). 
Não à toa, aqueles dois anos do governo Dilma foram os mais 
criticados e os dois últimos anos do governo do capitão reformado 
com a taxa de juro real negativa esgotaram de vez a paciência até de 
ex-apoiadores no PFL (Partido da Faria Lima). 

Finalmente, a última coluna expõe as taxas de juro reais (SELIC 
descontada do IPCA) nessa série histórica. Ex-post, percebe-se a 
grande oportunidade para o enriquecimento financeiro ter ocorrido 
durante a Era Neoliberal I, isto é, nos dois mandatos de FHC, o 
primeiro com média anual de juros reais em 22,33% e o segundo em 
10,04%. 

Nos governos Lula I (9,33%) e II (5,61%), as médias dos juros 
reais diminuíram. Mas não tanto quanto no governo Dilma I (3,55%) 
e no Dilma II (3,14%). O governo golpista providenciou o aumento 
do juro real médio anual para 4,44%, enquanto o atual governo 
inepto apresentou uma taxa de juro real negativa em seus três 
primeiros anos: -1,08%.  
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Só agrada aos pastores evangélicos, cuja fortuna é recolhida de 
dízimos, pagos em dinheiro vivo por seu rebanho de fiéis. É aplicada 
aqui em templos suntuários (e não santuários) ou no exterior em 
dólares ou na expansão internacional de seus negócios religiosos. 

  

Terapia Social-Desenvolvimentista 

Muitos economistas progressistas estão contribuindo para o 
debate público no sentido de formar a opinião especializada em favor 
do sucesso de um novo governo social-desenvolvimentista a partir de 
2023. Eu estudei suas contribuições, resumindo suas ideias e 
inserindo poucos comentários pessoais. Leia o livro: Fernando 
Nogueira da Costa – Diagnóstico do Estado Atual da Economia 
Brasileira. fev 2020. 

Comentei umas contribuições recém-publicadas para um 
diagnóstico da economia brasileira. Em geral, é acompanhado de 
receita com a terapia recomendada ao caso pelos doutores. As 
propostas de decisões práticas são um apanhado de análises sobre os 
instrumentos de política econômica, angariadas em publicações 
jornalísticas. 

Embora louváveis, tenho alguns reparos a reducionismos 
simplórios em torno de maus argumentos. Faz parte do dever de 
ofício de intelectual crítico: pensar e provocar seus pares para eles 
aprofundarem suas reflexões. 

Os maus argumentos, em debate público, fazem deturpação da 
lógica, ou seja, quebram a lógica racional. São comuns tanto a 
Falácia da Composição, quanto a Falácia da Divisão – esta é o inverso 
daquela. 

Como partes de um todo têm um determinado atributo, o 
analista infere então o todo também deve ter o mesmo atributo das 
partes. O inverso desta falácia é: as partes têm um atributo 
pertencente ao todo. 

O todo é um sistema complexo emergente de interações entre 
múltiplos e diversos componentes. A economia brasileira, no estudo 
de caso, é um componente do sistema econômico-financeiro 

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/02/fernando-nogueira-da-costa-diagnostico-do-estado-atual-da-economia-brasileira.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/02/fernando-nogueira-da-costa-diagnostico-do-estado-atual-da-economia-brasileira.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/02/fernando-nogueira-da-costa-diagnostico-do-estado-atual-da-economia-brasileira.pdf
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internacional – e não tem atributos pertencentes ao todo, por 
exemplo, a competitividade predominante no comércio mundial.  

Ela, por sua vez, possui um sistema de pagamentos, 
investimentos e financiamentos, capaz de entrelaçar os agentes 
econômicos em seu território, enquanto o sistema financeiro 
internacional não negocia com sua moeda nacional. Esses agentes 
possuem interdependência entre si e, ao mesmo tempo, dependem 
do mercado externo. 

Dada tal complexidade, é comum a mente humana, quando se 
depara com o problema de alcançar esse conhecimento abrangente, 
adotar como ponto de partida a busca de apenas uma simples 
verdade primária, a qual, devido à sua ideologia, acha impossível ser 
posta em dúvida. Com isso, converte dúvidas complexas em simples 
método causa-e-efeito, pressuposto racional, para bem conduzir sua 
Razão e procurar a Verdade. 

Em função desse estratagema, o pensamento cartesiano 
começa duvidando de tudo, convencido de tanto a opinião tradicional 
como os questionamentos críticos serem guias de mérito duvidoso. 
Daí o analista da “terceira via” resolve ser criativo e adotar um novo 
método inteiramente isento da influência de ambos – e possivelmente 
errado. 

Esse método cartesiano é baseado na dedução pura, consiste 
em começar com verdades ou axiomas simples e evidentes por si 
mesmos. Depois, passa a raciocinar com base neles, em cadeia de 
causas e efeitos até chegar a conclusões particulares. 

Em contraponto, a visão holista da complexidade sistêmica 
busca superar esse método cartesiano. Este faz a divisão do 
problema em partes, adota o reducionismo e se atribui ter um 
objetivismo generalista sem contextualização adequada. Acaba em 
dualismo simplório. Aquela observa o todo emergente, pondera suas 
partes interativas e explica. 

O cartesianismo se depara, então, com um falso dilema, uma 
falsa dicotomia ou um pensamento preto ou branco. Um truque seu é 
reduzir tudo no âmbito da discussão a duas categorias opostas: ao 
rejeitar uma das opções, o interlocutor não teria alternativa a não ser 
aceitar a outra. 
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Outro truque mental, observado atualmente, é o analista sair 
do falso dilema, criticado por ser uma polarização entre extremistas, 
com “o terceiro incluído”. A Terceira Via apresenta de forma caricata 
os argumentos das duas outras correntes, com o objetivo de atacar 
essas falsas ideias, atribuídas por si, em vez de analisar se o 
argumento adversário em si é lógico-racional.  

Pressupõe muitas mentes humanas terem “2 neurônio (sem 
s)”: o Tico e o Teco incapazes de dialogar entre si. Daí sugere ficar 
“em cima do muro”, equilibrando-se no meio-termo, ser o melhor 
caminho... até se desequilibrar e cair irremediavelmente – tal como 
os tucanos.  

Os verdadeiros socialdemocratas encaminham-se, agora, para 
aliar com o partido brasileiro verdadeiramente socialdemocrata, 
criado por líderes sindicalistas, religiosos e ativistas de esquerda. 
Uma conciliação nacional através de uma Frente Ampla – contra o 
extremismo de direita, neofascista e armamentista – é necessária em 
defesa da democracia brasileira. 

Nessa missão política, é necessário o debate com os 
recalcitrantes. Quem resiste obstinadamente com teimosia em defesa 
de um projeto personalista insiste em reduzir o debate público 
apenas a dois lugares-comuns: “instituições fortes com boa 
governança fomentam os mercados” ou “o crescimento permite a boa 
governança”. 

Evidentemente, desse modo, caberia a superação: o Terceiro 
Incluído como solução para o falso dilema. O desenvolvimento bem-
sucedido é um processo coevolutivo no qual mercados e instituições 
governamentais se adaptam, gradual e mutuamente. 

Uma abertura gradual facilitará a ascensão do país no comércio 
internacional sem levar à sua assimilação acrítica ao neoliberalismo 
global. O projeto de uma Frente Ampla, evidentemente, não pretende 
destruir o núcleo do sistema capitalista, através de uma terapia de 
choque, mas sim criar, de maneira gradual, as instituições 
adequadas, em uma economia de mercado planejada, para incentivar 
mercados privados competitivos. 

Portanto, refuta o tradicional reducionismo binário, atribuído 
por adversários, segundo o qual o debate no Brasil ocorre entre 
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“reformas das instituições primeiro, crescimento depois”, pregado 
pela Velha Matriz Neoliberal (VMN) e “intervencionismo estatal da 
Nova Matriz Econômica” (NME).  Faz isso na tentativa de se equilibrar 
no caminho em cima do muro da Terceira Via ao diagnosticar, sem 
apresentar evidências empíricas de maneira contextualizada: “ambos 
fracassaram em promover crescimento sustentado”. 

O resultado da VMN e seu insistente regime de juros 
disparatados levou à permanente estagdesigualdade: estagnação 
econômica e concentração de riqueza financeira.   

Mas é apelação cometer a Falácia do Espantalho ao apresentar 
de forma caricata a corrente social-desenvolvimentista, para a atacar 
com a crítica ao “voluntarismo da Nova Matriz Econômica (NME)”. 
Voluntarismo ocorre quando se atribui à vontade política um papel 
predominante em lugar do atribuído ao intelecto, no caso, ao 
planejamento racional. 

É comum, na mídia brasileira, se apresentar uma lista de falsas 
afirmações sem fazer comprovações empíricas. Atribui à NME, por 
exemplo, intervenção estatal direta, “provocando maior déficit fiscal”. 
Ora, este ressurgiu não por investimentos públicos, mas sim pela 
ascensão dos gastos previdenciários.  

Critica a intervenção em preços administrados, para tentar 
conter a temporária inflação de quebra de oferta pela seca. Política de 
juros para a combater é um erro mais grave.   

Chega a deplorar a tentativa de baixar a taxa básica de juros, 
“de forma atabalhoada”.  A “Cruzada da Dilma”, para os bancos 
públicos forçarem a competição também em “preços”, foi bem-
sucedida até o Banco Central do Brasil retomar a escalada dos juros.   

A recorrente crítica à expansão do papel do BNDES, para a 
criação de “campeões nacionais”, não mede os bons resultados. De 
fato, favoreceu as maiores empresas exportadoras de maneira a 
obter o superávit estrutural vigente no balanço comercial.  

Quanto à crítica à desoneração tributária seletiva, para alguns 
setores, se não foi acertada, por que até hoje é prorrogada para os 
geradores de maior emprego?  
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Enfim, atribuir repulsa ideológica ao setor privado, 
especialmente, em serviços de utilidade pública e infraestrutura, é 
contrafactual. Em contraexemplo, cito o caso da Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte, umas das maiores do mundo. Os sócios estaduais, 
privados e fundos de pensão desembolsaram apenas 31,1% do 
investimento total. Quase 70% do investimento veio do 
financiamento estatal do BNDES. 

Quanto à platitude de a dicotomia entre O Estado e O Mercado 
ser falsa, o Novo-Desenvolvimentismo (ND) e o Social-
Desenvolvimentismo (SD) estão de acordo. Mas este não aceita a 
crítica de defender o Estado em lugar do Mercado. Não é igual e 
contrário ao neoliberalismo! 

A diferença superável entre ambas as correntes diz respeito ao 
ND acreditar na possibilidade do transplante do modelo asiático para 
um país localizado na América do Sul, com baixa educação superior e 
sem absorver transferência de tecnologias. Pior, acha isso ser possível 
apenas com o uso de política cambial. 

Um tratamento de choque cambial provocaria um choque 
inflacionário, como foi recorrente na história econômica brasileira. 
Representaria um estelionato eleitoral contra o povo eleitor da Frente 
Ampla. Sequer beneficiaria os industriais “brasileiros”, como imagina 
o ND, de maneira pressuposta – e equivocada. 
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Considerações Finais. 
Panfleto de Contrapropaganda  
como Coluna de Economistas 

O jornal Valor Econômico lista cerca de 60 blogs e colunas, com 
uma tribuna garantida a cada mês para pressupostos “formadores de 
opinião”, seja pública, seja especializada. Dentre eles (https://
valor.globo.com/opiniao/colunistas/), assinam como economistas – e 
não como jornalistas – os seguintes colunistas: 

1. Armando Castelar Pinheiro é professor da FGV Direito Rio e do 
Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador-associado do FGV 
IBRE; 

2. Gustavo Loyola é doutor em Economia pela FGV-SP e sócio-
diretor da Tendências Consultoria Integrada; 

3. Jorge Arbache é Vice-Presidente de Setor Privado do Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (CAF) e Professor de 
Economia da UnB (licenciado); 

4. José Eli da Veiga é professor sênior do Instituto de Estudos 
Avançados (IEA) da USP e por trinta anos (1983-2012) foi 
docente da FEA-USP; 

5. José Júlio Senna é chefe do Centro de Estudos Monetários do 
FGV/IBRE; 

6. Luiz Carlos Mendonça de Barros, engenheiro e economista, é 
presidente do Conselho da Foton Brasil; 

7. Luiz Gonzaga Belluzzo é Professor Titular aposentado pelo 
Instituto de Economia (IE) da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP); 

8. Luiz Guilherme Schymura é doutor em Economia pela FGV-
EPGE (Escola Brasileira de Economia e Finanças), professor da 
FGV-EPGE desde 1990 e pesquisador do FGV-IBRE desde 2004; 

https://valor.globo.com/opiniao/colunistas/
https://valor.globo.com/opiniao/colunistas/
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9. Mario Mesquita é economista-chefe do Itaú Unibanco, Bacharel 
em Economia pela UFRJ, mestrado pela PUC-Rio, doutorado em 
Economia por Oxford; 

10. Márcio Garcia é PhD por Stanford e Professor Titular do 
Departamento de Economia da PUC-Rio; 

11. Naércio Aquino Menezes Filho é Professor Titular da Cátedra 
Ruth Cardoso no INSPER e Professor Associado da FEA-USP; 

12. Nilson Teixeira é sócio-fundador da Macro Capital Gestão de 
Recursos, empresa criada em 2019, tem Ph.D. em Economia 
pela Universidade da Pensilvânia, mestrado em Economia pela 
PUC-Rio; 

13. Pedro Cavalcanti Ferreira é Ph.D pela Universidade da 
Pensilvânia, coordenador do Mestrado Profissional em Finanças 
e Economia Empresarial pela da EPGE-FGV; 

14. Renato Fragelli Cardoso possui graduação em Engenharia Civil 
de Estruturas pela PUC-Rio, Mestrado e Doutorado em 
Economia pela FGV-Rio e pós-doutorado pela Universidade da 
Pensilvânia. 

Portanto, entre os catorze colunistas, seis são relacionados à 
FGV, três à PUC-Rio, três relacionados a O Mercado Livre, e os demais 
representam individualmente à UNICAMP, FEA-USP, IE-UFRJ, UnB, 
INSPER. Considerando a dupla-contagem (formação e ocupação) e o 
classificado como professor do IE-UFRJ também representar o 
neoliberalismo e o do INSPER defender o social-desenvolvimentismo 
pró educação popular massiva, os desenvolvimentistas estão 
nitidamente sub representados, para a opinião pública se formar, 
posicionando-se em um debate plural, onde ocorra contrapontos de 
ideias. 

Paulo Guedes, nascido no Rio de Janeiro em 24 de agosto de 
1949, ex-banqueiro de negócios, é o atual ministro da Economia do 
Brasil. É graduado pela FACE-UFMG – “ninguém escolhe colegas, só 
amigos” –, mestre e doutor pela Universidade de Chicago, e foi 
professor da PUC-Rio e da FGV.  

Pedro Ferreira e Renato Fragelli assinam em dupla suas colunas 
mensais e fazem dela uma típica arma ideológica para atacar 
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adversários sem chance de defesa. Paradoxalmente, sobre a atual 
política econômica, controlada pelo ex-colega da FGV-RJ, em 
19/11/2020, diagnosticaram: “O governo Bolsonaro está chegando à 
metade do mandato com um saldo de realizações pífio. Muitas foram 
as promessas, poucas as realizações. (...) Bolsonaro soube atrair 
para sua candidatura economistas [neo]liberais que, tendo acreditado 
em suas promessas reformistas, deram ao tosco candidato um verniz 
que lhe facilitou a chegada ao Planalto. No poder, o incorrigível 
capitão revelou-se um típico populista que jamais assume uma 
decisão difícil”. 

Eles listam sua doutrina, não reconhecendo ter sido a ideologia 
neoliberal hegemônica nas quatro décadas decorridas desde 1980, 
quando o crescimento da renda per capita brasileira foi de apenas 
0,6% ao ano.  “As economias com rápido crescimento nesses 40 anos 
apresentaram algumas características comuns, sendo as principais:  

1- educação de qualidade, para preparar trabalhadores a 
absorverem novas técnicas de produção;  

2- economia aberta, de modo a facilitar, bem como forçar, 
empresas nacionais a incorporarem novas tecnologias;  

3- poupança doméstica elevada, acima de 25% do PIB, de forma a 
viabilizar uma taxa real de juros baixa, que tem como 
subproduto uma taxa real de câmbio competitiva;  

4- despesas do Estado compatíveis com suas receitas 
permanentes;  

5- mercado de trabalho flexível, reduzindo a taxa natural de 
desemprego; e  

6- investimento contínuo em infraestrutura, o que requer marco 
regulatório adequado e confiável”. 

Política de educação massiva com qualidade, implementadas 
por ministros de Educação laicos e competentes, é um consenso 
entre gente lúcida. O exemplo deve ser a Coreia do Sul, com 70% de 
sua população entre 25 e 34 anos com curso superior, quando o 
Brasil se aproxima de 20%, metade da proporção de sua vizinha, a 
Argentina. 
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O grau de abertura externa, sob os governos neoliberais dos 
anos 90, foi insuficiente? Com a política comercial externa bem 
conduzida, como nos governos do PT, aproveitou-se bem o boom de 
commodities. A recorrente crise cambial deixou de ser problema. 

Aumento de poupança por parte da população de baixíssima 
renda, mal suficiente para atender às condições de consumo básico?! 
A camada de alta renda (10% mais ricos com apropriação de 43% da 
massa salarial) aplica em investimentos financeiros, capazes de gerar 
o funding necessário para a alavancagem financeira via crédito 
propiciar a retomada do crescimento econômico sustentado sem 
endividamento externo. 

O austericídio fiscal, com a malfadada Regra do Teto pró-ciclo 
recessivo, provou não despertar “a fadinha da confiança” para animar 
expectativas otimistas dos investidores. A flexibilização dos direitos 
trabalhistas – leia-se corte de custos para as empresas – não leva à 
geração de empregos. Esta depende do aumento da demanda efetiva 
e vendas. 

O ambiente de negócios amigável é necessário, mas não é 
suficiente. Historicamente, sem política industrial com incentivos não 
se atraiu capital estrangeiro com domínio tecnológico para se investir 
no país e transferir tecnologia.  

Os grandes projetos de infraestrutura sempre ocorreram com 
parceria entre empresas estatais e privadas, sejam nacionais, sejam 
estrangeiras, quando os bancos públicos ofereceram taxa de retorno 
alavancada por crédito subsidiado, isto é, taxa de juro abaixo da 
elevadíssima vigente no mercado financeiro brasileiro. 

Esse seria um debate plural, racional e civilizado com 
contrapontos de ideias entre a FGV e a UNICAMP. Infelizmente, os 
adeptos da corrente de pensamento social-desenvolvimentista não 
têm acesso à mesma tribuna jornalística dos neoliberais. 

Dessa forma, não conseguem defender suas ideias, exceto na 
rede social em sites progressistas como o GGN e outros. Não podem 
se contrapor ao ataque sistemático e misógino à Presidenta Dilma, 
desde o ambiente de golpismo, formado para impedir ela de exercer, 
de fato, seu segundo mandato, depois de reeleita democraticamente. 
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O discurso antipetista recorrente, mensalmente, dos 
professores da EPGE-FGV é: “Após a saída de Antonio Palocci, a 
política econômica foi alterada, com a gradual implantação das velhas 
e ineficientes ideias intervencionistas do PT. Foi o embrião da Nova 
Matriz Econômica (NME). Graças à quádrupla conjunção de ventos 
favoráveis – reformas de FHC e de seu primeiro governo, boom de 
commodities, descoberta do pré-sal e bônus demográfico – os anos 
Lula foram de crescimento e melhoria da distribuição de renda”. 

Eles não reconhecem as políticas sociais ativas e reduzem tudo 
à ideia de “Lula teve sorte”... O paradoxo é: por qual razão “as 
reformas de FHC” só foram adequadas ao governo Lula e não ao seu 
próprio governo para ele eleger seu sucessor?! 

Os panfletários criaram até uma sigla (NME) para o ataque 
recorrente, mesmo sete anos após o golpe de abril de 2016: “O 
aprofundamento da NME, durante o primeiro governo Dilma Rousseff, 
gerou a crise econômica de 2015-2016, em um ambiente 
contaminado pelo repúdio popular às revelações da Lava-Jato, 
culminaram em seu impeachment”.  

Ora, e as posteriores revelações da Vaza-Jato, revelando o 
conluio golpista entre procuradores e juiz? E a política econômica 
neoliberal de 2015, quando Joaquim Levy, graduado em Engenharia 
Naval pela UFRJ, mestre em Economia pela FGV e doutor em 
monetarismo por Chicago, recebeu “carta-branca” por imposição de O 
Mercado? 

Os professores da EPGE-FGV concluem seu panfleto (Valor, 
17/03/22) afirmando: “segundo colocado nas intenções de voto, uma 
eventual reeleição de Bolsonaro daria continuidade ao ataque às 
instituições de Estado, enfraquecendo a democracia. Lula, o primeiro 
colocado nas pesquisas, não ameaça instituições democráticas, mas, 
a julgar pelo que tem dito sobre economia, pretende intervir no 
Banco Central, suprimir artigos da reforma trabalhista, reestatizar 
empresas privatizadas e reeditar ideias da NME. Segundo seus 
principais assessores econômicos, velhas ideias supostamente 
desenvolvimentistas que nunca deram certo [?!] estarão no centro de 
seu programa”. 

Os eleitores brasileiros experimentados devem se lembrar 
desses recorrentes ataques terroristas das elites, ligadas a O 
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Mercado, ao candidato de origem popular, Lula, em todas suas 
campanhas eleitorais. A chamada Falácia do Espantalho é um recurso 
de oratória onde o crítico, propositalmente, ignora os fatos ligados ao 
posicionamento do adversário, substituindo tudo por uma versão 
distorcida e não representativa, de fato, do defendido por seu 
adversário ideológico. Apresenta de forma caricata o programa de 
Lula, com o objetivo de atacar essa falsa ideia em vez de debater o 
programa em si. 
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