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1. Introdução 

Se os economistas pós-keynesianos têm a pretensão de constituir uma 
corrente respeitada, na história do pensamento econômico, eles devem se 
afastar da esterilidade do debate puramente teórico, baseado em exegese de 
texto “sagrado” ou argumento de autoridade. Sem entrar, profundamente, na 
controvérsia a respeito das diferentes perspectivas dos economistas 
americanos e europeus (Bruno & Eichenberger, 1992; ver também revista 
Kyklos, v. 48, fasc. 2, 1995; Earp, 1996), onde os dos Estados Unidos se 
caracterizariam por estarem em um centro acadêmico produtor de teoria pura  
e os da Europa estariam em um mercado de trabalho usuário de teoria 
aplicada, poderíamos adiantar a sugestão – para completar a trinca 
metodológica – que os dos países em desenvolvimento, especificamente, os 
latinos-americanos, por razão de sobrevivência em economias cronicamente 
inflacionárias, se notabilizariam pela necessidade de dominar a arte da política 
econômica fora dos modelos canônicos.  

Os distintos níveis de abstrações teóricas são pré-requesitos para a 
elaboração da política econômica. Mas as condições “normais”, supostas nas 
construções teóricas generalizáveis, não se encontram, freqüentemente, 
abaixo da linha do Equador. As condições “anormais”, face às do mundo 
capitalista desenvolvido, configuram a “normalidade” latino-americana. 

  O desenvolvimento da teoria monetária pós-keynesiana resultou dos 
muitos desafios que os seguidores desse pensamento enfrentaram, em seus 
debates. Divididos entre “fundamentalistas” e “horizontalistas”, os pós-
keynesianos discutiram questões tais como a da preferência pela liquidez, a da 
demanda por depósitos monetários, a do papel acomodatício do banco central, 
e a da forma conseqüente da curva da oferta de moeda. Embora não se tenha 
a esperança que as controvérsias teóricas se resolvam pelo absoluto 
convencimento dos antagonistas, o desafio intelectual é o estímulo necessário 
para o desenvolvimento dessa área de conhecimento.  

Por ainda existir um considerável mal entendimento a respeito do que o 
horizontalismo realmente significa, e onde se situa em relação a tais questões, 
este trabalho vai examinar a compatibilidade do horizontalismo com a 
preferência pela liquidez, o racionamento do crédito, os mark-ups flexíveis na 
formação das taxas de juros, assim como outros persistentes questionamentos. 
Entretanto, para evitar cair na criticada esterilidade, irá também comparar a 
perspectiva horizontalista com a abordagem heterodoxa (ou pós-keynesiana) a 
respeito da teoria da inflação latino-americana. Vai analisar a acomodação 
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monetária da inflação de oligopólio, da inflação inercial, da inflação acelerada e 
da hiperinflação, bem como a política de estabilização daí derivada. 

Partindo da pressuposição de que há um hard core consensual entre os 
pós-keynesianos (que configuraria uma Teoria Alternativa da Moeda: Costa, 
1998), cabe enfatizar agora a necessidade científica do “teste de falseamento” 
de suas teorias derivadas, em diferentes contextos (históricos ou locais) e 
níveis de abstração. Por exemplo, a Teoria da Preferência pela Liquidez deve 
sofrer uma adequação de seu conceito-chave, para ser aplicável 
analiticamente. Pode-se falar de uma preferência pela liquidez absoluta ou 
convencional, em contexto de armadilha de liquidez (como ocorre, atualmente, 
no Japão),  mas a preferência pela liquidez torna-se relativa ou heterogênea 
em contexto de desmonetização, indexação e/ou dolarização (como ocorreu no 
regime de alta inflação do Brasil). 

  Já encontra-se uma boa antologia com textos do recente debate pós-
keynesiano (Musella & Panico, 1996). Há também uma certa abundância de 
resenhas do debate horizontalismo versus fundamentalismo (Cottrell, 1994; 
Arestis, 1996), acomodacionismo versus estruturalismo (Pollin, 1991; Palley, 
1991; Costa, 1992; Costa, 1993; Carvalho, 1993; Costa; 1994), escola do mark-
up versus escola da preferência pela liquidez (Rousseas, 1986; Dow & Dow, 
1989; Hewitson, 1995; Lavoie, 1995). Para não ser redundante, na 
recapitulação das idéias básicas, aqui vai se comparar o enfoque 
microeconômico das decisões com o enfoque macroeconômico do circuito 
monetário. Em outros termos, vai se levantar a hipótese de que o debate se 
encerra no confronto entre o “individualismo metodológico” e o “holismo 
metodológico”. Se assim é, talvez seja possível reconhecer que, sob uma 
aparente polarização antagônica entre pós-keynesianismo e horizontalismo, 
esteja uma necessária complementaridade entre distintos pontos-de-vista. 

 

2. Comparação entre fundamentalismo (ou estruturalismo) e 
horizontalismo (ou acomodacionismo)  

2.1. Preferência pela liquidez e demanda efetiva 

Dez anos depois,  constata-se que o livro de Moore (1988) provocou um 
maior debate teórico nas hostes pós-keynesianas, que abordam a 
endogeneidade da oferta de moeda, do que uma reação dos “verticalistas” do 
mainstream. O pragmatismo desta corrente de pensamento econômico 
predominante, no entanto, reconhece, atualmente, o principal argumento de 
Moore, ou seja, que a principal meta da política monetária é a estabilidade da 
taxa de juros, para não provocar instabilidade inflacionária (tanto nos preços 
dos ativos quanto nos preços dos produtos correntes), no mercado financeiro e 
no nível de atividades.  

A crítica à exogeneidade da oferta de moeda parte da constatação da 
interdependência ex-post da oferta de moeda efetivamente em circulação e da 
demanda por moeda creditícia atendida. Isto implicou em profundas 
divergências com o “fundamentalismo” pós-keynesiano, pois a dedução lógica 
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é a inconsistência da Teoria da Preferência pela Liquidez, elaborada por 
Keynes, como uma teoria dos juros básicos. De acordo com o “horizontalismo”, 
a taxa de juros de referência é anunciada e sustentada pelo banco central. 
Portanto, ex-ante, ela é exógena às negociações que estabelecem as diversas 
taxas de juros no mercado.  

Os fundamentalistas reagiram à questão levantada, buscando uma 
solução lógica com a redefinição precisa da demanda por moeda (Wray, 1990). 
A motivada por transações ordinárias (para gastos correntes) e/ou 
extraordinárias (para gastos de investimento), ligada a fluxos de empréstimos, 
não influenciaria, de fato, a taxa de juros cobrada. Já a demanda por moeda 
por motivos precaucional e especulativo (por diferimento de decisões de gastos 
e/ou de aplicações financeiras), ligada a saldos monetários (estoques), retidos 
de acordo com a preferência pela liquidez de cada agente econômico, 
influenciaria a taxa de juros de mercado. 

 Wray, portanto, sublinha que taxas de juros (tanto as de curto como as 
de longo prazo) são determinadas diretamente pela preferência pela liquidez e 
não pela demanda por moeda-crédito. Para estimular os investidores a 
abandonarem a liquidez, para adquirirem títulos de dívida de longo prazo, um 
diferencial entre as taxa de juros de curto prazo e as de longo prazo é 
necessário, configurando a inclinação positiva da curva de rendimentos. Um 
aumento na preferência pela liquidez dos investidores provocará uma 
acréscimo nesse diferencial. 

 A aparente rejeição da Teoria da Preferência pela Liquidez por parte dos 
pós-keynesianos horizontalistas é compreensível, para Dow & Dow (1989), “se 
a preferência pela liquidez refere-se somente à demanda por moeda não 
remunerada por juros”. Esta noção restrita da preferência pela liquidez, 
determinando o diferencial de juros entre a moeda estrito senso e os outros 
substitutos próximos dessa moeda não remunerada, esses autores 
reconhecem que não é de muito interesse, desde que a moeda como reserva 
de valor sai fora do seu escopo. Ainda dizem mais: ela seria irrelevante, dado 
que a autoridade monetária fixa a taxa de juros de curto prazo. 

 No entanto, com a preferência pela liquidez abrangendo, explicitamente, 
tanto a demanda por saldos ociosos quanto a por saldos ativos, o conceito 
ganha uma dimensão que abarca um contexto institucional onde moeda inclui 
depósitos remunerados (inclusive definições mais amplas do estoque 
monetário como M4). Chega-se, então, à teoria da escolha entre esses ativos 
líquidos e outros menos líquidos ativos. 

 A preferência pela liquidez, segundo Dow & Dow, na prática, determina a 
diferença entre a taxa de juros sobre depósitos líquidos e sobre ativos 
substitutos menos líquidos. A autoridade monetária fixa a taxa de juros de curto 
prazo, em um extremo do spectrum; a preferência pela liquidez (juntamente 
com outras considerações) determina o mark-up para a estabelecer as taxas 
de longo prazo. Logo, o conceito da preferência pela liquidez, em sua forma 
mais ampla, pode ser expresso como uma preferência por um ativo líquido face 
a quaisquer outros ativos menos líquidos, sejam eles debêntures, ações, 
empréstimos de capital de giro, ou bens de capital. Vira, praticamente, o 



 4 

antônimo da decisão de gastar. Perde sua especificidade “monetária” e passa a 
ser, simplesmente, uma função inversamente proporcional à demanda efetiva. 

 Nesse largo sentido, a preferência pela liquidez têm uma importância 
crucial, na leitura fundamentalista da obra de Keynes, tributando a 
possibilidade de desemprego involuntário à existência de ativos líquidos, num 
mundo de incerteza, e não diretamente à carência de demanda efetiva face à 
oferta de mão de obra disponível. Para essa corrente de pós-keynesianos, o 
investimento não se realiza somente por carência de cash, não por escassez 
de poupança, como propõe a Teoria dos Fundos de Empréstimos. Essa 
carência de cash é vista como um resultado de um aumento da preferência 
pela liquidez, ou seja, de um maior desejo de reter saldos “inativos”. Até que 
ponto esses saldos estão, de fato, “ociosos”, em termos do circuito monetário? 
O problema crucial não pode ser a carência de demanda de crédito, devido a 
outros determinantes não darem um impulso suficiente ao investimento? 

 A questão-chave é se variações nas diversas preferências individuais 
pela liquidez pode influenciar o nível geral da produção e do emprego, quando 
a oferta de crédito é endógena, isto é, determinada, ao menos parcialmente, 
pelas forças de mercado, no setor privado. Quando Dow & Dow ampliam o 
leque do portfólio a que se refere o conceito de preferência pela liquidez, 
incluindo dos ativos líquidos remunerados (inclusive com custos de conversão 
e/ou transação) aos ativos de capital, eles não examinam, profundamente, a 
conseqüência desse ato teórico. Argumentam que a oferta de crédito e a 
preferência pela liquidez são interdependentes, de uma maneira tal que a 
oferta de crédito não é plenamente acomodatícia da demanda. Porém, não 
demonstram que maiores desejos individuais de possuir saldos líquidos 
“ociosos” são satisfeitos fora do circuito monetário e, portanto, por que a rede 
bancária contrairia esse circuito, racionando o crédito, em condições normais. 
Também omitem o exame de se esses ativos substitutos possuem 
propriedades semelhantes às dos ativos propriamente monetários, isto é, 
propriedades de produção e de substituição nulas. A criação (ou a emissão) 
desses ativos não seria contrapartida de um processo de geração de emprego? 

 É uma anomalia o desejo generalizado, em todo o sistema bancário, de 
possuir ativos “inativos” não remunerados, evitando, assim, os contratos de 
financiamento da aquisição ou geração de ativos ilíquidos, isto é, de gastos 
produtivos geradores de emprego. Já a preferência bancária de adquirir títulos 
de dívida pública ou privada, constituindo uma carteira de títulos (propiciando 
então um financiamento indireto) – eventualmente mais líquida - em desfavor 
de uma carteira de crédito direto ao consumidor ou ao produtor, não é condição 
nem necessária nem suficiente para explicar o desemprego. 

 Dow & Dow (1989: 151) apresentam seis maneiras pelas quais um 
aumento exógeno de demanda por saldos “inativos”, ou seja, um aumento na 
preferência pela liquidez, pode afetar planos (decisões ex-ante) e resultados, 
mesmo quando a autoridade monetária se prontifica a propiciar aos bancos 
toda a reserva bancária necessária para estabilizar uma determinada taxa de 
juros. Todas elas – as preferências pela liquidez dos consumidores, das firmas, 
dos investidores financeiros, dos bancos, das instituições financeiras não 
bancárias, das entidades financeiras internacionais – são arroladas para 



 5 

demonstrar que a preferência pela liquidez tem influência sobre o volume de 
crédito concedido. Assim, concluem que a hipótese de uma elasticidade infinita 
da oferta de crédito é uma simplificação que requer justificativa maior por parte 
dos horizontalistas. Estes diriam que o problema não está do lado da oferta 
potencial de crédito, mas sim - se não atender a toda demanda real de crédito - 
em afetar a demanda efetiva e, conseqüentemente, a oferta efetiva de moeda. 
Esta que, de fato, importa. Não existe sem uma demanda interdependente. 

 A crítica caricatural ao “automatismo do horizontalismo” – com a 
imputação da hipótese da oferta de crédito perfeitamente acomodatícia no 
sentido de que qualquer demanda de crédito seria sempre atendida – é 
bastante conhecida. Aqui vai se contra-argumentar que há diferença 
metodológica entre o pós-keynesianismo fundamentalista e o horizontalismo. 
Concorda-se que a escolha entre a criação endógena de crédito e a 
preferência pela liquidez é espúria e um hábito ortodoxo de pensar em termos 
de dualidades mutuamente exclusivas. Na visão horizontalista, a preferência 
pela liquidez ex-ante e o crédito concedido ex-post não devem ser vistas como 
teorias concorrentes, mas sim como teorias parciais (recortes da realidade) 
com específicos objetos de pesquisa. 

2.2. Individualismo metodológico e holismo metodológico 

O contra-argumento dos horizontalistas, aliás, adequado à visão do 
circuito monetário, é que a preferência pela liquidez individual, mantida com a 
retenção de depósitos à vista, num sistema bancário desenvolvido, é inócua, 
em termos macroeconômicos. Isto é, se os empréstimos concedidos criam 
novos depósitos, na rede bancária, o não “vazamento” do circuito monetário, 
sob forma de retirada de papel-moeda, possibilita a multiplicação de “reservas 
emprestáveis”, lastro contábil para novos empréstimos: ΔLs = ΔL => ΔD => 
ΔR, na conhecida versão de Chick (1986). Portanto, a dedução lógica é que o 
conceito de preferência pela liquidez é microeconômico, não oferecendo 
fundamento sólido a uma explicação consistente para fenômenos 
macroeconômicos, tais como o desemprego permanente e a oferta de moeda 
efetivamente em circulação, tanto financeira, quanto industrial. 

A não ser no caso de uma preferência pela liquidez absoluta, 
homogênea e convencional por parte de todos os agentes econômicos, que 
ocorre somente em situação de “armadilha de liquidez” (tal como vive, 
atualmente, a economia do Japão), o conceito não é útil em análise 
macroeconômica. Isto atinge os sentimentos fundamentalistas. Significa 
priorizar o princípio da demanda efetiva em detrimento da teoria da preferência 
pela liquidez. Esta não é a contrapartida daquela. Em condições normais – com 
heterogeneidade de expectativas e diversas preferências pela liquidez, sem a 
idéia convencional de “um agente representativo” -, o diferimento de gastos por 
parte de alguns agentes econômicos pode ser plenamente compensado pelo 
maior valor de gastos de outros, sancionado por uma demanda de crédito 
atendida pelo sistema bancário. Mesmo com alguns agentes tendo preferência 
pela liquidez, a economia monetária creditícia pode atingir o pleno emprego. 

 A macroeconomia novoclássica enfatiza os microfundamentos, 
estudando a racionalidade das decisões isoladas de cada agente econômico, 
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que interagem no mercado. As tendências macroeconômicas seriam resultados 
da pluralidade das iniciativas particulares. Os modelos macroeconômicos do 
mainstream, tipicamente, partem da hipótese simplificadora de que na 
economia há um agente representativo, ou seja, um tipo ideal que adota o 
comportamento médio. Com o uso desse fundamento microeconômico, o 
analista macroeconômico analisa como esse agente representativo se 
comporta sob distintos contextos. Porém, se impossibilita investigar problemas 
gerados a partir de assimetrias de informações e de falhas de coordenação, 
que justamente provocam a incerteza, justificativa da preferência pela liquidez. 
Quando todos os indivíduos têm comportamentos similares, conhecidos e 
esperados, não há necessidade de retenção de ativos líquidos como reserva 
de valor. Somente num ambiente econômico de incerteza, devido à 
descentralização ou descoordenação das decisões individuais, a preferência 
pela liquidez seria justificada. 

 O problema surge, no campo pós-keynesiano, quando o 
macroeconomista fundamentalista tenta explicar o comportamento geral da 
economia agregando todas as diversas decisões microeconômicas, de uma 
maneira uniforme, como o faz a ortodoxia econômica. Um comportamento 
“típico” individual é “extrapolado” a fim de inferir o comportamento agregado 
resultante. Na macroeconomia keynesiana, trabalha-se com agregados, porém, 
os comportamentos heterogêneos, baseados em posições estruturais e 
expectativas díspares, não podem ser agregados, uniformemente. 

 Sob a denominação de convenção, é colocada uma “camisa-de-força” 
na heterogeneidade de comportamentos. Os fundamentalistas impõem um 
comportamento convencional, resgatando o “agente representativo” do 
mainstream. Uma convenção pode ser definida como um impulso auto-imposto 
de seguir um curso de atuação previamente estabelecido (Lima, 1998). Dadas 
as limitações cognitivas do tomador de decisão – tanto em termos de 
disponibilidade de informações, quanto em termos de capacidade de 
processamento -, que justificam a persistente presença do fenômeno da 
incerteza, o comportamento convencional emerge, nos textos de Keynes e de 
seus seguidores fundamentalistas, como o guia possível para a tomada de 
decisão. A convenção modela de modo uniforme os vários graus de 
propensões psicológicas e atitudes, manifestadas em diversos indivíduos, 
quanto as suas decisões de gastar ou aplicar. 

 A presença da incerteza radical assusta os autores “aprendizes de 
feiticeiro”. A hipótese de que predomina o comportamento de “seguir o mestre”, 
ou seja, o julgamento do resto do mundo acompanha o do agente que talvez 
seja melhor informado, suporta a visão de estados estacionários de equilíbrio 
sistêmico. Com ela, as expectativas incertas e heterogêneas não geram 
dinâmicas caóticas, difíceis de teorizar (Costa, 1995). Os comportamentos 
antecipatórios e divergentes dos especuladores são minimizados sob o epíteto 
de “comportamento de manada”. Daí para o argumento da “profecia auto-
realizável” é um pequeno passo para a adoção mascarada do conceito de 
“expectativa  racional (ou certa)”. 

 A questão refere-se ao individualismo metodológico. Se as ações 
individuais, criadas por convenções, formarem o campo de estudo da análise 
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macroeconômica, esta não ocorre em termos de seqüência de causa e efeito, 
mas sim em termos das motivações e intenções de indivíduos. Estes passam a 
ser investigados como se comportassem de acordo com as regras previamente 
conhecidas pelo macroeconomista. Não sobra espaço analítico para a 
surpresa, a inovação ou a invenção. 

 O princípio do individualismo metodológico estabelece que as análises 
macroeconômicas somente devem ser consideradas adequadas se colocadas 
em termos de crenças, atitudes e decisões de indivíduos (Blaug, 1980). Esse 
princípio se opõe ao princípio do holismo metodológico, de acordo com o qual 
se postula que os conjuntos sociais têm objetivos ou funções (tais como as da 
oferta e da demanda por moeda) que não podem ser reduzidos a crenças, 
atitudes e ações dos indivíduos que os fazem. 

 O psicologismo fundamentalista parte da proposição de que todas as 
concepções da macroeconomia são redutíveis àquelas da psicologia. No 
entanto, o objetivo principal de uma teoria macroeconômica deve ser identificar 
as repercussões sociais involuntárias das ações individuais intencionais. A 
detenção deste conhecimento específico que diferencia o economista do 
“homem econômico” leigo. Seu saber contempla proposições sobre conjuntos 
que são mais do que a soma de proposições acerca das partes que os 
constituem. O mecanismo de funcionamento do mercado resulta de 
conseqüências sociais não intencionais ou não planejadas das diversas ações 
individuais. O estudo dos subprodutos dessas ações, na área monetária, é o 
foco do horizontalismo. Suas proposições macroeconômicas não podem ser 
reduzidas às microeconômicas. 

 Bresser & Lima (1996) criticam a idéia, bastante difundida atualmente, 
da necessidade de se buscar microfundamentos para a macroeconomia. Esta 
lida com relações que são, em princípio, dedutíveis das ações dos agentes 
individuais. Porém, não é necessário, para um entendimento das relações 
macroeconômicas, partir das ações individuais. Firmas são constituídas por 
muitos diferentes indivíduos com diversos interesses e múltiplas visões a 
respeito do cenário econômico e de suas restrições. Só em condições 
excepcionais – tais como as da armadilha da liquidez ou da hiperinflação - as 
distintas preferências tendem a confluir. Os pós-keynesianos não podem vê-las 
como a normalidade. 

2.3. Demanda por ativos líquidos no circuito monetário e a inclinação 
conseqüente da curva da oferta de moeda 

 O holismo econômico, partindo do princípio de que o comportamento 
sistêmico é mais do que um simples agregado de comportamentos individuais, 
mostra que existem entidades – tais como o sistema bancário - que não podem 
ser reduzidas às disposições particulares – a preferência pela liquidez de cada 
banco. Tobin (1963) é um clássico na diferenciação entre a visão empresarial 
do banqueiro (“empréstimos por conta de terceiros”) e a visão sistêmica do 
economista (“empréstimos criam depósitos”). Trata-se da distinção entre a 
opinião leiga microeconômica e a opinião especializada macroeconômica. 
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 “Mesmo que as escolhas individuais e as preferências não sejam 
necessariamente anuladas, elas são severamente limitadas pelas instituições 
existentes, normas sociais, classes sócio-econômicas, e mesmo eventos 
macroeconômicos. Em tais casos, a definição de preferências individuais [tais 
como as preferências pela liquidez] não é suficiente para propiciar-nos um 
entendimento do comportamento macroeconômico” (Bresser & Lima, 1996: 24). 

 O horizontalismo e a Teoria do Circuito, elaborada por autores 
contemporâneos de origem francesa e italiana, resgatam a metodologia 
clássica da economia política, que faz análise macroeconômica sem nenhuma 
referência a comportamentos, gostos e preferências individuais. Enfatizando as 
classes sócio-econômicas, propiciam uma clara ruptura com o individualismo 
metodológico. 

 Segundo Graziani (1989), os agentes econômicos considerados, numa 
breve descrição das fases estilizadas do circuito monetário, são somente 
quatro: o banco central, os bancos comerciais, as firmas (empresas não-
financeiras) e os assalariados. No primeiro passo da apresentação do processo 
econômico, as firmas são tomadas como um todo, com as únicas contratações 
externas sendo a de mão de obra e a de crédito. Iniciando o ciclo da produção, 
elas demandam crédito aos bancos, para a folha de pagamento, dependente 
tanto dos salários negociados, no mercado de trabalho, quanto da oferta de 
emprego. As negociações entre os bancos e as firmas, no mercado de crédito, 
determina o montante de crédito realmente garantido e a taxa de juros cobrada. 

 Portanto, nessa visão, o funcionamento do mercado de trabalho está 
intrinsecamente ligado ao funcionamento do mercado de crédito. As 
contratações e negociações salariais dependem da antecipação pelas firmas 
de como o sistema bancário reagirá à demanda de crédito, ou seja, de sua 
política de crédito. 

 O segundo passo é dado pelas decisões de produção e de gasto. Do 
lado das firmas, decide-se, independentemente, o número de trabalhadores 
contratados, o nível de produção e a subdivisão da produção entre bens de 
consumo e bens de capital. Do lado dos assalariados, a única decisão é como 
gastar seus salários entre consumo de mercadorias e aplicação em ativos 
financeiros, seja em ativos monetários, seja em ativos não-monetários. Neste 
caso simplificado, sem setor público e sem setor externo, somente as firmas 
emitem títulos de dívida. Tanto o dinheiro que é gasto no mercado de bens e 
serviços, quanto o que é aplicado nos títulos de dívida emitidos pelas empresas 
não-financeiras, ambos retornam às firmas. Estarão, então, disponível para 
liquidar os débitos junto ao sistema bancário. Pagando-os, a moeda 
inicialmente criada é destruída e o circuito é completado. Haverá nova criação 
monetária, se os bancos garantirem um crédito novo, para iniciar outro ciclo de 
produção. 

 O circuito monetário é completado sem vazamento ou perdas se o total 
do dispêndio dos assalariados igualar-se ao total de seus salários, quer eles o 
gastem no mercado de produtos, quer eles o apliquem no mercado financeiro, 
em títulos das empresas. Nesse caso, as firmas recuperarão seu dispêndio 
monetário total e estarão aptas a saldar suas dívidas junto aos bancos. 
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 Se, por outro lado, os assalariados decidirem reter parte de suas 
aplicações sob forma de ativos monetários, isto é, depósitos bancários, as 
firmas retirarão do mercado menos dinheiro do que, inicialmente, injetaram 
nele. Nesse caso, haverá um perda no circuito e as firmas serão incapazes de 
liquidar o total de seus débitos bancários. Ao final desse ciclo, a moeda criada 
inicialmente não será totalmente destruída, e uma parte dela existirá sob forma 
de débito das firmas aos bancos. 

 Se os bancos decidirem garantir às firmas o mesmo montante de crédito 
que o dado, inicialmente, o saldo nominal de moeda aumentará. Logo, o 
estoque de moeda existente depende da taxa pela qual a moeda é 
correntemente criada e destruída. Esta taxa relaciona-se com a hipótese 
levantada, segundo a qual os trabalhadores gastam sua renda monetária 
gradualmente e retém depósitos bancários. Isto seria irracional, se não 
houvesse incerteza. Mas, sem dúvida, trata-se de uma hipótese realista, pois, 
ao contrário, com uma velocidade de circulação infinita, a moeda 
desapareceria, freqüentemente, do sistema. 

 O que essa visão sintética do circuito monetário revela, claramente, para 
o debate sobre a compatibilidade entre a preferência pela liquidez e a 
endogeneidade da oferta de moeda? Primeiro, a possibilidade – ou mesmo a 
necessidade – de coexistência “pacífica” entre os dois conceitos, para 
caracterizar, abstratamente, o circuito monetário. Segundo, em acordo com o 
princípio da demanda efetiva, que a decisão crucial está entre gastar ou 
aplicar. Se a decisão é esta última, poder-se-ia optar entre reter papel-moeda 
ou aplicar em outros ativos financeiros, que são contrapartidas de passivos do 
sistema financeiro. Os bancos, captando depósitos, atendem a necessidade 
(ou exigência) de possuírem reservas bancárias lastreando os empréstimos 
concedidos, caso tenham recebido demandas de crédito (em função de 
decisões de gastos). Caso essas se sucedam, podem ampliar a oferta 
(endógena) de moeda.  

A teoria do circuito considera o estoque monetário uma variável 
estritamente endógena. O circuito se inicia com a criação de moeda no setor 
não-governamental, independentemente de qualquer déficit público, e se 
prolonga com a presença permanente de um débito das firmas com os bancos, 
assim como dos bancos comerciais com o banco central. 

Na situação hipotética extrema de um sistema de crédito puro, a la 
Wicksell, em que todos os pagamentos seriam feitos via transferências de 
depósitos na rede bancária (sem papel-moeda em poder do público), não 
haveria necessidade de reserva bancária voluntária ociosa. Como a própria 
preferência pela liquidez seria exercida via retenção de depósitos à vista, o 
multiplicador monetário seria infinito, caso o banco central não exigisse 
depósitos compulsórios. Com toda a demanda de crédito – mesmo a 
inflacionária (devido ao processo cumulativo ir além do pleno emprego) – 
sendo atendida, o grau de endogeneidade da oferta de moeda seria absoluto. 

 Infelizmente, como Davidson (1990) destaca, o mesmo sistema bancário 
que providencia um mecanismo para a expansão endógena da oferta de 
moeda satisfazer as necessidades das transações, normalmente não distingue 
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entre acréscimos dos requerimentos empresariais para financiar maiores 
obrigações devido a (a) aumento de emprego (com dado salário-nominal), 
associado com alguma ampliação do fluxo de produção, e (b) maior pagamento 
monetário por unidade de esforço de trabalho (após ajuste por variações na 
produtividade do trabalho), isto é, maiores custos de mão-de-obra por unidade 
de produção. Consequentemente, o sistema bancário que providencia uma 
quadro financeiro que facilita a transição a maiores fluxos de produção e 
emprego, é também capaz de suportar passivamente forças inflacionárias, 
devido ao conflito distributivo instalado pela incompatibilidade das demandas 
econômicas, sociais e políticas de vários grupos por maiores rendas nominais 
com o fim de obter, ceteris paribus, uma maior participação em algum fluxo de 
produto agregado. Retorna-se a este tema mais adiante. 

 Antes, deve-se alertar que tanto Arena quanto Wray, na coletânea 
editada por Deleplace & Nell (1996), acham que a abordagem do circuito não 
lida adequadamente com a preferência pela liquidez, a determinação dos 
preços dos ativos e os mercados financeiros, em geral. O problema relaciona-
se com um tratamento inadequado  da formação de expectativas sob incerteza. 
Os pós-keynesianos fundamentalistas argumentam que identidades ex-post 
não expressam as divergências ex-ante entre gastos esperados e renda 
esperada, que podem influenciar os níveis efetivamente alcançados ex-post. 
Quando a preferência pela liquidez aumenta, os preços dos ativos caem, 
causando declínio na produção de ativos físicos e, conseqüentemente, queda 
nos fluxos de gastos e de renda ex-post. Para esses autores, a divergência 
ocorre, basicamente, porque os circuitistas enfocam o fluxo da moeda criada 
pelo crédito, enquanto os fundamentalistas enfatizam a moeda como um saldo 
que deve ser retido, porque o futuro é incerto. Alertam, no entanto, que isso 
não significa que a preferência pela liquidez é inconsistente com uma 
abordagem da endogeneidade da oferta de moeda  e/ou do circuito monetário. 
Significa, simplesmente, que as variações da preferência pela liquidez afetam, 
diretamente, o fluxo de oferta de moeda. Os horizontalistas dizem que afetam, 
antes, a demanda de crédito. 

Quanto à forma da curva da oferta de moeda – motivo de intensa 
polêmica -, a preferência pela liquidez de cada banco individual – dado o grau 
de exposição diferenciado e a distinta restrição de crédito adotado por cada 
qual - também é incapaz de justificar uma elevação do grau de inclinação na 
curva da oferta de moeda entre os eixos gráficos da taxa de juros e da 
quantidade de moeda. Observa-se que essa representação gráfica não 
considera o tempo: é “atemporal” - no sentido que representa um dado 
momento, ex-post, isto é, a demanda por moeda efetivamente atendida pela 
oferta – e “agregada”. Em outros termos, é a ilustração do registro estatístico 
do  total de moeda de fato oferecido, num período arbitrado2. Uma oferta de 
moeda potencial não importa nas decisões; só interessa, em termos 
econômicos (também em termos de registros estatísticos e de ilustração 
gráfica), a efetiva. Aquela inexiste, na realidade. Só há oferta de moeda se 
houver demanda por ela. 

                                            
2  A flexibilização do mark-up de cada banco, através da elevação do spread entre a taxa 
de juros cobrada e a paga, implicaria, particularmente, em distintas retas horizontais 
representativas das novas operações de crédito efetuadas com cada taxa de juros. 
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2.4. Papel acomodacionista do banco central e taxa de juros 

Há também uma certa discordância entre as distintas correntes de 
pensamento econômico a respeito do domínio da validade do conceito de 
moeda endógena (Lavoie, 1996). Os monetaristas, por exemplo, acreditam que 
a oferta de moeda torna-se endógena se o banco central fixar a taxa de juros 
e/ou a taxa de câmbio, numa economia aberta. É uma visão diferente daquela 
dos horizontalistas ou dos circuitistas, pois é ainda baseada num estoque de 
moeda determinado pelo ofertante monopolista, e não pelos demandantes. 

O papel de acomodação monetária não deve ser usado somente como 
argumento para “horizontalismo” dizer que é o que é afinal realizado, “a longo 
prazo”, pelo banco central como emprestador em última instância. Seria válido 
argumentar que o banco central, sob orientações monetaristas, pode até tentar, 
a curto prazo, controlar a quantidade de moeda, mas, a longo prazo, não 
sustenta, direta e politicamente, esse controle da oferta de moeda, devido à 
instabilidade econômica-financeira que a conseqüente volatilidade da taxa de 
juros provocaria. No entanto, como foi dito, os próprios dirigentes dos bancos 
centrais afirmam que o que fazem, diariamente, é controlar a taxa de juros 
básica, sendo a quantidade de moeda um efeito resultante. A acomodação ou 
a esterilização (por exemplo, do impacto monetário do balanço de 
pagamentos), através da compra ou da venda de reservas bancárias, são 
instrumentos para obter a meta cotidiana da estabilização da taxa de juros. O 
mecanismo da “zeragem automática” é um bom exemplo dessa postura 
adotada pelo Banco Central do Brasil3. 

O objetivo operacional da política monetária recai sobre a estabilidade 
da taxa de juros básica, alcançada através do gerenciamento do nível de 
reservas bancárias (Torres, 1998). A reserva bancária é a conta de depósito 
em espécie que todos os bancos mantêm no banco central. O único controle 
que o banco central tem sobre as reservas bancárias é o indireto, por meio da 
influência da taxa de juros sobre o plano de gastos dos agentes econômicos. A 
impossibilidade de estrito controle sobre as reservas bancárias as 
desqualificam como a meta operacional de política monetária. 

A despeito do foco sobre o controle de agregados monetários, bancos 
centrais, no mundo todo, conduzem, diariamente, a política monetária por meio 
da fixação da taxa de juros de curto prazo. Essa é, na prática, a variável-meta 
operacional. 

O mercado de reservas bancárias destina-se à negociação das reservas 
bancárias entre os bancos e entre estes e o banco central. No mercado 
                                            
3  A chamada “zeragem automática do mercado” é o mecanismo pelo qual o banco 
central “zera” (equilibra) as posições credoras e devedoras das carteiras bancárias de títulos de 
dívida pública – eliminando o risco de retenção destes títulos, facilitando a rolagem de seu 
estoque e garantindo um relativo controle sobre a estrutura das taxas de juros do mercado. 
Através deste mecanismo, o Banco Central do Brasil recompra títulos de dívida pública, 
quando o sistema bancário não tem recursos suficientes para atender suas necessidades de 
reserva bancária, e vende títulos, quando os bancos estão com excesso de liquidez, de forma a 
evitar uma queda significativa da taxa de juros. O mecanismo da “zeragem automática” faz com 
que a oferta de moeda se torne plenamente endógena, retirando do banco central a 
capacidade de controle monetário. 
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primário, as transações são realizadas entre os bancos e o banco central; 
neste caso, o resultado da operação implica criação ou destruição de reservas, 
pois o banco central é o ofertante monopolista. No mercado secundário, 
realizam-se as transações entre os bancos com as reservas já existentes; aqui, 
não há alteração do estoque total, há somente permuta interbancária. 

A demanda por reservas adquire um perfil específico no caso de existir 
um recolhimento compulsório. Bancos centrais podem racionar a quantidade de 
recursos líquidos à disposição dos bancos com o estabelecimento de depósitos 
compulsórios. Em geral, esses são calculados como um percentual sobre a 
captação por depósitos e recolhidos em espécie ao banco central, na conta de 
reservas bancárias. O exigível, montante a ser recolhido, é calculado sobre a 
média diária dos valores sujeitos a recolhimento, em determinado período, 
chamado de período de cálculo. O tempo obrigatório de permanência desses 
depósitos, na conta de reservas, é chamado de período de movimentação. 
Desse modo, na vigência desse período de movimentação, a demanda por 
reservas bancárias possui um valor mínimo fixo, dado pelo exigível.  

O grande poder que o banco central possui para controlar o mercado de 
reservas bancárias está em, além de ser o ofertante monopolista de papel-
moeda, conseguir garantir, no curto prazo (período de movimentação), uma 
demanda relativamente estável, através do recolhimento compulsório. 

A taxa de juros de overnight, no mercado de reservas bancárias, é 
influenciada pelo maior ou menor desejo de obter liquidez. Se o sistema estiver 
com excesso de reservas, a taxa de juros cairá rapidamente. No caso contrário, 
quando houver escassez, sua tendência é de elevação. Há um nível de 
reservas bancárias que garante a estabilidade dessa taxa de juros. Esse nível 
que é perseguido, no gerenciamento de liquidez. 

A previsão de liquidez representa o estágio inicial da implementação da 
política monetária. Ela é a base para as decisões sobre o volume, a freqüência 
e a maturidade das operações desenhadas, para equilibrar o mercado. A 
maioria dos bancos centrais prefere utilizar o comportamento discricionário, 
para o gerenciamento de liquidez. 

O banco central fica oversold (vendido) quando o volume de reservas 
bancárias no mercado é menor do que o estoque de títulos, emitidos pelo 
banco central, mantidos nas carteiras dos bancos. Nesse caso, os bancos com 
fluxos de caixa deficitários têm dificuldade de financiar suas carteiras de títulos, 
no mercado interbancário de reservas. Como resultado, sentem-se 
pressionados a pagar a taxa de juros que o banco central quiser, para 
“zerarem” seus fluxos de caixa. A situação contrária ocorre quando o banco 
central está undersold (comprado). 

Sinalizar a política monetária significa comunicar ao sistema financeiro 
as intenções do banco central quanto ao nível desejado para a taxa de juros 
básica de modo a guiar as expectativas do mercado e, como conseqüência, a 
estrutura de taxas de juros da economia. Em geral, a sinalização envolve 
ajustamentos de quantidades, no mercado de reservas bancárias, para se 
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definir o nível programado da taxa de juros básica, com transmissão de seus 
efeitos ao longo da estrutura de taxas de juros. 

Com esse exemplo da arte da política monetária, pode-se efetuar a 
passagem entre distintos planos de abstração: o da teoria monetária pura e o 
da teoria aplicada, incorporando instituições, datadas e localizadas, na 
perspectiva do horizontalismo. No caso, trata-se da comparação com as teorias 
heterodoxas da inflação, de origem latino-americana. A proposta é examinar o 
papel da oferta de moeda em cada uma dessas interpretações do regime de 
alta inflação. 

 

3. Comparação da abordagem horizontalista com as teorias heterodoxas 
da inflação de origem latino-americana 

É de interesse teórico universal saber qual é a Teoria Alternativa da 
Moeda que substitui a Teoria Quantitativa da Moeda, quando esta é descartada 
sob o abordagem da endogeneidade da oferta de moeda. Em outras palavras, 
se esta última teoria monetária dos preços não subsiste como explicação da 
inflação – a expansão da oferta de moeda acima do ritmo da produção como a 
causa antecedente do fenômeno -, quais são as explicações possíveis? Por 
razões práticas de sobrevivência em contexto de alta inflação, os autores 
latino-americanos tiveram de “ir à luta”, na construção de fundamentos teóricos 
sólidos para a elaboração de planos de estabilização inflacionária consistentes. 

Segundo Friedman (1992), “a inflação não é um fenômeno capitalista, 
tampouco é um fenômeno comunista; no mundo moderno, a inflação é um 
fenômeno de impressora”. Para ele, “uma inflação elevada é sempre e em toda 
parte um fenômeno monetário”. Portanto, ele propõe uma teoria geral da 
inflação e uma única política de estabilização: persistência no controle 
monetário adequado às condições não-inflacionárias. No entanto, em 
economias cronicamente inflacionárias, o credo monetarista desmorona-se: a 
demanda por moeda torna-se totalmente volátil, a oferta de moeda tem um 
grau de endogeneidade absoluta, e a política monetária para controle da 
demanda agregada fracassa, recorrentemente. 

3.1. Teoria estruturalista da inflação 

Os economistas estruturalistas latino-americanos – egressos dos 
quadros da CEPAL – partem da premissa que as decisões de política 
econômica não se adotam em um “vazio”, mas sim um conjunto de realidades 
objetivas as condiciona e, em um certo grau, as determina (Sunkel & Pinto, 
s/d). O diagnóstico geral, para elaboração do modelo inflacionário, considera 
diferentes elementos (inclusive não-monetários) com importâncias relativas 
diversas. É mais útil que os enfoques do “simplismo financeiro” ou das causas 
“últimas” ou únicas (Pinto, 1978). 

A causa principal  da “miragem” monetarista é que os mecanismos de 
propagação vão dominando progressivamente o panorama, tornando mais 
tênue sua vinculação com os elementos estruturais, mediatos ou básicos, e 
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alimentando a tendência à auto-propagação inflacionária. Para os monetaristas 
“verticalistas”, a inflação é um problema de orçamento derivado de desacerto 
das medidas fiscais, monetárias, cambiais e/ou salariais adotadas pelo 
governo. Trata-se de uma visão imediatista em que só os fatores mais 
próximos ou diretamente causais são considerados pertinentes. 

O núcleo da posição estruturalista pode ser resumido numa 
interrogação: por que? Não é suficiente a comprovação do óbvio: os fatores 
imediatos e sua relação com a alta de preços. O essencial reside em indagar 
as razões desse comportamento: o por que dos déficits, emissões, desajustes 
cambiais, etc.. O estruturalismo parte do princípio de que os antecedentes e as 
manifestações de ordem financeira ou monetária não se explicam por si só. 

O enfoque estruturalista dá ênfase primordial ao diagnóstico da inflação 
(substância, natureza, origens, combinação de causas explicativas), pois o 
sucesso ou fracasso da ação da política de estabilização depende do acerto ou 
erro dessa avaliação prévia. A inflação não é uma só, como sugere o 
monetarismo, baseado em suas manifestações e raízes imediatas. No contexto 
latino-americano, fica clara a crise das explicações monísticas, isto é, da 
procura e da preferência em identificar uma única causa dominante ou 
responsável.  

Portanto, o pleno controle do processo inflacionário depende das ações 
paralelas nos diversos planos: dos fatores básicos - estruturais ou institucionais 
- e dos mecanismos de propagação. O esboço de ação depende das 
circunstâncias específicas de uma determinada realidade e conjuntura. Logo, 
não há lugar para generalizações quanto a procedimentos - salvo ao nível do 
lugar-comum quanto às políticas fiscal, monetária, cambial e de rendas. O 
“quanto” e o “como” dependerão do “quando” e do “onde”, e da apreciação de 
um conjunto de variáveis de características diferentes - e principalmente 
políticas -, que compete aos especialistas dimensionar. Aí situa a “arte da 
economia”, isto é, a habilidade de conceber e executar a política econômica. 

Da descoberta da correlação entre a variação do índice geral de preços 
e a do volume do meio circulante os monetaristas saltaram para o postulado de 
que é o governo o responsável pela inflação, na medida que ele que emite 
papel-moeda, para financiar seus gastos, num ritmo superior ao do crescimento 
da produção. Uma Teoria Alternativa da Moeda sugere, pelo contrário, que a 
variação da quantidade de moeda é um efeito induzido da elevação do índice 
geral de preços, ao invés de causa dessa elevação. 

A hipótese de Rangel (1963) supõe uma variação autônoma do nível de 
preços, provocada por variações de preços de alguns produtos não 
compensadas pelas variações em sentido inverso dos preços dos demais (com 
rigidez à baixa): P1 > P0 => M V < P1 T. Esta situação não pode durar. Portanto, 
uma das 3 hipóteses seguintes deve ocorrer: 

1. aumenta o lado monetário da equação: supondo a inércia de V, a 
acomodação é feita via M (semelhante à visão horizontalista). 
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2. a oferta de moeda não sanciona: diminui o índice geral de preços P1, 
retornando ao nível anterior P0 (tal como propõe a ortodoxia). 

3. M V = P1 (T - t) onde t é parte do produto retirada do mercado; neste caso, 
cai o nível de renda real, devido à variação excessiva dos estoques e ao 
conseqüente menor fluxo de pagamento aos fatores de produção.  

Ocorre, então, depressão econômica ou elevação de preços. Esta última 
costumeira “saída brasileira” induz, pois, uma ampliação do 1º membro (lado 
monetário) da Equação de Trocas. No Brasil, Rangel, em 1963, “antecipa” o 
acomodacionismo horizontalista. 

A alta de preços, portanto, induz a emissão monetária. Com a retenção 
de estoques aumenta o realizável da firma, caindo o disponível, isto é, a caixa 
e os depósitos, no balanço contábil. Para restabelecer o disponível, aumenta a 
demanda por capital de giro. O sistema bancário empresta à firma, devido ao 
elevado índice de solvabilidade, demonstrado, contabilmente, pelo realizável 
inflado pelos estoques adicionais. Por sua vez, o sistema bancário demanda 
empréstimos de liquidez que o banco central acomoda. Logo, a inflação não se 
gera ao nível do orçamento da União, mas sim tem sua origem no bojo da 
economia, a partir de movimentos autônomos da empresa privada. 

A emissão monetária não é o ponto-de-partida da inflação, mas o seu 
ponto-de-chegada, isto é,  sua culminação. Com ela, restabelece-se a Equação 
de Trocas em nível superior: M1 V = P1 T. O mercado reabsorve os excedentes 
temporariamente retidos com aumento de preços. O governo aufere maior fluxo 
de receita tributária, maior imposto inflacionário e maior depósito compulsório. 

Nesse esquema, o papel do governo é passivo. Se, apesar das pressões 
políticas, o governo resiste às injunções no sentido de que emita, não apenas 
se priva dos três fluxos de recursos, como é penalizado financeiramente pelo 
necessário socorro futuro às empresas. Rangel observa que, empiricamente, é 
impossível dizer se o que vem primeiro é o ato de emitir do Estado, ou o ato de 
elevar os preços da empresa privada. Mas sua razão lógica demonstra esta 
última como antecedente. 

O problema fundamental, agora, é saber, inicialmente, por que certas 
empresas privadas decidem elevar seus preços e, depois, por que as 
empresas não reajustam seus preços ao nível anterior, mas sim retiram parte 
do produto da circulação,  num reajuste via quantidade e não via preços. 

A crítica de Ignácio Rangel aos estruturalistas e aos monetaristas é que 
ambos buscam a gênese da inflação numa suposta insuficiência ou 
inelasticidade da oferta - global, no caso dos monetaristas, e setorial, no caso 
dos estruturalistas -, quando deveriam perceber que o problema inflacionário 
está na crônica insuficiência da demanda e não, como sugerem, no seu 
excesso. 

O diagnóstico de Rangel, em 1963, era de um nível de demanda 
insuficiente, para assegurar uma utilização satisfatória do potencial produtivo 
existente, após a expansão da capacidade produtiva dos anos 50. Isso, no 
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Brasil, devido à própria inflação, à distribuição de renda, e à arcaica estrutura 
agrária, com a concentração da propriedade fundiária. 

A demanda dos gêneros alimentícios possuia uma inelasticidade 
específica. A rigidez da demanda de gêneros agrícolas, face à grande 
elasticidade - e não inelasticidade como generalizava a CEPAL, baseada na 
experiência chilena - da oferta agrícola, dava margem a uma anomalia no 
mecanismo de formação de preços. A comercialização dos produtos agrícolas 
era feita através de um oligopsônio-oligopólio, que conseguia, na intermediação 
mercantil atacadista, a manipulação da alta de preços. 

O aumento dos preços dos alimentos provocava queda dos salários 
reais e, em conseqüência, diminuía a demanda popular de outros itens de 
consumo, que sofriam já uma insuficiência genérica ou global de consumo de 
massa. A retenção de estoques acabava se realizando não nas atividades 
causadoras da alta, mas sim nas atividades supridoras de bens com maior 
elasticidade-renda da demanda.  

A elevação da capacidade ociosa não-planejada impedia o surgimento 
de novas oportunidades de investimento, após o excesso ocorrido em setores 
prioritários ou incentivados. Causava também a elevação dos custos fixos 
unitários, que eram repassados para os preços, resultando numa chamada 
inflação de oligopólio. 

O que ficou conhecido como a “curva de Rangel” representava, 
graficamente, a idéia de que a inflação brasileira, em vez de regredir, crescia 
com a capacidade ociosa. O nível geral dos preços era inversamente 
proporcional ao nível da produção. 

Rompia-se, então, o equilíbrio econômico-financeiro das empresas 
supridoras desses produtos com excesso de estoques e/ou capacidade ociosa. 
Como visto, a alta da relação contábil  entre o realizável e o disponível 
favorecia ao atendimento da demanda de crédito bancário, sancionada pela 
oferta endógena de moeda. Teoricamente, Rangel argumentava a respeito da 
endogeneidade da oferta monetária. 

3.2. Teoria da inflação inercial 

Os economistas ortodoxos passaram a defender que a terapêutica 
antiinflacionária, qualquer que fosse a causa primária, consistia em neutralizar 
a ação dos mecanismos de reajustes, espontâneos ou não, de preços, salários, 
câmbio e taxa de juros (Moura da Silva, 1981). A alternativa mais eficiente 
para, a um só tempo, quebrar um importante mecanismo de inércia 
inflacionária e promover a mudança de preços relativos, requerida pelo ajuste 
do balanço de pagamentos, seria alterar a política salarial e manter a política 
cambial. 

 Na visão cepalina da inflação, conforme já visto, havia distinção entre 
categorias lógicas diferentes: as diversas pressões inflacionárias estruturais 
seriam as verdadeiras causas da inflação, enquanto os instrumentos de 
propagação manteriam ou dariam caráter cumulativo à inflação. Os auto-
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denominados neo-estruturalistas dos anos 80 passariam a dar ênfase aos 
processos de propagação, o aspecto mais visível da inflação.  

Assim, Bresser & Nakano (1986) distinguiam entre fatores aceleradores, 
mantenedores e sancionadores da inflação. Os mecanismos ou fatores que 
atuam sobre os preços são: 

1. fatores aceleradores: causam a aceleração (ou desaceleração) da inflação 
por aumento da margem de lucro ou de salários reais acima da 
produtividade; as variações de preços relativos que iniciam o processo são 
as causas primárias; 

2. fatores mantenedores: causam a manutenção do patamar da inflação; 
relacionam-se com a capacidade dos agentes econômicos repassarem seus 
aumentos de custos para os preços e promoverem conflito distributivo. 

3. fatores sancionadores: sancionam a elevação dos preços ou o patamar da 
inflação: particularmente, o aumento da quantidade nominal de moeda 
ocorre devido à inflação; a expansão monetária é vista como uma variável 
endógena do sistema, ou seja, é conseqüência e não causa primária da 
inflação. 

Um ingrediente indispensável das políticas antiinflacionárias é a 
“institucionalização” das pressões e conflitos em relação à distribuição da 
renda. Os estudos econométricos, realizados na PUC-RJ, revelaram que a 
importância quantitativa dos choques de demanda deflacionários é pequena, 
quando comparada aos níveis elevados da inflação brasileira (Lopes, 1984). A 
conclusão retirada foi que um programa efetivo de combate à inflação deve se 
constituir por políticas que atuem diretamente sobre a tendência inflacionária. 

A idéia básica da hipótese inercial da tendência inflacionária é que, num 
ambiente cronicamente inflacionário, o comportamento defensivo na formação 
de preços, em condições normais, é a tendência de recompor o pico anterior de 
renda real, no momento de cada reajuste periódico de preço. Quando todos os 
agentes adotam esta estratégia de recomposição periódica dos picos, a taxa de 
inflação existente no sistema tende a se perpetuar, ou seja, a tendência 
inflacionária mantém a inflação passada. 

A teoria da inflação inercial, desenvolvida por alguns economistas 
brasileiros, usa a noção de comportamento convencional na presença da 
incerteza. “A indexação informal é apresentada como um comportamento 
racional em situações cronicamente inflacionárias, e a rigidez neste tipo de 
comportamento é mostrado ser um procedimento igualmente racional. Dada a 
incerteza em torno das decisões de preços numa economia com alta e crônica 
inflação, a indexação emerge como uma regra de decisão racional” (Bresser & 
Lima, 1996: 36). 

A teoria da inflação inercial, à semelhança da tradição estruturalista 
latino-americana, apresenta o processo inflacionário derivado de conflito 
distributivo. Os trabalhadores exigem a restauração do pico do valor real dos 
salários  através da negociação direta,  da greve e/ou da lei salarial; os 
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empresários aumentam os preços nos períodos entre os momentos de 
reajuste, para recuperar o máximo de lucro real recebido anteriormente, que 
ocorreu no momento imediatamente antecedente ao reajuste salarial, quando 
os salários reais estavam em seus pisos. O pico de renda do trabalhador é o 
piso de renda do capitalista, e vice-versa. Pode-se usar a metáfora da 
“gangorra”, para ilustrar esse modelo.   

Dessa forma, após cada reajuste de salário nominal, os empresários 
remarcam preços, buscando a redução paulatina do salário real efetivamente 
pago. Se, ao longo do tempo entre diversos dissídios coletivos, permanece o 
mesmo salário real médio, significa que os preços relativos médios estão 
constantes. A inércia inflacionária representa a compatibilidade distributiva no 
contexto hipotético da relação entre lucros e salários. 

Os teóricos inercialistas defendiam que o foco das políticas de combate 
à inflação fosse deslocado da geração de choques de demanda deflacionários 
para a elaboração de mecanismos que permitissem quebrar a tendência 
inercial da inflação. A diferença entre a Proposta de “Choque Heterodoxo”, em 
que se alcançava a compatibilidade distributiva pelo suposto congelamento 
pelas rendas médias reais imposto pelo governo, e a Proposta Larida de 
“moeda indexada” era que nesta havia um aparente caráter não compulsório da 
fórmula de conversão baseada em valores reais médios (Arida & Lara 
Resende, 1986). Supunha-se que a compatibilidade distributiva pudesse ser 
obtida pelas “forças de mercado”.  

Essa suposição ocorria devido ao estudo das experiências concretas 
dos finais das hiperinflações. Concluiu-se que, em todas elas, havia, 
voluntariamente, o repúdio à moeda doméstica hiperdesvalorizada e o uso da 
moeda estrangeira, pelo menos, inicialmente, como reserva de valor e unidade 
de conta. A taxa de inflação relevante passava a ser expressa nessa “nova” 
moeda. A inflação na “velha” moeda nacional deixava de importar. Nesta 
situação, bastaria fazer uma reforma monetária com uma paridade cambial fixa 
(e com reservas internacionais para sustentá-la) entre a “nova” moeda nacional 
e a moeda estrangeira, para se extirpar a memória inflacionária. 

 Portanto, na teoria da inflação inercial, só há relevância para o fenômeno 
da endogeneidade da oferta de moeda enquanto um fator sancionador da 
inflação. A hiperinflação é apresentada como um fenômeno monetário, ligado 
não à pretensa oferta de moeda, como propunha a ortodoxia, mas às 
disfunções da moeda nacional. 

3.3. Teoria da inflação acelerada 

Quando o problema passou a ser explicar os choques inflacionários, 
com alterações de preços relativos, e as acelerações inflacionárias, após os 
choques heterodoxos, ganharam evidência, no campo heterodoxo, as 
interpretações pós-keynesianas.  

 A adaptação originária de “idéias de fora” ao lugar - e ao tempo - foi de 
Frenkel (1990), numa variante do estruturalismo latino-americano, em que 
questionava a relevância dos modelos cost-push, núcleo de boa parte da 
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literatura keynesiana. Seu tema central era o comportamento empresarial de 
curto prazo  em um contexto de alta incerteza, com um modelo que incluía 
decisões de preço, expectativas e riscos. Prescindia da análise de equilíbrio, 
enfocava o problema inflacionário em termos de um processo histórico, com 
uma análise do fundamento microeconômico do comportamento de curto prazo  
dos agregados de preços. 

 O pensamento pós-keynesiano supunha que os mark-up eram estáveis 
a curto prazo e insensíveis aos movimentos da demanda. Mas esta hipótese de 
constância dos mark-up reduzia o mercado de preços administrados ao papel 
de transmissor passivo de impulsos inflacionários gerados em outras partes do 
sistema econômico (p. ex., variação do custo do trabalho). Em oposição a esta 
visão do fenômeno inflacionário, o modelo de Frenkel supunha um papel ativo 
do mercado de preços administrados.  

Sustentava que as decisões de preços das empresas jogavam um papel 
autônomo no processo inflacionário através de variações de curto prazo  dos 
mark-up, em função de mudanças significativas de informação, nível de 
incerteza e considerações de risco. 

 Haveria dois riscos de perda nas decisões de preço pelo produtor, 
devido à expectativa inflacionária incerta:  

1. risco de renda por causa da incerteza sobre a demanda: não podendo 
vender toda a produção ao preço superestimado que era oferecida, haveria 
um custo de imobilizar o capital líquido alocado na parte da produção não 
vendida - um excesso de estoque; dependeria da estrutura das taxas de 
juros e do custo oportunidade do estoque sobredimensionado, que passava 
a integrar a oferta futura.  

2. risco de capital seria devido à subestimativa do preço futuro do insumo, 
com a fixação de um mark-up insuficiente para a reposição de estoque 
necessário para manter o nível de produção, o que implicaria em 
descapitalização.  

A conclusão mais geral do modelo de Frenkel era que, ante uma 
expectativa inflacionária alta e incerta, entre o risco de subestimar a inflação do 
preço do insumo e o risco de sobreestimar a inflação, as decisões de preço 
sobreestimavam a inflação. 

Sob condições de inflação crônica e incerteza normal , o cálculo de 
preços é realizado com um mark-up constante sobre os custos variáveis, 
ajustados pela taxa de inflação esperada. Mas a expectativa de taxa de 
inflação anormalmente alta quebra as condições de normalidade (Tavares & 
Belluzzo, 1986). Com choque inflacionário, aumenta o nível de incerteza, 
tornando maiores os riscos das decisões de preço. Para a minimização de 
riscos, as margens de lucro unitárias são elevadas, compensando a perda de 
lucros devido às menores vendas. Em outros termos, há um teste do teto do 
mark-up aceitável pelo mercado. 
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A manutenção de estoques excedentes depende de: os custos de 
manutenção dos estoques; a preferência pela liquidez dos vendedores; a 
expectativa de vender mais caro do que preço de aquisição. Logo, a 
especulação nas decisões de preços envolve expectativas que se realimentam 
a respeito dos preços futuros. 

 Levantou-se também a hipótese de que “a inflação brasileira responde 
também a uma lógica estritamente financeira” (Costa, 1990). Posteriormente, 
em Belluzzo & Almeida (1990), esta generalização da referência à taxa nominal 
esperada de juros de curtíssimo prazo como critério para os ajustes de preços 
foi denominada de “financeirização dos preços”. A taxa de juros funcionaria 
como o rendimento alternativo do capital não-imobilizado, com uma arbitragem 
entre o mercado de bens e serviços, de um lado, e o mercado de ativos 
financeiros, de outro. Quanto mais alta a taxa de juros, mais se estimularia a 
elevação das margens de lucro. Paralelamente, com a obtenção de riqueza 
financeira, as empresas não-endividadas, capitalizadas e líquidas teriam 
melhores condições de sustentar estoques não colocados no mercado àqueles 
preços elevados. Em outras palavras, a política de altas taxas de juros teria um 
resultado contraditório no combate à inflação. 

 Os juros esperados da “quase-moeda indexada” cumpriria uma função 
semelhante à da “dolarização”, em contextos hiperinflacionários, sem 
referência direta à moeda estrangeira, mas indireta via relação juros-câmbio. 
As expectativas inflacionárias influenciariam não só o custo de reposição do 
estoque, mas também o juro mercantil, cobrado numa venda a prazo. Na 
formação do preço a prazo, o empresário levaria em conta a alternativa de 
vender à vista e aplicar os recursos derivados da realização dessa venda no 
mercado financeiro. Não seria racional, na busca de maximização de lucro, 
cobrar menos juro mercantil e obter uma receita operacional menor do que 
poderia receber de receita financeira. 

3.4. Teoria da hiperinflação 

Face às obscuras fronteiras entre alta inflação e hiperinflação, traçadas 
pelos ortodoxos, como constituísse somente um fenômeno quantitativo, a 
abordagem pós-keynesiana trata-o como fenômeno qualitativo, em que há 
mudanças comportamentais e no sistema de contratos (Carvalho, 1990).  A 
hiperinflação é vista como  um modo de formação de preços. A principal 
determinante das decisões correntes de precificação passa a ser a expectativa 
de inflação futura diferente da passada e da corrente. A destruição da base 
para a formação de contratos pode levar, em alguns casos, à interrupção do 
processo de trocas. 

Há dois estágios na hiperinflação: 

1. as expectativas divergentes da inflação resultam em políticas de preços 
inconsistentes, provocando o desequilíbrio de preços relativos e um sistema 
de preços caótico com o processo de crescimento descontrolado (não 
antecipado) dos preços; 
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2. a difícil previsão dos preços vigentes na época da quitação dos contratos 
leva ao grande encurtamento dos prazos dos contratos e à cotação dos 
preços em moeda estrangeira (dolarização); a generalização da nova 
unidade de conta produz ajustes praticamente simultâneos com base nessa 
unidade comum, configurando um novo conjunto (experimental) de preços 
relativos de equilíbrio (compatibilidade distributiva).  

São implicações da hiperinflação: 

1. conversão das transações para preços estáveis em outra unidade de conta, 
produzindo uma nova compatibilidade distributiva; 

2. adoção do indexador “instantâneo”, dado pela cotação cambial, o que 
permite a fixação do câmbio sancionar o realinhamento de preços relativos; 

3. tornar inócuas as estratégias individuais de ganhar posição com persuasão 
ou aceitação social de qualquer forma de estabilização. 

Logo, a dolarização, embora altere o regime de alta inflação, é também a 
pré-condição para a estabilização inflacionária, pois a economia recupera 
algum grau de coordenação. O fundamento das políticas de estabilização do 
tipo heterodoxo está na capacidade de provocarem uma quebra no modo de 
formar expectativas, buscando a coordenação das decisões individuais de 
preços através de um sinal emitido sobre o futuro. Há, então, a substituição da 
coordenação dada pela taxa passada de inflação (caso da inflação inercial) ou 
da descoordenação provocada pela pluralidade de indexadores (caso da 
inflação acelerada). 

Há um processo gradual de substituição de indexadores de acordo com 
o ritmo inflacionário: 

1. indexador ex-post = f( custo ) => manutenção da margem de lucro histórica; 

2. indexador inercial = f( índice geral de preços ) => reposição das perdas 
passadas; 

3. indexador aceleracionista = f( índice de preço-guia ) => acompanhamento 
da liderança de preços; 

4. indexador ex-ante = f( expectativa de inflação ) => reposição futura dos 
estoques e formação do preço a prazo; 

5. indexador instantâneo = f( dólar paralelo ) => evitar defasagens. 

A necessidade da âncora é dar um elemento coordenador dos preços 
relativos em moeda forte, oferecendo previsibilidade para aumentos futuros 
[forward looking]. Os preços cotados numa nova "moeda" (ancorada  ou 
lastreada em câmbio fixo) reduzem as variações de preços relativos e 
produzem um rápido alinhamento aos preços internacionais. 
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3.5. Plano de estabilização heterodoxo 

 A Proposta da Moeda Real (dolarizada) é uma tentativa de reproduzir a 
lógica da hiperinflação sem que seja necessário vivê-la na prática (Lopes, 
1989). A idéia é criar uma moeda com valor estável, como alternativa à moeda 
estrangeira. A sociedade pode emigrar para esta nova moeda, num processo 
controlado de desindexação. O problema real é achar o mecanismo para fazer 
a coordenação das expectativas, ou seja, o mecanismo para induzir a 
indexação pelo dólar no setor onde esta não avançou espontaneamente. 

A alternativa escolhida foi constituir, temporariamente, um sistema 
bimonetário, com uma nova moeda como unidade de conta. O pressuposto 
básico era que, se os preços eram estáveis com relação a uma determinada 
moeda indexada ou dolarizada, então que fosse esta a moeda nacional. 
Acreditava-se na possibilidade de introduzir gradualmente uma nova moeda e 
que, com a fixação da paridade cambial, a inflação representada nessa nova 
moeda (simulacro do dólar) se tornaria nula por construção. 

Um plano de estabilização em regime de alta inflação necessita de um 
estímulo artificial, para criar as condições próprias à estabilização. Um 
processo hiperinflacionário programado não se detém espontaneamente. A 
condição necessária para seu término é um choque estabilizador via 
administração da taxa de câmbio, ou seja, a âncora cambial . 

A dolarização programada da economia brasileira, além das condições 
macroeconômicas e internacionais favoráveis, foi crucial para o sucesso do 
plano de estabilização. Distinguiu o país daqueles latino-americanos que 
sofreram uma hiperinflação aberta, devido à dolarização descontrolada, 
embora tenha distinguido, entre seus cidadãos, os que tinham contas correntes 
nos bancos, corrigidas diariamente pela URV (indexador diário de acordo com 
a taxa de inflação esperada no mês pro rata), e os que só podiam se utilizar de 
papel-moeda e sofriam uma hiperinflação de quase 50% ao mês.  Para esse 
relativamente menor ônus social (pelo menos para parcela da população), 
houve - como queríamos demonstrar - relevante contribuição do economista 
brasileiro. 

 Talvez seja na área de conhecimento sobre o fenômeno inflacionário 
que autores brasileiros tenham dado maior contribuição ao pensamento 
econômico. Possíveis explicações para isso seriam a abertura para idéias 
teóricas vindas de fora, a aplicação destas teorias puras adequando-as ao 
contexto histórico, sócio-econômico e institucional brasileiro e a crítica 
construtiva das ações de política econômica pretéritas. Deve-se salientar que, 
ao contrário de outras experiências latino-americanas, mesmo durante o 
regime ditatorial não se conseguiu, no Brasil, estancar o debate econômico 
acadêmico, o que foi muito relevante para respaldar a política econômica da 
fase de democratização. Se é verdade que a economia brasileira, em certos 
períodos, se transformou num “laboratório”, os “cientistas econômicos” 
examinaram o fracasso (em que pese sucessos momentâneos) e o ônus social 
de suas “experiências”, reavaliando suas propostas. 
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4. Conclusão 

 Embora a inflação de demanda não seja rejeitada como explicação, em 
certas circunstâncias, os autores pós-keynesianos dos países cujas economias 
não são cronicamente inflacionárias, geralmente, consideram a inflação como 
um fenômeno de pressão de custos (Lavoie, 1996). Viu-se, neste trabalho, que 
os pós-keynesianos latino-americanos, superando essa dualidade que se 
confunde (Machlup, 1978), enfatizam, por um lado, o comportamento inercial 
na remarcação dos preços, por outro, o procedimento racional na decisão de 
preços, em contexto de expectativas incertas. 

Os horizontalistas concordam com outros pós-keynesianos a respeito da 
não-neutralidade da moeda – o não atendimento da demanda de crédito pode 
refrear a expansão. Se os empreendedores não podem obter contratos 
adicionais de crédito bancário, quando, no agregado, desejam aumentar suas 
posições de capital de giro, para expansão do fluxo de produção, então, eles 
não serão capazes de pagar suas obrigações, antes do produto adicional ser 
completado e vendido. Isto pode ocorrer mesmo com a preferência pela 
liquidez do público invariável. Nesse caso de ausência de criação adicional de 
moeda bancária através de refinanciamentos, os empreendedores não ficam 
dispostos a assinar novos contratos de emprego - e o crescimento do emprego, 
a longo prazo, é obstruído, mesmo que a esperada demanda efetiva futura seja 
suficiente para garantir expansão. 

Por outro lado, o mesmo sistema bancário que providencia uma quadro 
financeiro que facilita a transição a maiores fluxos de produção e emprego, é 
também capaz de suportar passivamente forças inflacionárias, devido à 
acomodação de demandas inflacionárias. Ele não distingue entre acréscimos 
da demanda de empréstimos de capital de giro devido ou ao aumento de 
emprego, associado com a ampliação do fluxo de produção, ou aos maiores 
custos por unidade de produção, por causa da inflação. 

Num regime de alta inflação, a partir desse poder de criar moeda via 
crédito, os bancos o extrapolam, financiando também o que não é uma 
atividade produtiva eficiente, no sentido de possuir competitividade mercantil. A 
oferta de moeda creditícia endógena antecipa a validação social, quando ainda 
é incerto se os preços dos produtores serão aceitos. Isto leva a muitas 
empresas, que não têm produtividade socialmente adequada, terem uma 
sobrevivência artificial, e a uma má alocação social de recursos. 

Se o horizontalismo sugere que a criação de moeda creditícia é 
endógena, isto é, com sua oferta efetivamente determinada pela demanda - 
aquela não existindo sem esta, embora esta última possa existir sem ser 
atendida por aquela -, não quer dizer, porém, que toda a emissão de crédito é, 
automaticamente, bem fundada. Isto vai depender do resultado dos negócios. 
Mas o regime de endogeneidade da moeda creditícia permite "diferir" a 
realização das perdas (sob forma de excesso de estoques não planejados), 
que passam a ser financiadas por novos créditos. 
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Com a escamoteação do risco da venda (perda real de renda), o risco do 
negócio capitalista acaba sendo adiado para quando o fluxo de renda nominal, 
gerado pela venda de mercadorias, deve ser convertido em poder de compra, 
para fazer frente às necessidades de consumo e/ou de reposição de estoques. 
Num regime de alta inflação, esse fluxo de renda real fica insuficiente. Aí, os 
empresários tornam a aumentar seus preços de venda, porque o sistema de 
crédito o atende. Desse modo, a endogeneidade da oferta de moeda creditícia 
sanciona a propagação da inflação. 

Portanto, a expansão monetária devida ao sistema bancário não é causa 
da inflação, como propõe a Teoria Quantitativa da Moeda, mas a oferta de 
moeda endógena é uma condição permissiva ou sancionadora, na medida em 
que vai validar os aumentos dos preços das mercadorias, motor da inflação. 
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