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Qual é o legado de Keynes?

Por Flavia Lima e Tainara Machado

Uma senhora que ainda tem fôlego para causar polêmica e provocar fortes emoções. Assim pode ser descrita a

"Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda", um dos grandes clássicos do século XX e obra fundamental do

economista britânico John Maynard Keynes (1883-1946), que chega aos 80 anos podendo ser acusada de muitas

coisas, menos de não ser atual.

Anos após a crise financeira que chegou ao ápice em 2008, a ideia de que uma economia de mercado não tende ao

equilíbrio de maneira espontânea e, portanto, requer ações do Estado ou de instituições públicas para o

crescimento continua a ecoar com intensidade no debate econômico global - ainda que existam críticas sobre a

eficácia do remédio.

Entre meados da década de 1980 e o início de 2000, período de substancial declínio de volatilidade nos países

desenvolvidos conhecido como Grande Moderação, parte dos macroeconomistas acreditou que os instrumentos

disponíveis para condução da política econômica haviam eliminado desequilíbrios e que por meio de inflação baixa

e estável era possível manter a economia sempre perto de seu potencial.

O

esfacelamento do mercado imobiliário americano ganhou proporções mundiais, retomando um período de

turbulências. Desde que o Lehman Brothers quebrou, em setembro de 2008, governos e bancos centrais

recorreram a políticas econômicas heterodoxas, com redução de juros e uma inovação que ficou conhecida como

"quantitative easing" (o QE), programa de estímulos monetários que contou com pesadas compras de títulos e

ativos para tentar forçar a queda das taxas de longo prazo.
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Ben Bernanke, o homem que conduziu boa parte desse processo à frente do Federal Reserve, o banco central
americano, diz em seu livro mais recente, "The Courage to Act", que a lição que extraiu das grandes crises é que é
preciso pensar fora da caixa, refutando a ortodoxia se necessário. A afirmação pode ser surpreendente, mas não faz
de Bernanke um heterodoxo. Para ele, as políticas keynesianas são importantes em situações excepcionais.

Mas Keynes não falava em excepcionalidade. A inovação do autor de "Teoria Geral", livro de 24 capítulos cuja
primeira versão foi publicada em fevereiro de 1936, não foi demonstrar a instabilidade da economia de mercado,
mas apontar que a inconstância estava em seu DNA. Sugeria ainda que é o Estado que deve assegurar o retorno ao
pleno emprego de recursos e da força de trabalho via injeção adicional de demanda por meio de choque nos
investimentos e uso de políticas fiscal e monetária. (Leia texto na pág. 14).

Não se
sabe
ainda se
os
primeiros
meses de
2016

anunciam um novo período recessivo para a economia global. Em tempos de juros reais negativos no mundo
desenvolvido, fortes sinais de desaceleração da economia chinesa e queda dos preços das commodities,
economistas de perfis variados seguem defendendo abordagens keynesianas no combate aos desequilíbrios que, na
visão do próprio Keynes, são inerentes ao sistema.

Mas o cenário é de muita incerteza. Se no período em que "Teoria Geral" foi escrito os bancos centrais se
encontravam amarrados ao padrão-ouro, hoje se veem atados por juros negativos e pela armadilha da liquidez.
Qual o remédio, mais uma vez, volta a ser discutido.

Estímulos monetários

Após anos de pesados estímulos monetários desde a crise de 2008, a taxa de desemprego nos EUA hoje oscila ao
redor dos 5%. Embora existam sinais de que a economia americana continua a reagir, o sentimento geral voltou ao
campo negativo. O Federal Reserve subiu juros no fim do ano passado, mas dá indicações de que pode recuar em
relação à normalização monetária. Na outra ponta, o Japão segue com a "Abenomics", plano do primeiro-ministro
japonês, Shinzo Abe, para recuperar a economia, e o Banco Central Europeu (BCE) pensa em recorrer a novos
estímulos monetários no mês que vem.

Nesse
debate,
Keynes
segue
como
figura

importante, às vezes central. Autor de artigos e blogs econômicos dos mais influentes, o Nobel Paul Krugman é
uma das vozes a favor do uso de expedientes keynesianos. Ele e economistas mais conservadores têm trocado
ideias (e farpas) desde o início da crise. Um deles, Russel Roberts, é PhD por Chicago e dono de um blog com o
sugestivo nome de Cafe Hayek [de Frederich Hayek, defensor do livre mercado]. No debate virtual com Russell,
Krugman diz que o que o torna um keynesiano não seria o desejo de um Estado maior, mas evidências
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convincentes de que a maioria das recessões - e a crise atual seria um exemplo - é resultado de queda na demanda
agregada, concepção fundamental da "Teoria Geral". "Se eu quisesse apenas um Estado maior, não deveria estar
clamando por expansionismo permanente dos gastos, em vez de medidas temporárias?"

Roberts, por sua vez, disse que cada lado coleta e usa dados que deem apoio para seus posicionamentos e
ideologias, já que os números são, no geral, inconclusivos. "Deveríamos ser honestos sobre nossos desacordos. Não
somos apenas cientistas discutindo desapaixonadamente dados e formando conclusões".

Keynes e o Brasil

Se lá fora o debate tem se acirrado, é no Brasil que as ideias do economista alimentam rivalidades, polarização que
aumentou significativamente ao longo do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, que enveredou para
políticas econômicas consideradas heterodoxas - e não necessariamente preconizadas por Keynes. O início do
segundo mandato parece ter acirrado ainda mais os ânimos. Nele, a presidente pareceu recuar da chamada nova
matriz econômica - marcada por expansão fiscal, redução dos juros e câmbio desvalorizado -, ao escolher um
ministro da Fazenda formado em Chicago, centro da ortodoxia americana. Um ano depois, Joaquim Levy foi
substituído pelo heterodoxo Nelson Barbosa, doutor pela New School, escola de perfil mais plural em Nova York.

Bernardo Guimarães, professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (EESP-FGV), vê
um aprofundamento do debate entre economistas no governo Dilma, que foi tocado, em sua avaliação, por pós-
keynesianos. "Não acho que tenha essa divisão entre direita e esquerda entre ortodoxos e heterodoxos, mas isso
acabou ocorrendo no governo Dilma."

O

próprio Keynes, no entanto, era um filho da ortodoxia e provavelmente se surpreenderia com a temperatura das
discussões. "O Keynes era um conservador autocrítico, queria reformar o sistema", diz Gilberto Tadeu Lima, titular
do Departamento de Economia da USP e PhD pela Universidade de Notre Dame (EUA). "Ele próprio disse em um
outro momento que o dia em que a luta de classes acontecesse iria encontrá-lo do lado da burguesia."

Guimarães diz que essa é a face pública do debate, que pouco tem a ver com o que esses conceitos representam na
academia. "Nos quatro anos em que fiquei em Yale, depois do meu doutorado, nunca ouvi essa discussão sobre
ortodoxia e heterodoxia", afirma o economista. Para ele, as interpretações heterodoxas de Keynes deixaram de ser
aceitas na comunidade internacional na década de 70. "Aí chego ao Brasil e aqui tem um pessoal que se define
como 'pós-keynesiano'. E isso é uma parcela muito grande das pessoas que estão nas universidades federais e na
Unicamp. Não tenho problema com isso. Só que tem uma tensão muito grande na academia brasileira porque é
preciso avaliar os departamentos e os recursos são escassos." (Leia texto na pág. 13)

O economista argumenta que ortodoxia e heterodoxia pouco têm a ver com pensamento mais ou menos liberal.
"Um amigo meu da República Tcheca uma vez me contou que lá os heterodoxos são ligados à escola austríaca
[grupo que tem entre seus maiores expoentes o liberal Friedrich Hayek]."

O que Guimarães entende por ortodoxo é similar ao que o professor do Departamento de Economia da Unicamp
David Dequech chama de "mainstream". PhD pela Universidade de Cambridge, Dequech propõe definir essa
corrente como aquilo que é ensinado nas universidades mais prestigiosas, publicado nas revistas mais influentes,
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financiado pelas agências mais importantes e agraciado com os maiores prêmios, como o Nobel. O não
"mainstream" englobaria desde alguns marxistas até economistas da escola austríaca, chamados por ele de "super
liberais".

Dequech reconhece que, no Brasil, há mesmo um espaço maior para economistas que, como ele, são mais críticos
ao dominante e afirma que a publicação de um artigo no influente "Journal of Economic Behavior and
Organization" foi o mais próximo que chegou da ortodoxia. "Mas não vejo isso como um problema. Gostaria que as
ideias que defendo tivessem mais prestígio e influência, mas não mudo de ideia em razão disso."

Para

Carlos Viana de Carvalho, economista do Federal Reserve de Nova York entre 2007 e 2011, o debate está mal
colocado no Brasil, pois os chamados heterodoxos têm uma relevância absolutamente injustificada e
desproporcional. "Aqui, a heterodoxia é muito influente e poderosa, maioria absoluta nas escolas federais e tem
muito mais recursos", diz Viana, doutor por Princeton.

Hoje na Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), o economista avalia que os heterodoxos conseguiram
fazer uma ligação muito "ideológica" que os une à esquerda, enquanto os ortodoxos seriam os "neoliberais" à
direita do espectro. "Tem muito mais a ver com a forma de atacar as coisas do que acreditar em mercado eficiente
ou ineficiente, Estado grande ou pequeno, política industrial etc. Tudo isso é debatido na academia, em particular
dos EUA".

Como exemplo, Viana lembra que os EUA tiveram um debate importante sobre redução do déficit público em 2011,
no qual a visão predominante recomendava um ajuste rápido e agressivo no lado fiscal, e isso foi feito. A economia
não cresceu muito e sugeriu-se que o ajuste feito foi mais forte do que era preciso. "Um grande defensor disso foi
[Paul] Krugman e nisso estava de acordo com ele. Mas não, Krugman não é heterodoxo".

Rigor científico

Para Guimarães, não é que falte rigor à pesquisa científica realizada pelos heterodoxos brasileiros - eles apenas não
contribuiriam com inovações. "Estão há 15 anos fazendo 'paper' sobre industrialização e câmbio. Acho que esperam
que isso um dia vá virar o novo paradigma, mas isso, de certa maneira, já foi um paradigma", diz. Segundo ele, o
"velho keynesianismo" não é lido pela profissão. "Isso não quer dizer que não volte. Mas [apostar nessa volta] é a
Mega-sena".

Laura Carvalho, professora da FEA-USP, admite que parte da heterodoxia que se manteve no Brasil é sectária,
desconhece o que ocorre na teoria "mainstream" e tem preconceito com uso da matemática, o que prejudica o
diálogo. Mas combate a ideia de que mudanças de paradigmas na economia - diferentemente das ciências naturais
- reflitam, necessariamente, progresso em direção à verdade.

Para Laura, mudanças no paradigma atual são difíceis, mas por razões diferentes das defendidas por Guimarães.
Ela diz que a estrutura de compensação na carreira acadêmica americana é baseada em pontos obtidos por
publicação em periódicos da área. "Mas as revistas são aquelas com maior impacto para quem está vindo das
maiores universidades, e as maiores universidades são dominadas por quem publica nas melhores revistas. Ou
seja, há certo processo de auto-reforço que desestimula a produção de inovações mais radicais em relação às
teorias dominantes".
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Laura conta que Lance Taylor, seu orientador no doutorado na New School, foi uma das pessoas que deixaram de
publicar nesses periódicos. PhD em economia por Harvard, coautor de trabalhos com economistas brasileiros,
como Edmar Bacha, Taylor deixou o Massachusetts Institute of Technology (MIT) em meados dos anos 90 e foi
para New School, escola mais diversa. "A teoria econômica aceita como 'mainstream' parte de alguns pressupostos,
como expectativas racionais e abstração de diferenças entre os agentes. E meus modelos matemáticos não
funcionam assim."

Mas há quem ofereça alternativas à estrutura atual de incentivos dos EUA. Em resposta à crise de 2008, George
Soros criou o The Institute for New Economic Thinking, que procura acelerar o desenvolvimento de novas áreas do
pensamento econômico, diz Laura, que recebe bolsa de pesquisa do centro.

Difícil de engolir

Fernando Cardim de Carvalho, pós-keynesiano, professor emérito da UFRJ e pesquisador sênior do Levy
Economics Institute, diz que a presença de heterodoxias no país, em especial a keynesiana, indica que o grupo
conseguiu superar o isolamento a que é submetido em outros países, impedindo que ortodoxos mais dogmáticos
controlem como gostariam a alocação de verba de pesquisa, discriminando formas de pensamento, como ocorre
nos EUA. "No caso do Brasil, com sua história de volatilidade e incertezas, levar a sério conceitos como a
estabilidade da taxa natural de desemprego é intuitivamente difícil de engolir."

Ex-secretário de Política
Econômica e PhD por Berkeley,
Márcio Holland diz que o
problema é o método. O uso de
instrumento matemático ou
estatístico, diz ele, acabou
equivocadamente rotulando
muitos economistas de

ortodoxos. "Quando fiz a minha primeira estimação econométrica, meus colegas da academia mais heterodoxos
disseram que estava me tornando ortodoxo." A propósito, Holland não se considera nem heterodoxo nem
ortodoxo.

No ano passado, Holland passou alguns meses como professor-visitante na Universidade Columbia. Normalmente,
afirma, é comum associar o heterodoxo à importância do Estado na economia, mas diz ser difícil imaginar algum
ortodoxo que dispense qualquer noção de regulação - o que seria anarquismo. "Acho importante reduzir o tamanho
do governo e nem por isso me acho liberal. Ao mesmo tempo, sou favorável a que o Estado intervenha na economia
para reduzir pobreza e desigualdade, aí sou heterodoxo", diz. "Quando você acredita na eficiência do gasto público,
é taxado de heterodoxo no Brasil. Nos EUA, seria um Olivier Blanchard [ex-economista-chefe do FMI]."

No debate nacional, diferente do acadêmico, o embate recai sobre quem tem mais voz nas recomendações de
política econômica. Para Pedro Garcia Duarte, professor titular da FEA-USP, com doutorado pela Duke University,
os rótulos ortodoxos e heterodoxos são usados para diferenciar políticas econômicas - as feitas por Fernando
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Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro mandato e as que vieram depois, em particular no

governo da Dilma. "Mas é um rótulo fraco que volta para a pergunta fundamental, que é o papel do Estado na

economia, que tem nuanças e se perde no debate político."

Para Tadeu Lima, da FEA-

USP, a discussão não deveria

ganhar ares de dramaticidade

e nem de pugilato jornalístico,

mas acaba ganhando. No caso

brasileiro, diz, a piora

expressiva das condições

econômicas nos últimos três

ou quatro anos criou um "caldeirão" que contamina o debate de forma prejudicial. Segundo Lima, o governo

cometeu exageros keynesianos, imaginando que o remédio era ilimitado, sem efeitos colaterais. "Herdamos uma

economia fiscalmente quebrada, monetariamente problemática, um setor externo que vai ter sopro de vida e as

perspectivas de retomada da confiança que nunca se consumam de fato. Por isso estamos nessa patinação que pode

nos fazer escorregar feio."

Tadeu Lima vê com desconforto os dois lados: tanto os que recomendam mais gastos diante da situação fiscal

quanto os que saltam de uma constatação verdadeira - a de que governo não pode usar política de gasto

expansionista porque está sem recursos - para uma outra, de que a origem do problema é diverso e a única maneira

de retomar crescimento seria com políticas de oferta. "Continua sendo a demanda", diz ele, ecoando a "Teoria

Geral".

Para ele, a obra de Keynes não pode ser vista como algo bíblico, mas apta a oferecer contribuições que,

contextualizadas e compreendidas em seu alcance e suas limitações, podem ajudar a entender melhor o mundo.

"Parece que é pouco, mas já é muito", diz. "Não posso interpretar o mundo de modo que se encaixe ao meu autor

favorito, e isso vale para a ortodoxia e para heterodoxia. É a manifestação da mesma síndrome: de achar que posso

intervir de forma qualificada no mundo colocando debaixo do braço meia dúzia de clássicos. Infelizmente, é mais

complicado do que isso".


