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DEBATE LANÇAMENTO DO LIVRO DE RUY FAUSTO: CAMINHOS DA ESQUERDA1 
Samuel Pessoa2 

Inicio agradecendo Ruy Fausto pela gentileza de se dispor a debater comigo bem como aos 

organizadores do evento por terem me convidado e permitido mais essa rodada de conversa. 

Organizo meus comentários em dois tópicos: 

1. A interpretação de Ruy de que minha visão, que segundo ele é do senso comum, e que 

eu prefiro de chamar pragmática ou cética, supõe “relações simétricas, ou pactos sem 

violência ou, uma realidade econômica que em última análise é essencialmente 

harmoniosa”; 

2. A existência de uma terceira possibilidade entre o adesismo de FHC – que eu considero 

de adesismo de FHC e primeiro Lula – e o populismo de Lula. 

Não é verdade que a hipótese de minha análise é que as relações sejam simétricas ou sem 

pressões e, portanto, harmoniosa. Nunca pensei isso. Simplesmente, aponto que os Estados 

nacionais ao operarem na economia globalizada têm que considerar as restrições existentes.  

A Grécia poderia sair da União Monetária. O Syriza ganhou uma eleição defendendo um 

programa que na prática significava a saída de Grécia da zona monetária do Euro. Ganhou a 

eleição e após a vitória reavaliou que era melhor pagar o preço do programa de ajustes, ou 

seja, pagar o preço da austeridade fiscal, do que sair da UM. Se o governo grego decidiu pelo 

estelionato eleitoral e recuou deve ter tido seus motivos. 

O ingresso da Grécia na UM gerou fortíssima queda dos juros ao longo de muito tempo. Os 

vultosos recursos foram gastos por uma elite corrupta? É possível. Talvez parte tenha sido 

gasto com uma estrutura excessivamente generosa de benefícios previdenciários. O ponto 

importante é que os juros cobrados para a rolagem da dívida grega somente subiram quando 

ficou clara a possibilidade de insolvência. 

A Grécia tinha a possibilidade de não entrar na UM. Em troca teria que viver com custo de 

capital bem maior e com inflações mais altas. Uma vez que tenha entrado poderia ter 

empregado com mais sabedoria os enormes recursos a custos muito mais baratos que ficaram 

disponíveis àquela sociedade em função do ingresso na UM. Aparentemente esses recursos 

foram muito mal empregados. Gerou somente aumento de consumo e não resultou em ganho 

de eficiência e na elevação da produtividade daquela economia. Após a crise apareceu o 

problema fiscal. O fato de a Grécia ter desistido de ter a sua política cambial contribuiu muito 

para agravar a crise. Nesse momento a Grécia poderia se movimentar para recriar a dracma e 

sair da UM. Parecia que ia buscar esse caminho. Desistiu. 

Se é verdade que o FMI errou quando da transição da Rússia em direção a uma economia de 

mercado e na construção da democracia, os mesmos erros foram cometidos na Polônia, 

apesar do resultado ter sido muito distinto. Em particular parece-me que a autocracia que se 
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instalou no Kremlin é consistente com a tradição política russa e não me parece justo culpar o 

FMI por esse destino político. 

Analogamente se o FMI errou na Argentina no estímulo a um regime cambial que não é 

indicado para economias emergentes dependentes de commodities o mesmo erro ocorreu na 

Equador. No entanto o desempenho do regime cambial no Equador foi muito melhor do que 

na Argentina. Culpar o FMI não parece ser muito produtivo. 

É essencial ter uma visão desapaixonada e realista das restrições internacionais. E é necessário 

reconhecer que a autonomia de cada sociedade está diretamente associada à capacidade de 

poupar. Ou seja, quanto maior for a taxa de poupança de uma sociedade mais ela consegue 

impor que as relações internacionais ocorram segundo seus termos. 

A China, por exemplo, com sua poupança gigantesca de 50% do PIB consegue manter a conta 

de capital fechada, controlar fortemente a natureza do ingresso de investimento estrangeiro 

direto, controlar a mercado doméstico de capitais, etc. O fato de a China ter condições ou 

poder de barganha para perseguir um modelo de desenvolvimento com intervenção no 

funcionamento dos mercados de capitais não nega que o desenvolvimento chinês é fruto da 

introdução em uma economia que era de planejamento central de uma estrutura de 

incentivos liberal. Charles Dickens revivido na China se sentiria em casa com as instituições 

chinesas do mercado de trabalho e com a carência de serviços públicos e seguro social em 

geral. 

Já a Austrália, com seu déficit externo recorrente da ordem de 4,5% do PIB há mais de trinta 

anos, pratica conta de capital aberta. Poderia fechar a conta de capital. Se o fizesse teria que 

arcar com maiores custos de capital. 

Evidentemente se possível as nações podem e devem tentar alterar as instituições 

internacionais a seu favor. A criação dos bancos dos BRICS caminha nessa direção. Se será bem 

sucedida ou não somente o tempo dirá. 

Assim de um ponto de vista pragmático – ou do senso comum, como prefere Ruy Fausto – não 

é possível ter tudo na vida. E, parece-me que a resposta de Fausto a essa minha crítica a ele – 

de que eu penso que as relações são harmoniosas – não me parece satisfatória. A observação 

de que não é possível ter tudo na vida não é de natureza moral mas sim de natureza positiva. 

Trata-se de uma observação quanto à natureza do fenômeno. 

É possível ter uma taxa de poupança doméstica muito elevada e, portanto, fechar a conta de 

capital e praticar a repressão financeira. É possível ter uma taxa de poupança baixa e ainda 

assim ter custo de capital internacional se a sociedade aceitar as regras dos mercados 

internacionais de capital. Não é possível ter poupança baixa, fechar a conta de capital, ou abrir 

a conta de capital e não aceitar as regras dos mercados internacionais de capital, e ainda 

desejar ter custo de capital igual ao internacional. 

A impressão que se tem é que a esquerda sempre procura resultados inviáveis. Isto é muito 

diferente do que a agenda de jornada de trabalho ou de salário mínimo do movimento dos 

trabalhadores do século XIX. Penso que se tivesse vivido na segunda metade do século XIX 

seria um leitor de Stuart Mill. 
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Aparentemente a maior regulação do mercado de trabalho na Europa explica as maiores taxas 

de desemprego por lá. Diferentemente o mercado de trabalho muito desregulado dos EUA 

parece ser responsável pelas baixas taxas de desemprego que lá vigoram. Evidentemente a 

associação entre regras e desempenho é sempre muito complexa de ser avaliada 

quantitativamente e não parece haver consenso nesse tema. De qualquer forma parece haver 

um trade off entre rigidez do mercado de trabalho e nível de desemprego. Principalmente 

quando o mercado de trabalho sofre um choque externo importante como foi o caso da 

emergência da China. 

Não alego que haja simetria ou harmonia. Longe de mim. A distribuição de poder de barganha 

entre os indivíduos e as sociedades está longe de ser igualitária. Somente considero que as 

sociedades ao fazerem suas escolhas precisam estar cientes dessas assimetrias e das restrições 

e levá-las em consideração. 

Evidentemente as restrições e limitações serão tão mais intensas em função do entendimento 

que o analista tiver do funcionamento da economia. Por exemplo, para uma leitura radical da 

obra de Keynes muito popular entre os economistas heterodoxos no Brasil, o estado normal 

das economias de mercado é operar com ociosidade de fatores. Se esse for o caso o ativismo 

fiscal é muito eficaz em gerar crescimento econômico. 

Essa crença desprovida de dados resultou no ativismo fiscal do governo Dilma, apesar das 

taxas de desemprego indicarem que a economia encontrava-se a pleno emprego. O resultado 

foi o agravamento do problema fiscal, e a desaceleração progressiva da atividade, que resultou 

na recessão iniciada em 2014. 

Parece-me que Fausto considera que a leitura da heterodoxia do funcionamento das 

economias de mercado é a mais adequada. Evidentemente Fausto, como é o caso dos 

economistas heterodoxos, terá dificuldade em explicar a persistência do fenômeno 

inflacionário e os elevados juros reais para além de teorias conspiratórias sem evidência 

empírica. Essas duas evidências são contrárias à visão de mundo heterodoxa de ociosidade 

como um fenômeno permanente. Pelo contrário. 

Em 2011, por acreditar que os juros reais era apenas o resultado de uma conspiração do 

sistema financeiro, o governo iniciou uma agressiva redução das taxas de juros, tanto a SELIC, 

determinada pelo Banco Central, quanto a cobrada pelos bancos públicos, como a Caixa e o 

banco do Brasil. O resultado foram crescentes perdas para os bancos públicos e o aumento da 

taxa de inflação. Segundo contas que fizemos na Reliance a taxa de inadimplência hoje dos 

bacons públicos nos créditos livres está próxima de 10% e mais do que o dobro da dos bancos 

privados. 

Sinto ao longo de todo esse debate com Fausto dificuldade de entender a análise que ele faz 

dos processos históricos. Por exemplo, a impressão que se tem ao ler os textos dele é que a 

adoção da agenda liberal com Reagan e Thatcher é coisa de gente ruim que deseja fazer mal à 

humanidade. 

Temos que lembrar que a agenda de liberalização dos mercados foi instituída no perfeito 

funcionamento das democracias. Adicionalmente havia claros sinais de esgotamento do 

modelo vigente da época de ouro do capitalismo: elevados níveis inflacionários com baixo 
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crescimento. Independente de Fausto gostar ou não das soluções que aquelas sociedades 

buscaram é necessário olhar as escolhas em contexto histórico. 

Passo agora ao meu segundo ponto. É possível haver uma terceira via melhor do ponto de 

vista da redução da pobreza e da desigualdade do que nossa experiência social democrática 

dos governos FHC e Lula I? 

Antes vale apresentar os motivos que me fazem acreditar que esse período tem que ser 

olhado como um único período do ponto de vista da agenda de formulação da política 

econômica. 

TABELA: Evolução do salário mínimo real 

 
Tabela preparada por Manoel Pires para debate no Ibre-FGV em 26 de junho de 2017 

A tabela apresenta para os quatro mandatos – dois de FHC e dois de Lula – a evolução do 

salário mínimo real. Não há grande alteração na taxa de crescimento ao longo dos governos. É 

possível afirmar que subir no período posterior, quando a base já é maior, é mais difícil do que 

no período anterior. Mas também é possível afirmar que a herança mais leve com que Lula 

teve que lidar em associação a um cenário internacional muito favorável igualam os termos. 

Não é possível a partir de evolução de o salário mínimo enxergar alguma mudança de rota no 

governo Lula em comparação ao governo FHC. 

TABELA: Evolução da despesa primária exclusive transferências para Estados e municípios (pontos 
percentuais do PIB) 

 
FONTE: Tesouro Nacional. Elaboração de Mansueto Almeida jr. A abertura entre custeio administrativo e subsídios para os anos de 
1991 e 1994 não foi diretamente observada. Imputamos 0,3% do PIB para subsídios em função do comportamento médio desta 
rubrica para os anos de 1997 até 2010, quando apresentou grande estabilidade. Com a nova série do PIB, divulgada recentemente 
pelo IBGE, o crescimento ao ano do gasto público é de 0,3% do PIB.  

A tabela acima construída por Mansueto Almeida documenta o que chamei de contrato social 

de redemocratização: o desejo expresso na carta constitucional de 1988 e renovado em todos 

os pleitos eleitorais desde então de construir no Brasil um estado de bem estar social padrão 

europeu continental. Não é possível encontrar descontinuidade na série de gasto social. Houve 

o forte crescimento do programa bolsa família de 0,2% do PIB – a herança de FHC – para 0,5% 

do PIB no final de Lula. É importante, mas está longe de ser uma quebra estrutural na série. O 

total do gasto social cresceu no período FHC 1,3 pp do PIB e no período Lula 1,9 pp do PIB. 

Minha avaliação é que frente às circunstâncias, à herança e a própria dinâmica da construção 

do Estado de bem estar 1,3 pp do PIB de 1994 até 2002 não é pior do que 1,9 pp do PIB de 

Período Reajuste SM INPC Ganho Real

1995-98 86% 55% 20%

1999-02 54% 28% 21%

2003-06 75% 40% 25%

2007-10 46% 19% 23%

Pessoal INSS

Custeio 

administrat

ivos

Subsídios LOAS/BPC

Seguro-

Desemprego e 

Abono Salarial

Bolsa 

Escola, Vale 

Gas, Bolsa 

Familia.

Custeio Saúde 

e Educação
Investimento

Total gasto 

social e 

INSS

TOTAL

1991 3,8 3,4 0,7 0,3 0,0 0,5 0,0 1,5 0,7 5,5 11,0

1994 5,1 4,9 0,6 0,3 0,0 0,5 0,0 1,9 0,5 7,4 13,9

1998 4,6 5,5 1,0 0,3 0,1 0,5 0,0 2,2 0,8 8,3 15,0

2002 4,8 6,0 1,1 0,2 0,2 0,5 0,2 1,8 1,0 8,7 15,7

2006 4,5 7,0 1,1 0,4 0,4 0,7 0,5 1,7 0,7 10,2 17,0

2010 4,4 6,8 1,1 0,3 0,5 0,8 0,5 2,0 1,1 10,6 17,4

2014 4,3 7,7 1,3 1,0 0,8 1,0 0,6 2,2 1,2 12,3 20,1

Variação 0,48 4,28 0,58 0,74 0,75 0,54 0,59 0,67 0,46 6,82 9,08

Por ano 0,02 0,19 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,30 0,39
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2002 até 2010. Pode-se pensar o contrário. Para esses pergunto: de quanto um governo 

petista no período FHC conseguiria elevar o gasto social? Lula se enfrentasse as mesmas 

circunstâncias teria feito mais? 

Penso que a grande distinção entre os governos petista e a experiência social democrática de 

FHC encontra-se não na área social mas sim no intervencionismo do Estado no funcionamento 

dos mercados ou, na tentativa, crescente a partir de 2006 de se reviver o nacional 

desenvolvimentismo. Um conjunto de medidas foi adotado – conteúdo nacional, mudança do 

marco regulatório do petróleo, destino de 400 bilhões de reais do BNDES, o programa 

inovarauto, desonerações, entre tantas outras medidas – com vistas a estimular o 

desenvolvimento. Essas medidas tinham como fundamento a particular interpretação que 

intelectuais e economistas petistas e economistas heterodoxos fazem da experiência de 

desenvolvimento recente dos países do leste da Ásia. Elas são muito próximas do modelo de 

desenvolvimento do governo militar em particular do governo Geisel. Desnecessário lembrar 

que todas essas medidas não funcionaram, apesar de custarem caro aos cofres do Tesouro 

Nacional. 

Argumentar que sob o petismo se fez mais pela área social pois a desigualdade caiu não parece 

ser correto. A queda da desigualdade é um resultado que depende de diversas políticas, 

ocorreu em praticamente todos os países da América Latina, começou no Brasil antes de 2003, 

esteve muito associada à melhora da escolaridade da força de trabalho, e, não pode, portanto, 

ser atribuída exclusivamente nem prioritariamente às políticas instituídas no período petista. 

Se por um lado considero que os oitos anos de FHC e o primeiro mandato de Lula constituem 

nossa experiência socialdemocrática por excelência por outro lado não consigo enxergar outro 

projeto possível que seja mais eficaz do que esses 12 anos para reduzir a pobreza e a 

desigualdade e gerar crescimento econômico de forma sustentável e por um longo período de 

tempo. 

Fausto discorda de mim. Entre esses 12 anos de adesismo e o resto da experiência petista que 

seria de populismo Fausto enxerga uma terceira possibilidade. Um tertius. Fausto não 

consegue citar um país que tenha adotado esse programa ou esse modelo ou mesmo esse 

conjunto de medidas. O que exatamente seria esse tertius? Não sabemos. Parece que tem algo 

de cooperativismo e estatização de diversos setores da economia e uma política tributária 

muito mais progressiva do que a atual. 

O desempenho recente das Estatais foi muito ruim. Particularmente elas estiveram no centro 

de boa parte dos escândalos de corrupção que ocorreram em meio a um governo de esquerda. 

Fausto acha que é possível manter a propriedade estatal e simultaneamente evitar os erros e 

mal feitos. Deveria ter um pouco mais de cautela. Também seria interessante haver estudos 

que explicassem os motivos de diversos países mundo afora mesmo na Europa continental 

terem avaliado que a propriedade privada com regulação estatal seja um modelo superior. 

Novamente parece que Fausto não considera a experiência histórica muito relevante. 

Com relação ao tema tributário penso que temos muito mais concordâncias do que 

discordâncias. Meu medo é que a visão da esquerda (e, portanto, de Fausto) recaia no 

problema tradicional que acomete no Brasil a esquerda (nos EUA acomete mais a direita) de 

achar que há solução simples para problemas complexos. Quase sempre essa solução simples 

de um problema complexo não funciona. 
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Em 2014 a então candidata a presidente pelo PSOL fez toda uma campanha eleitoral tendo 

como única proposta a redução do pagamento com juros da dívida pública. Evidentemente 

não se sabe como essa proposta seria levada à diante. Não havia por parte da candidata um 

diagnóstico dos motivos dos juros reais serem elevados nem qual é, de fato, o gasto público 

com juros. A contabilidade da candidata sempre inflava os números seja por considerar 

amortização de dívida um gasto ou ao esquecer que a correção monetária da dívida pública 

não constitui um gasto público. 

A esquerda agora – em função dos bons trabalhos da dupla Sérigo Gobetti e Rodrigo Orair – 

descobriu a agenda dos impostos sobre a distribuição de lucros e dividendos. Eu mesmo já me 

aventurei nessa agenda (ver minha coluna Ponto de Vista intitulada “Chegou a hora dos ricos 

darem a sua contribuição ao ajuste” publicada na revista Conjuntura Econômica de novembro 

de 2015, páginas 12 e 13). 

O risco é a esquerda tocar essa agenda desconhecendo o fenômeno. Como sempre o diabo 

está nos detalhes e houve um processo histórico para que a tributação de lucros e dividendos 

fosse desenhada no Brasil da forma como temos hoje: elevada tributação na cabeça, isso é na 

pessoa jurídica, com o instituto da distribuição de dividendos por meio de juros sobre o capital 

próprio, e isenção da cobrança na pessoa física. Adicionalmente há o risco de não se 

reconhecer que as maiores distorções encontram-se nos regimes especiais do lucro presumido 

e do simples. 

Nesse tema não há saída para a esquerda. Se ela deseja tocar essa agenda ela precisa estudar 

muito mais o tema. Não pode achar que as coisas são do jeito que são pois algum anjo maligno 

resolveu ferrar os pobres a defender os privilegiados e, portanto, desenhou nossa estrutura 

tributária com esse objetivo. 

Talvez seja possível aumentar a progressividade dos impostos no Brasil e elevar a participação 

dos impostos sobre a renda e o patrimônio na carga tributária do país. Mas não iremos muito 

longe se acharmos que nosso problema fiscal tem origem na baixa tributação sobre os ricos e 

esquecer, por exemplo, que uma estrutura de gasto que resulta por mais de duas décadas no 

crescimento do gasto público primário em velocidade superior ao crescimento da economia é 

obviamente insustentável. 

Nesse sentido a esquerda precisa trabalhar muito mais. Uma das características do governo 

petista foi a péssima qualidade da implantação dos programas. Não somente o diagnóstico 

que desaguou no intervencionismo desastrado do segundo Lula e do governo Dilma estava 

errado como a implantação dessas medidas foi desastrosa. 

Penso que essa falta de cuidado da esquerda tanto com o diagnóstico quanto com a 

implantação de suas medidas é consequência da tradição crítica. Como a tradição crítica reduz 

muito o espaço da economia positiva na determinação dos resultados e joga uma quantidade 

muito maior para a política (ou para a correlação de forças), a parte técnica dos diagnósticos e 

das ações é sempre de péssima qualidade. 

Sexta feira passada participei de longo debate – um total de quatro horas – sobre o tema da 

tributação de lucros e dividendos. Quando se conversa com quem domina e dedicou mais de 

uma década de sua vida ao tema nota-se que o assunto é bem mais complexo do que se 

imagina. Essa falta de curiosidade e de gosto pelo detalhe e pelos processos que construíram o 
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status quo é particularmente grave na esquerda brasileira, que, de resto, quase sempre tem 

leitura conspiratória e maniqueísta sobre os fenômenos. 

E de ai segue outro ponto que me parece a esquerda brasileira tem enorme dificuldade de 

avançar. O presidencialismo brasileiro é altamente consensual. Não é possível um presidente 

tocar uma agenda legislativa cujo teor seja desaprovado pela maioria do Congresso Nacional. 

O tema da elevação da progressividade da estrutura de impostos demandará a conquista dos 

corações e mentes da sociedade para o tema. Será necessário que a esquerda não somente 

domine tecnicamente o tema como que ela esteja disposta a convencer a sociedade e a 

maioria do CN. Terá que discutir o tema abertamente com toda a sociedade bem como terá 

que fugir das simplificações típicas da esquerda, como foi, por exemplo, a campanha do Psol 

em 2014 com relação aos juros da dívida pública. Tradicionalmente a esquerda enxerga o 

presidencialismo brasileiro como uma forma de esticar a corda do conflito distributivo e 

aprovar medidas mesmo que contrárias à preferência mediana do Congresso. Não tem sido 

bem sucedida. 


