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PREFÁCIO 

A leitura revela traços de personalidade? E se a leitura for plural, 
múltipla, diversa em termos de assuntos e ideologia? Expressa falta de 
personalidade ou pensamento múltiplo e tolerante com a diversidade? 

Necessitamos ter empatia com outras pessoas – e os livros nos permite 
isso. Ao nos colocarmos no lugar dos outros imaginamos como eles se sentem 
naquela posição. Essa postura é favorável, seja à solidariedade e à 
cooperação, seja para fazer negócio com uma proposta boa para ambos: o 
comprador e o vendedor. 

Cada qual tem suas preferências pessoais, mas se há critérios 
subjetivos para avaliar um livro, quando ele entra na memória afetiva e 
jamais sai, há também critérios objetivos para fazer uma resenha de um livro.  

O método para escrever resenhas, aprendido com um mestre e 
transmitido para meus alunos, tem quatro passos: 

• Primeiro, contextualize o livro dentro de algum debate, mostrando qual 
é o “estado-da-arte”. 

• Segundo, resuma o dito por o(s) autor(es) em suas próprias palavras, 
sem nenhum adjetivo. 

• Terceiro, confronte a segunda parte com a primeira, isto é, mostre o 
avanço do autor em relação ao debate. 

• Quarto e último, conclua avaliando o que ele poderia ter avançado e 
não o fez. Desse modo, o autor da resenha apresenta sua contribuição 
original ao debate. Só! 

Ao se aproximar a data do nono aniversário do meu blog pessoal, 
surpreendentemente, constatei ter publicado trezentos e trinta artigos-
resenhas. Ele me incentivou a leitura e o compartilhamento de minhas 
impressões a respeito de livros. Estes dividem com a música e o cinema 
minhas preferências de lazer. Sim, há tempos descobri o modo profissional de 
fazer o que faria de graça (ler) e ainda me pagarem por isso! 

Misturo fazer e lazer: gosto de compartilhar tudo apreciado por mim. 
Vou aprendendo com a vida – e as leituras – e devolvo à sociedade, isto é, 
para quem quiser ler, o aprendido a partir de ensino público gratuito. 
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O blog se tornou um grande banco de dados e informações. Uso-o para 
organizar aulas e palestras. E, agora, livros. Podem ser úteis para alguém 
estudar. 

Receio perder a memória... Por isso registro por escrito meus 
comentários sobre os livros lidos. Seu compartilhamento é um trabalho de 
voluntariado social. 

Resolvi fazer coletâneas com as diversas resenhas postadas. Nomeei 
“Leituras de Cabeceira” pelo meu hábito de ler sempre antes de dormir. 
“Cabeceira” é um substantivo feminino sugestivo de metáforas válidas para o 
sentido da coletânea: 

1. em sentido lato, lado, parte ou extremidade de algo que corresponde à 
cabeça, a frente, a dianteira 

2. p.ext. topo, extremidade ou parte mais alta 

2.1.extremidade de uma mesa retangular ou oval 

2.2.posição ou lugar de maior destaque, junto à mesa de uma refeição ou 
reunião, ou o que é ocupado pela(s) pessoa(s) mais importante(s) 

3. (1546) parte da cama em que se repousa a cabeça, ao deitar-se 

4. travesseiro, almofada para apoiar a cabeça 

4.1.p.ext. qualquer outro objeto feito ou us. para apoiar a cabeça durante o 
sono 

5. parte do local da sepultura correspondente ao lado para o qual está voltada a 
cabeça do morto 

6. p.ext. lápide colocada, ger. em posição vertical, nesse lugar, contendo 
inscrições acerca do defunto 

7. início, ou os primeiros itens, de uma lista, rol ou relação 

8. arq local no interior de uma igreja, ger. de forma semicircular e mais elevado 
que os outros recintos, situado na extremidade da nave principal, onde se 
encontra o altar-mor 

9. enc m.q. cabeçada (no sentido de 'cordão ou debrum') 

10. gráf m.q. cabeça (no sentido de 'as primeiras linhas') 

11. (1710) B nascente de um rio, riacho; local em que está situada ou a região 
circunvizinha (mais us. no pl.) ‹o rio é pequeno e seca nas suas c.› 

12. B conjunto das melhores reses, mais crescidas ou desenvolvidas, de uma 
boiada (mais us. no pl.) 
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13. B numa boiada, tropa ou rebanho, os animais que seguem à frente 

14. PA (Marajó) parte do campo onde pasta o gado, distante do prédio principal 
da fazenda 

15. etn; MA no bumba meu boi, toada ou cantiga executada pelo amo 

16. MT trecho de mata coberto com buritis e onde há nascente(s) de rio(s) ou 
córrego(s) 

Como substantivo masculino (1557): 

17. chefe, líder, comandante, dirigente; cabeça 

18. B (reg.) vaqueiro que segue à frente da boiada ou ao lado da parte dianteira 
desta, logo atrás do guia e tange os animais 

O “livro de cabeceira” é aquele de leitura inesquecível ou memorável. 
Renovaremos sempre o interesse antes vivenciado com uma releitura de seu 
conteúdo através de uma breve resenha. Aqui, além das minhas, compilarei 
resumos e artigos-resenhas de outros autores, publicados na imprensa, e 
adequados ao uso didático. 

Essa coletânea, um guia (ou amostra) de sugestões para leituras dos 
originais, é composta pelos seguintes volumes por ordem alfabética: 

• Arte de Comunicar 

• Arte do Roteiro 

• Biografia e Futebol 

• Ciência e Filosofia da Mente 

• Economia  

• Economia Mundial 

• Finanças 

• História do Brasil  

• História dos Povos 

• História Geral 

• Política  

• Sociologia e Comportamentos 
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Em Leituras de Cabeceira, o ensinamento básico a ser lembrado estará 
sempre à mão, no iPad ou tablet, para consultas e leituras oportunas. Quem 
quiser baixá-lo, clique em: https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/
obras-quase-completas/  

Seus leitores terão a oportunidade de trocar impressões com outras 
pessoas, incentivando ao interlocutor o avaliar. Se essa leitura for realizada 
com inteligência e maturidade, devido à seleção de autores produtores de 
reflexões sábias, a pessoa será incentivada a ser melhor – e mais culta. 

Então, indicar leituras de certos livros tem papel educativo. O mundo 
será melhor com maior escolarização da população e formação de leitores. 

Este é o propósito de organizar essa série de coletâneas com as 
resenhas publicadas no blog Cidadania & Cultura: colaborar para a formação 
de cidadãos completos, conscientes tanto de seus direitos civis, políticos, 
sociais e econômicos, quanto da necessidade do cumprimento de seus deveres 
éticos e democráticos. Aliás, estudar não é um direito a ser exercido ou não, 
mas é sim uma obrigação de todo cidadão! 

Eu me apresento aqui como quem compila. O compilador enfeixa, em 
uma única obra, textos, documentos e extratos provenientes de origens 
diversas. Em sentido pejorativo, acusa-se o compilador de ser um indivíduo 
cuja tarefa é meramente estruturar um texto sem interesse por se tratar de 
mero empréstimo de ideias ou passagens de outros autores ou de outras 
obras. Parodiando Lavoisier, “no processador de texto nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma”. No entanto, graças a esses sistemáticos estudos 
de obras de outros autores, ao longo de minha vida, pude escrever com 
criatividade alguma reflexão própria. 

https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/obras-quase-completas/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/obras-quase-completas/
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Parte I -  
TEORIA ECONÔMICA 
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50 ideias de Economia que você precisa conhecer 

Edmund Conway escreveu um livro de introdução ao jargão dos 
economistas (50 Ideias de Economia que você precisa conhecer. São Paulo: 
Editora Planeta do Brasil; 2015) para profissionais de outras áreas. Para 
estudantes em busca de formação profissional na área, seria apenas uma 
leitura complementar, mas não básica. 

Seu Sumário justifica essa colocação. O livro tem as seguintes partes e 
seus capítulos. BÁSICO: A mão invisível; Oferta e demanda; A armadilha 
malthusiana; Custo de oportunidade; Incentivos; Divisão do trabalho; 
Vantagem comparativa. MOVIMENTOS: Capitalismo; Keynesianismo; 
Monetarismo; Comunismo; Individualismo; Economia do lado da oferta; 
Revolução marginalista. COMO FUNCIONA A ECONOMIA: Dinheiro; Micro e 
macro; Produto Interno Bruto; Bancos centrais e taxas de juros; Inflação; 
Dívida e deflação; Impostos; Desemprego; Moedas e taxas de câmbio; Balanço 
de pagamentos; A confiança e a lei; Energia e petróleo. FINANÇAS E 
MERCADOS; Mercados de títulos; Bancos; Ações e valores; Risco nos negócios; 
Ciclo econômico; Pensões e o Estado de bem-estar social; Mercados 
monetários; Estouro de bolhas; Crises de crédito. PROBLEMAS: Destruição 
criativa; Casa própria e preços de imóveis; Déficit público; Desigualdade; 
Globalização; Multilateralismo; Protecionismo; Revoluções tecnológicas. 
ECONOMIA ALTERNATIVA: Economia do desenvolvimento; Economia ambiental; 
Economia comportamental; Teoria dos Jogos; Economia da vida diária; 
Economia da felicidade; Economia do século XXI. 

Caso eu fosse indicar outro meio de leigos estudarem Economia, eu 
sugeriria a leitura do livro atualizado online disponível gratuitamente na web 
em inglês ou francês (link na coluna à esquerda do meu blog): https://
www.core-econ.org/the-economy/  

Edmund Conway, na Introdução ao livro “50 ideias de Economia: Que 
você precisa conhecer”, afirma: “se fosse meramente o estudo de números, 
estatísticas e teorias, então talvez a analogia da ciência triste [para a Ciência 
Econômica] pudesse encontrar uma base mais sólida. Contudo, a Economia é, 
em essência, o estudo das pessoas. É uma investigação sobre a maneira como 
as pessoas têm sucesso, sobre o que as faz felizes ou contentes, sobre como a 
humanidade conseguiu, ao longo de gerações, tornar-se mais saudável e 
próspera se comparada à situação anterior. 

A Economia examina a motivação dos seres humanos a fazer o que 
fazem, e observa como reagem quando enfrentam dificuldades ou o sucesso. 
Investiga as escolhas feitas pelas pessoas quando estão diante de um conjunto 

https://www.core-econ.org/the-economy/
https://www.core-econ.org/the-economy/
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limitado de opções e a maneira como negociam essas opções com outras 
pessoas. É uma ciência abrangente da História, da Política, da Psicologia e, 
claro, de uma ou outra equação. Se cabe à história nos dizer os erros que 
cometemos no passado, cabe à Economia descobrir como fazer as coisas de 
maneira diferente da próxima vez.” 

Observe ele não citar a Sociologia. Isto porque, como a maioria 
ortodoxa dos economistas, parte do individualismo metodológico. Nesta 
concepção, Economia é espécie de guia para tomar as melhores decisões 
individuais. Na concepção considerada hoje heterodoxa, porém, anterior a 
esse reducionismo liberal, a Economia dota os analistas de uma visão holística 
(ou holista): abordagem, no campo das Ciências Humanas e Naturais, onde se 
prioriza o entendimento integral dos fenômenos, em oposição ao 
procedimento analítico no qual seus componentes são tomados isoladamente. 
Por isso mesmo, como a abordagem sociológica parte da sociedade global e 
não do indivíduo, Conway não a citou. 

A atual fronteira do conhecimento, nessa área, enxerga a economia 
(atividade com minúscula – e não a ciência com maiúscula) como um sistema 
complexo. Ela emerge das interações de seus múltiplos componentes, desde 
indivíduos até setores de atividade, passando pelo Estado e empresas não-
financeiras, relações com o exterior, sistema financeiro mundial, sistema de 
pagamentos local, etc. 

Como a crise vivenciada de 2008 até hoje é muito semelhante a 
diversas crises do passado, Conway coloca a pergunta: se podemos cometer 
novamente os mesmos erros – questionaram-se muitos – qual é a finalidade da 
Economia? 

“A resposta é bem simples. O conhecimento acumulado durante séculos 
sobre a melhor maneira de administrar nossas economias tornou-nos mais 
ricos, mais saudáveis e longevos a ponto tal de nossos antepassados não 
poderem ter imaginado. Mas isso não é, de forma alguma, um fato 
consumado. Basta olhar para países da África subsaariana ou de partes da 
Ásia, nos quais as pessoas estão nas mesmas condições da Europa medieval, 
para perceber que nossa prosperidade não está assegurada. Com efeito, ela é 
extremamente frágil, mas, como é usual na Economia, consideramos esse 
sucesso algo líquido e certo, e preferimos nos concentrar no lado triste das 
coisas. 

A natureza humana é assim. Muitos livros de Economia tentam desfazer 
tais ilusões. É meio desesperador e, para ser sincero, não é do meu feitio. A 
meta deste livro é, simplesmente, explicar o funcionamento da economia. O 
segredo bom da Economia é não ser nem um pouco complicada; e por que 
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deveria sê-lo? É o estudo da humanidade, e, como tal, suas ideias são pouco 
mais do que bom senso”. 

Edmund Conway, em “50 ideias de Economia: Que você precisa 
conhecer” ressalva: “este livro não deve ser lido como uma narrativa 
contínua: cada uma dessas cinquenta ideias faz sentido sozinha, embora eu 
tenha sublinhado pontos de outros capítulos que podem ser interessantes. 

Minha esperança é, depois de ter lido a maioria das ideias, você pensar 
um pouco mais como um economista, fazendo perguntas sobre a razão para 
agirmos tal como agimos, rejeitando a sabedoria convencional, 
compreendendo até as coisas mais simples da vida serem mais complicadas do 
que parecem – e são ainda mais belas por causa disso.” 

Existem algumas necessidades humanas básicas. Elas devem ser 
satisfeitas se queremos ser felizes. Vão desde aquelas ligadas à fisiologia (o 
funcionamento apropriado das funções corporais) e à segurança (abrigo, 
emprego, saúde), ao amor, estima e moralidade. Essa hierarquia resume 
aquilo contribuinte para a satisfação humana. Os economistas ao lidar com a 
felicidade perceberam: quando se satisfaz a maioria das necessidades mais 
simples – a fisiologia e a segurança – a felicidade chega até a diminuir. 

Glossário (parte do jargão em “economês”) para leigos: 

Ações: também conhecidas como participações. Unidade de propriedade em 
uma companhia. Uma ação dá ao possuidor direito a dividendos e a votar nos 
planos da companhia. 

Agregado: sinônimo de “total”. Refere-se a grandes números – como, por 
exemplo, o Produto Interno Bruto ou as vendas totais de uma companhia 
durante um ano. 

Banco central: principal autoridade monetária de um país. Emite a moeda 
nacional e regula a oferta de crédito – principalmente pelo controle das taxas 
de juros. 

Capital: dinheiro ou ativos físicos usados para gerar uma renda. 

Capitalismo: sistema econômico no qual o capital pertence a indivíduos e a 
corporações. 

Comunismo: ideia marxista segundo a qual o capitalismo seria substituído por 
uma sociedade na qual o povo (ou melhor, o governo) possui os meios de 
produção de uma economia. 
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Controle de capitais: restrições impostas pelo Estado à quantidade de capital 
possível de sair e entrar em um país. 

Corrida bancária: quando muitos clientes receosos tentam sacar seu dinheiro 
de um banco, o que costuma levar a seu colapso. 

Crédito: sinônimo mais brando para dívida; a promessa de pagamento a 
alguém no futuro por aquilo tomado emprestado hoje. 

Crise de crédito: crise financeira na qual os bancos receiam emprestar 
dinheiro ou não têm condições de fazê-lo, afetando o restante da economia. 

Déficit: valor a descoberto em uma conta, seja no orçamento governamental, 
seja nas contas-correntes do país. 

Deflação: situação na qual os preços das mercadorias de uma economia estão, 
em média, diminuindo em vez de aumentar. 

Demanda: quantidade total de bens ou de serviços com disposição a pagar e a 
determinado preço. Geralmente, quando o preço aumenta, a demanda 
diminui. 

Depressão: uma recessão mais severa; geralmente, é definida pela contração 
do Produto Interno Bruto em 10%, ou quando a recessão dura três anos ou 
mais. 

Dinheiro: ativos comumente empregados para a compra de bens e o 
pagamento de dívidas. É um meio de troca, uma unidade de conta e um 
depósito de valor. 

Estabilizadores automáticos: gastos ou receitas de um governo; eles se 
expandem ou contraem para compensar os altos e baixos da economia. 

Estagflação: quando à inflação elevada se soma a estagnação do crescimento 
econômico. 

Expansão monetária quantitativa: métodos empregados pelos bancos centrais 
quando as taxas de juros não funcionam mais, tal como aconteceu no Japão 
na década de 1990 e boa parte do mundo ocidental na década de 2000. 
Tentam influenciar a quantidade de dinheiro presente na economia, e não no 
preço do dinheiro. 

Exportações: bens e serviços produzidos localmente e vendidos a países 
estrangeiros. 
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FMI (Fundo Monetário Internacional): organização internacional encarregada 
de monitorar a economia global e de salvar países com crises financeiras. 

Fundos de cobertura: chamados em inglês de fundos de hedge (e no Brasil 
também chamados de fundos multimercados), são um tipo de veículo de 
investimento para apostar no aumento ou na redução do valor de uma 
companhia, além de muitas outras estratégias mais complexas. 

Hiperinflação; quando a inflação foge ao controle; um fenômeno muito 
prejudicial, do qual dois exemplos são o da Alemanha na década de 1920 e do 
Zimbábue na década de 2000. 

Importações: bens e serviços adquiridos em outros países. 

Inflação: ritmo de aumento dos preços dos bens em uma economia. 

Jogo de soma zero: situação na qual os ganhos do vencedor equivalem às 
perdas dos vencidos; contrasta com jogos de soma positiva, nos quais ambos 
participantes têm algum benefício. 

Juros: quantidade, expressada em termos percentuais, quando o credor 
espera receber por um investimento. Do ponto de vista contrário, a 
quantidade de pagamento por um empréstimo. 

Laissez-faire: do francês “deixem(-nas) fazer (como quiserem)”; quando os 
governos tentam interferir o mínimo possível nos mercados. 

Liquidez: medida da facilidade para trocar um ativo – uma casa, uma barra de 
ouro ou qualquer outra forma de riqueza – por dinheiro ou algum outro tipo de 
moeda. 

Macroeconomia: examina a resultante de decisões descentralizadas, 
descoordenadas e desinformadas, o funcionamento e o desempenho da 
economia como um todo – o que afeta o Produto Interno Bruto, os preços ou o 
desemprego. 

Marginal: a diferença de comprar ou vender uma unidade adicional de alguma 
coisa, em oposição a seu custo médio. 

Mercado: onde compradores e vendedores se encontram (às vezes 
virtualmente) para comercializar bens e serviços. 

Mercado de capitais: expressão genérica para mercados onde se negociam 
valores e títulos. 
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Mercado de touro (ataca de baixo para cima): quando os investidores estão 
confiantes, levando ao otimismo generalizado e a um aumento do 
crescimento. 

Mercado de urso (ataca de cima para baixo): quando o mercado de valores cai 
constantemente, levando ao pessimismo generalizado e à redução do 
crescimento. 

Mercados monetários: rede de corretores e investidores negociantes de 
empréstimos em curto prazo – de algumas horas a um ano. 

Microeconomia: estudo das decisões econômico-financeiras: o que leva as 
pessoas a tomarem certas decisões, como as companhias se tornam lucrativas, 
etc. 

Monopólio: controle exclusivo de um produto específico em um mercado por 
um único vendedor. 

Mora: quando uma pessoa, instituição ou país deixa de pagar suas dívidas. 

Oferta: quantidade total de bens ou serviços possíveis de serem adquiridos 
por determinado preço. Juntamente com a demanda, movimenta a economia 
de mercado. 

Oferta monetária: quantidade de dinheiro circulante em uma economia. 

Padrão-ouro: sistema internacional no qual as moedas dos países são fixadas 
tomando como base o preço do ouro. 

Patrimônio líquido negativo: quando um ativo pessoal, geralmente o imóvel 
residencial, perde muito valor e passa a valer menos do valor da hipoteca ou 
empréstimo tomado para seu financiamento. 

Política fiscal: decisões tomadas por um governo em termos de gastos 
públicos, arrecadação de impostos e empréstimos a contrair. 

Política monetária: decisões tomadas por governos ou bancos centrais para 
regular a quantidade e o preço do dinheiro circulante pela economia. 

Preço de equilíbrio: preço no qual a oferta de um produto coincide com a 
demanda. 

Privatização: quando uma companhia ou instituição antes de propriedade do 
governo é vendida para uma entidade privada. 
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Produtividade: quantidade de produção econômica gerada em comparação 
com a quantidade de esforço em termos de horas trabalhadas ou número de 
trabalhadores. 

Recessão: queda no crescimento econômico de um país: quando o PIB se 
contrai em vez de aumentar por dois trimestres sucessivos. 

Subsídio: importância em dinheiro dada por alguém – geralmente um governo 
– para auxiliar determinado negócio ou indústria. Muitos o criticam por ser 
uma forma de protecionismo. 

Tarifa: taxa imposta por um governo sobre bens importados do exterior. 

Taxa de emprego: percentual da população ativa com ocupação. 

Título: certificado de dívida emitido por um país, estado ou companhia. 

Valores mobiliários: contratos financeiros concedidos a alguém para 
participação em um ativo; desde títulos financeiros e ações a derivativos 
complexos. 

Vantagem absoluta:   quando um país pode produzir alguma coisa de forma 
mais eficiente, com menos investimentos e esforço, em comparação a outro. 

23 coisas que não nos contaram sobre o Capitalismo 

Ha-Joo Chang, autor coreano do ótimo livro “23 coisas que não nos 
contaram sobre o capitalismo” (São Paulo: Cultrix, 2013), é professor na 
universidade de Cambridge e autor de dois best-sellers nesta área de 
conhecimento. O economista heterodoxo é autor do livro “Chutando a 
Escada”. Nele, comenta: os países de capitalismo retardatário (EUA, 
Alemanha, Japão) criticam hoje a adoção de política industrial e protecionista 
por parte dos países de capitalismo tardio (Brasil, Rússia, Índia, China, África 
do Sul, etc.), quando eles a utilizou no Século XIX para superar o capitalismo 
originário da Inglaterra. Ele é critico do livre mercado. Tem uma capacidade 
extraordinária de síntese. Vou compartilhar algumas de suas ideias 
heterodoxas. 

Nesse livro, ele critica as ideias neoliberais em voga. Por exemplo, no 
capítulo 13, faz uma crítica ao neoliberalismo: “tornar as pessoas ricas mais 
ricas não faz com que todo mundo fique rico”. 

O que os neoliberais dizem é: “temos que criar a riqueza antes que 
possamos compartilhá-la. Quer isso nos agrade ou não, são os ricos que vão 
investir e criar empregos. Os ricos são imprescindíveis tanto para reconhecer 
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as oportunidades de mercado quanto para explorá-las. Em muitos países, a 
política da inveja e as estratégias populistas do passado colocaram restrições 
na criação da riqueza aplicando elevados tributos aos ricos. Isso precisa ter 
um fim. Esta afirmação pode parecer cruel, mas as pessoas pobres só podem 
ficar mais ricas com o tempo se tornarmos os ricos ainda mais ricos. Quando 
damos aos ricos uma fatia maior da torta, as fatias dos outros podem se 
tornar menores a curto prazo, mas os pobres receberão fatias maiores em 
termos absolutos a longo prazo, porque a torta ficará maior”. 

O que os neoliberais não dizem é: essa ideia, conhecida como 
“economia trickle-down”, tropeça no seu primeiro obstáculo. Apesar da 
dicotomia usual de “política pró-ricos que estimula o crescimento” e “política 
pró-pobres que reduz o crescimento”, as políticas pró-ricos têm deixado de 
acelerar o crescimento nas últimas três décadas. Portanto, o primeiro passo 
deste argumento — ou seja, a ideia de que dar um pedaço maior da torta para 
os ricos tornará a torta maior — não se sustenta. A segunda parte do 
argumento — a opinião que uma maior riqueza criada no topo com o tempo 
gotejará e cairá sobre os pobres — tampouco funciona. O efeito trickle-down 
acontece, mas em geral o seu impacto é muito pequeno se o deixarmos 
entregue ao mercado”. 

A partir do século XVIII, a ordem feudal, pela qual as pessoas nasciam 
em certas “posições” e ali permaneciam pelo resto da vida, passou a ser 
atacada pelos liberais em toda a Europa. Eles argumentavam as pessoas 
deverem ser recompensadas de acordo com as suas realizações e não com a 
sua origem. 

Os liberais da safra do século XIX tinham opiniões, cujos liberais de 
hoje consideram censuráveis. Quanto a essa censura, há menos intensidade 
pelos liberais americanos. Eles na Europa, e no Brasil, seriam chamados de “a 
esquerda do centro”, e não de liberais. Acima de tudo, os liberais clássicos 
eram contra a democracia. Dar votos aos homens pobres — as mulheres nem 
mesmo eram consideradas, porque acreditavam a faculdade mental delas ser 
incompleta — destruiria o capitalismo. Por que isso? 

Os liberais do século XIX achavam a abstinência espécie de chave para 
a acumulação da riqueza e, para o individualismo metodológico deles, do 
desenvolvimento econômico. Depois de adquirir os frutos do seu trabalho, as 
pessoas precisavam se abster da gratificação instantânea do consumo e 
investir o dinheiro, para poderem acumular riqueza.  

Nessa visão de mundo, os pobres eram pobres porque não tinham o 
caráter necessário para praticar essa abstinência. Por conseguinte, se os 
pobres obtivessem o direito de voto, eles iriam querer maximizar o seu 
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consumo na ocasião, em vez do investimento, impondo tributos aos ricos e 
gastando-os. Isso poderia deixar os pobres em melhor situação em curto 
prazo, mas os deixaria em pior situação em longo prazo por reduzir os 
investimentos e, portanto, o crescimento. 

Nessa lógica, os liberais cometem o “sofisma da composição”: nem 
tudo bom para indivíduos tem consequência coletiva semelhante. Se todos 
cortam gastos ocorre o Paradoxo da Parcimônia: cai a demanda agregada e as 
rendas (lucros e salários) de todos os participantes do processo de produção 
de bens e serviços – e sua venda. 

Na sua política antipobres, os liberais tinham o apoio intelectual dos 
economistas clássicos, sendo David Ricardo, economista britânico do século 
XIX, o mais brilhante de todos eles. Ao contrário dos economistas liberais de 
hoje, os economistas clássicos não viam a economia capitalista como sendo 
formada por pessoas. Para eles, as pessoas pertenciam a diferentes classes — 
capitalistas, trabalhadores e proprietários de terras — e se comportavam de 
uma maneira diferente de acordo com a sua classe.  

A mais importante diferença de comportamento interclasse era 
considerada os capitalistas investirem quase toda a sua renda, por ela ir muito 
além do próprio consumo, enquanto as outras classes — a classe trabalhadora 
e a classe dos proprietários de terra — a consumiam praticamente toda.  

Com relação à classe dos proprietários de terra, as opiniões estavam 
divididas. Alguns, como Ricardo, a encaravam como uma classe consumidora 
improdutiva. Ela obstruía a acumulação do capital. Outros, como Thomas 
Malthus, defendiam esse consumo por ajudar a classe capitalista produtiva ao 
oferecer uma demanda adicional para os seus produtos.  

No entanto, com relação aos trabalhadores havia um consenso. Eles 
gastavam toda a sua renda. Logo, se os trabalhadores obtivessem uma parcela 
maior da renda nacional, o investimento e, portanto, o crescimento 
econômico, ambos cairiam. 

Nesse ponto, os ardentes defensores do livre mercado como Ricardo 
juntam forças com os comunistas da extrema esquerda. Apesar das suas 
aparentes diferenças, ambos acreditam o superávit a ser investido dever se 
concentrar nas mãos do investidor, da classe capitalista no caso do primeiro e 
da autoridade planejadora no caso do segundo, a fim de maximizar o 
crescimento econômico em longo prazo. As pessoas leigas em Economia têm 
isso em mente quando dizem ser preciso “primeiro criar a riqueza para depois 
poder redistribuí-la”. É lamentável os colegas ortodoxos propagarem tal 
besteira como verdade. 
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Ascensão e Queda das Políticas Pró-Ricos 

Ha-Joon Chang, em seu livro “23 Coisas que não nos Contaram sobre o 
Capitalismo”, prossegue dissertando sobre a ascensão e queda das políticas 
pró-ricos. 

Entre o final do século XIX e o início do século XX, os piores receios dos 
liberais se concretizaram. Quase todos os países da Europa e as chamadas 
“ramificações ocidentais” (os Estados Unidos “, o Canadá, a Austrália e a Nova 
Zelândia) estenderam o sufrágio aos pobres, naturalmente, apenas para os 
homens. No entanto, a temida tributação excessiva dos ricos e a resultante 
destruição do capitalismo não aconteceu.  

Nas décadas seguintes à introdução do sufrágio universal masculino, a 
tributação sobre os ricos e os gastos sociais não aumentaram muito. Desse 
modo, afinal de contas, os pobres não eram tão impacientes. 

Além disso, quando a temida tributação excessiva dos ricos realmente 
começou, ela não destruiu o capitalismo, na realidade, ela o tornou ainda 
mais forte. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um rápido crescimento 
na tributação progressiva e nos gastos com o bem-estar social na maioria dos 
países capitalistas ricos.  

Apesar disso (ou, mais exatamente, em parte por causa disso), o 
período entre 1950 e 1973 presenciou as mais elevadas taxas de crescimento 
já vistas nesses países, e ficou conhecido como a “Era de Ouro do 
Capitalismo”.  

Antes da Era de Ouro, a renda per capita das economias capitalistas 
ricas costumava ter um crescimento de 1 a 1,5% ao ano. Durante a Era de 
Ouro, ela cresceu de 2 a 3% nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, 4-5% na 
“Europa Ocidental e 8% no Japão. Depois disso, esses países nunca mais 
conseguiram crescer mais além disso. 

Quando o crescimento se desacelerou nas economias capitalistas ricas, 
a partir dos anos 1970 com a crise provocada pelo cartel de petróleo (OPEP), 
contudo, os defensores do livre mercado tiraram a poeira da sua retórica do 
século XIX. Paradoxalmente, conseguiram convencer outras pessoas de a 
redução na parcela da renda destinada à classe investidora ser o motivo da 
desaceleração. 

A partir da década de 1980, em muitos desses países (embora não em 
todos), governos neoliberais, cujas candidaturas foram bem-sucedidas em 
espalhar esse credo de parcimônia e sacrifício para os pobres e a 
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redistribuição ascendente da renda, têm estado no poder a maior parte do 
tempo. Até mesmo em alguns supostos partidos de esquerda, como o Novo 
Partido Trabalhista da Grã-Bretanha liderado por Tony Blair e o Partido 
Democrata norte-americano, na presidência de Bill Clinton, defenderam 
abertamente essa estratégia. O ponto mais negativo ocorreu quando Bill 
Clinton introduziu a sua reforma do bem-estar social em 1996. Declarou seu 
desejo de, além de transar com a estagiária, “acabar com o bem-estar social 
da maneira como o conhecemos”. 

Reduzir o Estado do Bem-estar Social se revelou mais difícil em relação 
ao imaginado inicialmente pelos ex-socialdemocratas oportunistas. No 
entanto, o seu crescimento tem sido moderado, apesar da pressão estrutural 
para o aumento dos gastos com o bem-estar social, devido ao envelhecimento 
da população. Isso aumenta a necessidade de pensões, auxílio-invalidez, 
cuidados com a saúde e outros gastos voltados para os idosos. 

Na maioria dos países, muitas políticas neoliberais acabaram 
redistribuindo a renda dos pobres para os ricos.  

• Houve redução tributária para os ricos — os impostos das faixas 
superiores de renda foram reduzidos.  

• A desregulamentação financeira criou enormes oportunidades para 
ganhos especulativos bem como para contracheques astronômicos para 
os alto-executivos e financistas.  

• A desregulamentação em outras áreas também possibilitou que as 
empresas tivessem lucros maiores, em grande parte porque elas 
tiveram mais liberdade para explorar os seus poderes de monopólio, 
poluir mais livremente o meio ambiente e demitir mais rapidamente os 
trabalhadores.  

• A crescente liberalização do comércio e o aumento do investimento 
estrangeiro — ou pelo menos a ameaça disso acontecer — também 
pressionou os salários para baixo. 

Como resultado, a desigualdade da renda aumentou na maioria dos 
países ricos. De acordo com o Relatório sobre o Mundo do Trabalho da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho) de 2008, das vinte economias 
avançadas para as quais havia informações disponíveis, a desigualdade da 
renda cresceu em dezesseis países entre 1990 e 2000, e dos quatro restantes, 
apenas a Suíça experimentou uma queda significativa.  

Durante esse período, a desigualdade da renda nos Estados Unidos, de 
longe, a mais elevada do grupo dos países ricos, subiu para um nível 
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comparável ao de alguns países da América Latina como o Uruguai e a 
Venezuela. O aumento relativo da desigualdade de renda também foi elevado 
em países como a Finlândia, a Suécia e a Bélgica, mas esses eram países 
anteriormente com níveis muito baixos de desigualdade — talvez baixos 
demais no caso da Finlândia. Ela tinha uma distribuição de renda mais 
uniforme se comparada a muitos dos antigos países socialistas. 

De acordo com o Economic Policy Institute (EPI), o órgão de pesquisa 
de centro-esquerda em Washington, DC, entre 1979 e 2006 (o último ano para 
o qual existem dados disponíveis), as pessoas cujos rendimentos estão 
incluídos na faixa de 1% mais elevada dos Estados Unidos foram além da 
duplicação da sua parcela da renda nacional, indo de 10% para 22,9%. Aquelas 
cujos rendimentos estão na faixa superior de 0,1% tiveram um desempenho 
ainda melhor, aumentando a sua participação em mais de três vezes, de 3,5% 
em 1979 para 11,6% em 2006. Isso aconteceu principalmente por causa do 
aumento astronômico nos salários dos executivos no país, cuja falta de 
justificativa está se tornando cada vez mais óbvia nas consequências da crise 
financeira de 2008. 

A desigualdade da renda subiu nesse mesmo período em 41 do total de 
65 países (países em desenvolvimento e países anteriormente socialistas) 
incluídos na pesquisa da OIT anteriormente mencionada. Embora a proporção 
de países com uma crescente desigualdade tenha sido menor se considerado 
ao aumento nos países ricos, muitos desses países já tinham uma desigualdade 
muito elevada. Logo, o impacto do aumento da desigualdade foi ainda pior em 
relação ao dos países ricos. 

Toda essa redistribuição ascendente da renda poderia ter sido 
justificada, se tivesse provocado um crescimento acelerado. No entanto, o 
crescimento econômico na realidade desacelerou desde o início da reforma 
neoliberal pró-ricos na década de 1980. De acordo com dados do Banco 
Mundial, a economia mundial costumava crescer mais de 3% em termos per 
capita durante os anos 1960 e 1970. A partir dos anos 1980 ela passou a 
crescer a uma taxa de 1,4% ao ano (1980-2009). 

Em resumo, desde os anos 1980, demos aos ricos uma fatia maior da 
renda por causa do compromisso deles criarem mais riqueza, tornando a 
renda nacional maior do que seria possível de outra maneira em longo prazo. 
Os ricos sem dúvida receberam o pedaço maior do valor agregado, mas eles na 
realidade reduziram o ritmo no qual cada economia nacional está crescendo. 

O problema é concentrar a renda nas mãos do suposto investidor, seja 
ele a classe capitalista ou a autoridade planejadora central de Stalin, não 
conduzir a um maior crescimento se o investidor deixar de investir mais. 
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Quando Stalin concentrou a renda na Gosplan, a autoridade planejadora, 
havia pelo menos a garantia de a renda concentrada ser transformada em 
investimento.  

Embora a produtividade do investimento possa ter s ido 
desfavoravelmente afetada por fatores como a dificuldade de planejamento e 
problemas de incentivo ao trabalho, esse argumento não serve para as 
economias capitalistas porque elas não têm um mecanismo desse tipo. Na 
realidade, apesar da crescente desigualdade desde a década de 1980, o 
investimento como um coeficiente da produção nacional caiu em todas as 
economias do G7 (Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, Itália, 
França e Canadá) e na maioria dos países em desenvolvimento. 

Até mesmo quando a redistribuição ascendente da renda cria mais 
riqueza em relação ao possível de outra maneira (o que não aconteceu), não 
existe nenhuma garantia de os pobres se beneficiarem dessas rendas 
adicionais. A maior prosperidade no topo poderia, com o tempo, gotejar 
(trickle-down) e beneficiar os pobres, mas essa não é uma conclusão 
predeterminada. 

O trickle-down não é uma ideia completamente idiota. Não podemos 
avaliar o impacto da redistribuição da renda apenas em função dos seus 
efeitos imediatos, por mais positivos ou negativos estes possam parecer. 
Quando as pessoas ricas têm mais dinheiro, elas podem usá-lo para aumentar 
o investimento e o crescimento, em cujo caso o efeito em longo prazo em 
termos da renda poderá ser o crescimento no tamanho absoluto, embora não 
necessariamente na parcela relativa de cada renda recebida pelos mais 
pobres. 

No entanto, o problema é o trickle-down em geral não acontecer com 
muita frequência se for deixado a cargo do livre-mercado. Por exemplo, uma 
vez mais, de acordo com o EPI, os 10% superiores da população americana se 
apossaram de 91% do crescimento da renda entre 1989 e 2006, enquanto o 1% 
superior se apropriou de 59%.  

Em contrapartida, em países com um forte Estado do Bem-Estar Social 
é muito mais fácil distribuir os benefícios do crescimento adicional 
provocadores de uma redistribuição ascendente da renda (se ela acontecer) 
por meio de impostos e transferências. Aliás, antes dos impostos e 
transferências, a distribuição da renda é na realidade mais desigual na Bélgica 
e na Alemanha, em lugar dos Estados Unidos, enquanto na Suécia e na 
Holanda ela é mais ou menos a mesma ocorrida nos Estados Unidos. Em outras 
palavras, precisamos do estado do bem-estar social para fazer com que a 
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renda de cima gotejar para baixo (trickle-down) em uma quantidade 
significativa. 

Finalmente e igualmente importante, existem muitas razões para 
acreditar a redistribuição descendente da renda poder favorecer o 
crescimento, se for feita da maneira certa na hora certa. Por exemplo, em um 
período de retração econômica como o de hoje, a melhor maneira de 
impulsionar a economia é redistribuir a riqueza para baixo, porque as pessoas 
pobres tendem a gastar uma proporção maior da sua renda.  

O efeito impulsionador da economia do bilhão de dólares adicional 
dado aos lares de baixa renda por meio de gastos maiores com o bem-estar 
social será maior em comparação se a mesma quantia for dada aos ricos por 
meio da redução de impostos.  

Se os salários não estiverem emperrados nos níveis de subsistência ou 
abaixo deles, a renda adicional poderá estimular o investimento dos 
trabalhadores na educação e na saúde. Eleva a sua produtividade e, portanto, 
aumenta o crescimento econômico.  

Além disso, uma maior igualdade de renda poderá promover a paz 
social ao reduzir as greves industriais e a criminalidade. Isso poderá, por sua 
vez, incentivar o investimento, porque reduz o perigo de distúrbios no 
processo de produção e, portanto, no processo de geração da riqueza.  

Muitos acadêmicos acreditam esse mecanismo estar em ação durante a 
Era de Ouro do Capitalismo, quando a desigualdade da baixa renda coexistia 
com um rápido crescimento. 

Portanto, não há razão para pressupor a redistribuição ascendente da 
renda acelerar o investimento e o crescimento. Isso não aconteceu de um 
modo geral. Mesmo quando há mais crescimento, o trickle-down a ocorrer por 
intermédio do mecanismo de mercado é muito limitado. Vimos isso na 
comparação entre os Estados Unidos e os outros países ricos, porque têm um 
bom Estado do Bem-Estar Social. 

O simples fato de tornarmos os ricos mais ricos não faz com todo 
mundo ficar mais rico. Para dar mais para os ricos e beneficiar o resto da 
sociedade, os ricos terão de ser obrigados a fazerem um investimento mais 
elevado. Assim, promoverão um maior crescimento por meio de políticas 
econômicas, por exemplo, incentivos fiscais para as pessoas e corporações 
ricas, condicionados aos investimentos. Depois, terão de compartilhar os 
frutos desse crescimento por meio de um mecanismo como o Estado do Bem-
Estar Social. 
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O que os neoliberais dizem e o que não dizem 

Ha-Joon Chang, no livro “23 Coisas que não nos Contaram sobre o 
Capitalismo”, afirma: “os executivos americanos são caros demais”. 

O que os neoliberais dizem é algumas pessoas merecerem ser muito 
mais bem pagas do que outras. Isso seria exigido pelas forças do mercado. 
Como o acervo de talentos é limitado, simplesmente tem de se pagar grandes 
quantias para atrair os melhores talentos.  

Supostamente, a capacidade de certas pessoas de tomar melhores 
decisões em relação aos seus equivalentes em empresas concorrentes poderá 
gerar uma receita adicional de centenas de milhões de dólares. 

O que os neoliberais não dizem é esses executivos, geralmente de 
origem norte-americana, são excessivamente caros em mais de um sentido.  

Primeiro, eles são caros demais em comparação com os seus 
antecessores. Em proporção da remuneração do trabalhador médio, os CEOs 
americanos de hoje recebem cerca de dez vezes se comparados aos seus 
predecessores da década de 1960, administradores de empresas muito mais 
bem-sucedidas, em termos relativos, às empresas americanas de hoje.  

Os executivos americanos também são caros demais em comparação 
com os seus equivalentes em outros países ricos. Em termos absolutos, eles 
recebem, dependendo do critério utilizado e do país de origem, até vinte 
vezes mais face aos seus concorrentes administradores de empresas 
igualmente grandes e bem-sucedidas.  

Os dirigentes também são excessivamente protegidos no sentido de não 
serem punidos pelo mau desempenho.  

E tudo isso não é, ao contrário do argumento de muitos neoliberais 
apologéticos, puramente determinado pelas “livres forças do mercado”. A 
classe empresarial nos Estados Unidos obteve tal poder econômico, político e 
ideológico, de modo a ser capaz de manipular as forças determinantes de sua 
remuneração: acionistas associados. 

Ha-Joon Chang, no livro “23 Coisas que não nos Contaram sobre o 
Capitalismo”, também discute a ideia “se as pessoas nos países pobres são 
mais empreendedoras comparadas às pessoas nos países ricos”. 

O que os neoliberais dizem é o empreendedorismo se encontrar na 
essência do dinamismo econômico. Caso não haja pessoas empreendedoras em 
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busca de novas oportunidades lucrativas, gerando novos produtos e atendendo 
a uma demanda não satisfeita, a economia não poderá se desenvolver.  

Na realidade, uma das razões, segundo economistas neoliberais, por 
trás da ausência de dinamismo econômico em vários países no mundo em 
desenvolvimento seria a falta de empreendedorismo. Seria uma questão de 
atitude individual. 

O que os neoliberais não dizem é as pessoas sobreviventes nos países 
pobres precisam ser empreendedoras. Para cada pessoa ociosa em um país em 
desenvolvimento, você tem duas ou três crianças em trabalho informal e 
quatro ou cinco pessoas em comércio ambulante na rua. O que torna pobres 
os países pobres não é a ausência de uma energia empreendedora no nível 
pessoal, e sim a ausência de tecnologias produtivas e organizações sociais 
desenvolvidas, especialmente empresas capitalizadas e capazes de fazerem 
alavancagem financeira com recursos de terceiros.  

Os problemas cada vez mais evidentes do microcrédito — empréstimos 
bem pequenos feitos às pessoas pobres nos países em desenvolvimento com o 
objetivo declarado de ajudá-las a montar um negócio — mostram as 
limitações do empreendedorismo individual. O micro empreendedorismo se 
tornou uma atividade coletiva. A pobreza da organização coletiva se tornou 
um obstáculo ainda maior ao desenvolvimento econômico – e não a 
mentalidade empreendedora deficiente das pessoas 

Ha-Joon Chang, no livro “23 Coisas que não nos Contaram sobre o 
Capitalismo”, questiona outra ideia neoliberal: “não somos inteligentes o 
bastante para deixar que o mercado cuide das coisas”. 

O que os neoliberais dizem é: devemos deixar os mercados sozinhos, 
porque, basicamente, os participantes do mercado sabem o que estão fazendo 
— ou seja, eles são racionais. Como as pessoas (e as empresas como 
ajuntamentos de pessoas compartilhando os mesmos interesses) estão 
voltadas racionalmente para fazer o que é melhor para elas, e como só elas 
conhecem melhor as suas próprias circunstâncias, as tentativas de pessoas de 
fora, especialmente do governo, de restringir a liberdade das suas ações só 
pode produzir resultados inferiores. Qualquer governo impedindo os agentes 
do mercado de fazer as coisas consideradas lucrativas por eles ou forçando-os 
a fazer coisas não desejadas, terá seu planejamento intervencionista 
fracassado, porque as informações possuídas por ele são inferiores às dos 
agentes econômicos. 

O que os neoliberais não dizem é muitas pessoas não necessariamente 
avaliam, em termos macroeconômicos, o resultante de o que estão fazendo, 
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porque a nossa capacidade de compreender até mesmo questões ditas a 
respeito diretamente a nós é limitada. Temos uma “racionalidade limitada”.  

A economia é um sistema complexo resultante de interações entre 
muitos componentes desconhecidos por cada qual. A nossa capacidade 
individual de lidar com ele é fortemente limitada.  

Por conseguinte, precisamos deliberadamente restringir a nossa 
liberdade de escolha a fim de reduzir a complexidade dos problemas a 
enfrentar. Com frequência, as regulamentações do governo funcionam, 
especialmente em áreas complexas como o mercado financeiro, não porque o 
governo tenha um conhecimento superior, mas porque ele restringe as 
escolhas e, portanto, a complexidade dos problemas em questão. Essa 
intervenção reduz assim as possibilidades desleais ou desiguais. 

Racionalidade Limitada 

Ha-Joon Chang, no livro “23 Coisas que não nos Contaram sobre o 
Capitalismo”, fala a respeito de Herbert Simon, ganhador do Prêmio Nobel de 
economia em 1978. Ele começou como cientista político e depois passou a 
estudar administração pública, escrevendo o clássico livro na área, 
Administrative Behaviour. Apresentando ao longo do caminho alguns trabalhos 
na área da Física, ele passou então a estudar Comportamento Organizacional, 
Administração de Empresas, Economia, Psicologia Cognitiva e Inteligência 
Artificial (IA). Buscava entender como as pessoas pensam e se organizam. 

Nossa racionalidade é “delimitada”. Não somos inteiramente 
irracionais, embora ele próprio e muitos outros economistas da escola 
behaviorista (bem como muitos psicólogos cognitivos) tenham documentado 
de um modo convincente o quanto o nosso comportamento é irracional.  

De acordo com Simon, nós tentamos ser racionais, mas a nossa 
capacidade de sê-lo está gravemente limitada. O mundo é complexo demais 
para a nossa inteligência limitada consiga compreendê-lo plenamente. Com 
muita frequência, o principal problema enfrentado para tomar uma boa 
decisão não é a falta de informações, mas sim a nossa capacidade limitada de 
processar essas informações. 

O mundo está repleto de incertezas. A incerteza não é apenas não 
saber exatamente o que vai acontecer no futuro. Para certas coisas, podemos 
calcular razoavelmente a probabilidade de cada contingência possível, 
embora não possamos prever o resultado exato. Os economistas chamam a 
volatilidade dos resultados esperados de “risco”.  
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Em muitos outros aspectos da vida, nem mesmo conhecemos todas as 
possíveis contingências, sem falar nas suas respectivas probabilidades. O tipo 
de comportamento racional pressuposto como a premissa de quase toda a 
teoria econômica é impossível na presença desse tipo de incerteza. 

A melhor explicação do conceito da incerteza, isto é, da complexidade 
do mundo é o seguinte argumento. “Existem dados conhecidos. Existem coisas 
que sabemos que sabemos. Existem incógnitas conhecidas, ou seja, existem 
coisas que agora sabemos que não sabemos. Mas existem também incógnitas 
desconhecidas. Existem coisas que não sabemos que não sabemos”. Muitos 
não entendem exatamente a importância dessa declaração para o nosso 
entendimento da racionalidade humana... 

Então o que fazer, sendo o mundo é tão complexo – e a economia é 
apenas um componente dele – e a nossa capacidade de entendê-lo tão 
limitada? A resposta de Simon foi: nós deliberadamente restringimos a nossa 
liberdade de escolha a fim de reduzir a amplitude e a complexidade dos 
problemas com os quais temos de lidar. 

Isso é exatamente o feito por nós o tempo todo. Quase todos nós 
criamos rotinas na nossa vida para não ter de tomar muitas decisões com 
excessiva frequência. Repetimos sem pensar atos cotidianos sensatos. 

O exemplo predileto de Simon de como precisamos de algumas regras a 
fim de lidar com a nossa racionalidade delimitada era o xadrez. Com apenas 
32 peças e 64 casas (ou quadrados), o xadrez pode parecer uma coisa 
relativamente simples, mas na realidade ele envolve uma enorme quantidade 
de cálculos.  

Se você agir, racionalmente, como um homo economicus representativo 
da teoria econômica convencional, você determinaria todas as possíveis 
jogadas e calcularia a probabilidade de cada uma delas antes de fazer uma 
jogada.  

No entanto, ressalta Simon, como existem cerca de 10120 (isso mesmo, 
são 120 zeros) possibilidades em um jogo típico de xadrez. Essa abordagem 
“racional” requer uma capacidade mental não possuída por nenhum ser 
humano. Na realidade, mestres de xadrez usam regras práticas (heurística) 
para se concentrar em um pequeno número de jogadas possíveis, a fim de 
reduzir o número de situações necessárias serem analisadas, para suas 
jogadas apresentarem melhores resultados. 

Complexo não significa complicado. Algo complicado compreende 
muitas partes pequenas, todas diferentes, e cada uma delas tem o seu próprio 
papel no mecanismo de causa-e-efeito. Algo complexo é um sistema composto 
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de muitas partes similares. As interações entre elas podem resultar em um 
comportamento globalmente coerente.  Se muitos componentes interagem se 
comportando de acordo com regras simples, isso resulta em propriedades 
emergentes passíveis de detecção por um analista. 

Da mesma maneira pela qual as pessoas criam rotinas na vida do dia a 
dia ou nas partidas de xadrez, as empresas operam com “rotinas produtivas”. 
Simplificam as suas opções e trajetórias de busca. Elas criam certas estruturas 
de tomada de decisões, regras formais e convenções. Assim, 
automaticamente, restringem a amplitude de possibilidades concebíveis de se 
explorar, embora as possibilidades assim excluídas de imediato pudessem ter 
sido mais lucrativas. São consideradas custos de oportunidade. 

Mas mesmo assim, elas o fazem, caso contrário poderiam submergir em 
uma imensidão de informações e nunca tomar uma decisão. Analogamente, as 
sociedades criam regras informais, as quais deliberadamente restringem a 
liberdade de escolha das pessoas para elas não precisarem fazer 
constantemente novas escolhas.  

Por exemplo, elas desenvolvem uma convenção informal de acordo com 
a ordem de chegada na formação de filas. Assim, não têm de calcular e 
recalcular constantemente a sua posição em um ponto de ônibus cheio – e 
evitam conflitos. Garantem pegar um ônibus seguinte. 

Fábula das Abelhas de Bernard Mandeville 

Publicado em 1714, A Fábula das Abelhas, de Bernard Mandeville, 
entendia os vícios dos homens, como a ganância, a inveja, a vaidade e o 
orgulho, serem fundamentais para a prosperidade da Nação. Este desejo pela 
busca do auto interesse teria como consequência não intencional um caráter 
estabilizador para a sociedade. O “bem-comum” não seria um produto da 
bondade das pessoas, das suas virtudes, mas sim dos seus vícios individuais. 

Por Adam Smith ter se inspirado nela para sua concepção de “mão 
invisível” de O Mercado e exposição em defesa liberal da doutrina ideológica 
do laissez-faire, vale a pena conhece-la: 

“Uma grande colmeia, de abelhas repleta, 
Que viviam em luxuosidade completa, 
Porém tão famosa por leis e ação 
Quanto por copiosa população, 
Constituía o grande manancial 
Do saber científico e industrial. 
Não havia abelhas com governo melhor, 
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Com mais contentamento, inconstância menor; 
Não eram escravas da tirania, 
Nem sofriam com democracia, 
Mas tinham reis, que errar não podiam, 
Pois seu poder as leis comediam. 

Embora o enxame a fértil colmeia abarrotasse, 
Essa multidão fazia com que ela prosperasse; 
Milhões procuravam dar satisfação 
Mútua a sua cupidez e ostentação; 
Outros tantos entravam na lida 
Para ver sua obra destruída. 
Abasteciam o mundo com sobra, 
Mas tinham mais trabalho que mão-de-obra. 
Alguns, com pouco esforço e grande capital, 
Faziam negócios de lucro monumental; 
Outros, condenados a foices e espadas 
E a todas essas árduas empreitadas 
Em que, voluntariamente, infelizes suavam 
Para poder comer, as forças esgotavam; 
Outros ainda a mistérios estavam votados, 
Aos quais poucos aprendizes eram encaminhados 
Que não requeriam senão o impudor, 
E sem um centavo podiam se impor 
Como parasitas, gigolôs, ladrões, 
Punguistas, falsários, magos, charlatões, 
E todos os que, por inimizade 
Ao honesto labor, com sagacidade 
Tiravam vantagem considerável 
Da lida do vizinho incauto e afável. 
Chamavam-nos canalhas, mas os diligentes, 
Exceto o nome, não agiam diferente. 
De todos os negócios a fraude era parte, 
Nenhuma profissão era isenta dessa arte. 
(…) 

Assim, o vício em cada parte vivia, 
Mas o todo, um paraíso constituía; 
Temidos na guerra, na paz incensados, 
Pelos estrangeiros eram respeitados, 
E, de riquezas e vidas abundante, 
Entre as colmeias era a preponderante. 
Tais eram as bênçãos daquele estado; 
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Seus crimes tomavam-no abastado; 
E a virtude, que com a politicagem 
Aprendera bastante malandragem, 
Tomara-se, pela feliz influência, 
Amiga do vício; por consequência, 
O pior elemento em toda a multidão 
Realizava algo para o bem da nação. 
(…) 

Assim, o vício fomentava o engenho 
Que, unido ao tempo e ao bom desempenho, 
Propiciava da vida as comodidades, 
Seus prazeres, confortos e facilidades, 
A tal extremo que mesmo os miseráveis 
Viviam melhor que os ricos do passado, 
E nada podia ser acrescentado. 
Como é vã dos mortais a felicidade! 
Soubessem eles da precariedade, 
E de que, cá em baixo, a perfeição 
Não pode dos deuses ser concessão, 
Teriam os animais se contentado 
Com ministros e governo instalados. 
Porém eles, a cada sobrevento, 
Como seres perdidos e sem tento, 
os políticos e as armas maldiziam, 
Enquanto “Abaixo os desonestos!” rugiam. 
Os próprios defeitos podiam tolerar, 
Mas dos demais, barbaramente, nem pensar! 
(…) 

A menor coisa que um erro mostrasse, 
Ou que os negócios públicos trancassem, 
E todos os velhacos gritavam aos céus: 
“Se ao menos houvesse honestidade, oh céus!” 
Mercúrio sorria ante o descaramento, 
Já outros chamavam de falta de tento 
Protestar sempre contra o mais amado. 
Mas Júpiter, de indignação tomado 
E, por fim, irritado, jurou de vez 
Livrar a colmeia da fraude. E assim fez. 
No mesmo momento em que ela partia 
De honestidade o coração se enchia; 
Tal como para Adão, se lhes revelaram 
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Aqueles crimes dos quais se envergonharam, 
Que então, em silêncio, confessaram, 
E ante sua torpeza coraram, 
Como menino de mau comportamento 
Que pela cor denuncia o pensamento, 
Imaginando, ao ser olhado, 
Que os outros vêm o seu passado. 
(…) 

Vede agora na colmeia renomada 
Honestidade e negócios de mão dada; 
O show terminou; foi se rapidamente, 
E mostrou se tom face bem diferente. 
Pois não apenas foram se embora 
Os que gastavam muito a toda hora, 
Como multidões, que deles dependiam, 
Para viver, forçadas, também partiam. 
Era inútil buscar outra profissão, 
Pois vaga não se achava em toda nação. 
Enquanto que orgulho e luxo minguavam, 
Gradativamente os mares deixavam, 
Não os mercadores, mas companhias. 
Fábricas fechavam todos os dias. 
Artes e ofícios mortos estão. 
Ruína da indústria, a satisfação 
Faz com que apreciem o que possuem 
E nada mais cobicem ou busquem. 
Assim, poucos na colmeia ficaram, 
Nem centésima parte conservaram 
Contra os ataques de inimigos vários, 
A quem sempre enfrentavam, temerários, 
Até encontrar algum refúgio forte, 
Onde se defendiam até a morte. 
Em suas forças não houve mercenários; 
Valentemente, lutaram eles próprios. 
Sua coragem e integridade total 
Foram coroadas com a vitória final. 
Triunfaram, porém não sem azares, 
Pois as abelhas morreram aos milhares. 
Calejadas de árdua lida e exercício, 
Consideraram a comodidade um vício, 
O que aperfeiçoou sua moderação 
Tanto, que para evitar dissipação 
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Instalaram se duma árvore na cavidade, 
Abençoadas com satisfação e honestidade. 

Fonte: http://economianostra.wordpress.com/2013/06/12/a-fabula-das-
abelhas-de-bernard-mandeville/ 

Introdução à Teoria do Emprego 

Introdução à Teoria do Emprego (Rio de Janeiro, Forense, 3ª ed., 1984, 
original de agosto de 1937), reúne palestras de Joan Robinson (1903-1983), 
proferidas em Sindicato, para explicar aos trabalhadores as verdadeiras 
causas do desemprego, desmitificando o assunto. Robinson participou como 
colaboradora na obra máxima de John Maynard Keynes, Teoria Geral do 
Emprego, do Juro e do Dinheiro, publicada em 1936. Recebeu o 
reconhecimento do autor no prólogo da obra. 

O desemprego não é causado, como pode aparecer à primeira vista, 
pelo fato de os salários serem reajustados com índices altos demais. Com essa 
explicação, pareceria que, se os trabalhadores aceitassem salários inferiores, 
tornar-se-ia lucrativo oferecer mais emprego. Infelizmente, a determinação 
do nível de emprego não depende de decisões dos trabalhadores. A economia 
monetária de produção, codinome da economia capitalista, não consegue 
empregar, continuamente, todos aqueles que desejam trabalhar. 

Mrs. Robinson usa de metáfora médica para dar explicação simples da 
Teoria do Desemprego, ou seja, para conduzir o leitor pelos primeiros estágios 
elementares da compreensão dessa doença. O diagnóstico deve preceder a 
receita. 

Se é possível compreender a causa da prosperidade econômica, por que 
não se consegue mantê-la? Essa professora de Cambridge ensinou aos 
trabalhadores que a vida econômica nos apresenta sempre alternativas entre 
diferentes males. Não existe tratamento que seja ótimo para todos. Existirão 
sempre alguns que preferem a doença a qualquer tratamento possível. Mesmo 
que o diagnóstico seja consensual, em alguma junta de doutores economistas 
de diversas escolas, a questão do tratamento, ou seja, de choque (alopático) 
ou gradualista (homeopático), permanece controvertida. 

Mas, em economia de iniciativa privada, não são as decisões dos 
empregadores que determinam a quantidade de empregos que será oferecida 
à classe trabalhadora? Sim, porém os empreendedores estão sujeitos a 
expectativas diversas, que fazem com que decidam com base em um ou outro 
cenário futuro, de acordo com cada interesse particular, em ambiente 
econômico em mutação. As decisões de cada um influenciam as decisões dos 

http://economianostra.wordpress.com/2013/06/12/a-fabula-das-abelhas-de-bernard-mandeville/
http://economianostra.wordpress.com/2013/06/12/a-fabula-das-abelhas-de-bernard-mandeville/
http://economianostra.wordpress.com/2013/06/12/a-fabula-das-abelhas-de-bernard-mandeville/
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demais, resultando em contextos dinâmicos. Não existe planejamento de ação 
nem controle central. Qualquer resultado macroeconômico é consequência de 
inúmeras ações individuais e interdependentes em termos de estratégias 
econômicas.  

“O procedimento mais aconselhado para a defesa dos interesses de 
cada indivíduo é, raramente, o melhor procedimento para atender, de forma 
calculada, os interesses da sociedade como um todo (...) não é de 
surpreender que a interação de decisões livres dos indivíduos resulte com 
frequência em consequências irracionais, rudes e desconcertantes”. 

A produção de bens e serviços depende de lucro, não é? O emprego só 
será oferecido se os produtos puderem ser vendidos de maneira lucrativa? Isto 
não depende só dos custos do trabalho? Não, a produção de bens e serviços 
dependerá, fundamentalmente, da respectiva demanda. Esta implica em 
gastos monetários, e não necessidade ou desejo. A necessidade não constitui 
“demanda”, a não ser que seja acompanhada de dispêndio. A produção fica 
aquém do seu potencial – dado pela utilização de toda a capacidade produtiva 
em termos de mão de obra, máquinas e equipamentos, insumos, etc. –, 
quando a demanda agregada é deficiente, mesmo que se tenha imensa 
necessidade dos bens que poderiam produzir. 

Como surge a deficiência de demanda efetiva? A demanda de bens e 
serviços depende do estoque líquido de riqueza próprio de cada agente 
econômico e do crédito que porventura possa obter. O fluxo de renda 
recebido se transforma, imediatamente, em estoque, seja com gastos, seja 
em aplicações de portfólio – saldos de ativos diversos, inclusive monetários. 
Quanto mais sólido o cadastro patrimonial, maior a facilidade de obtenção de 
empréstimos. A fonte de gastos é constituída de recursos próprios (inclusive 
capitalizados) e de terceiros, não somente da renda recebida. Na realidade, a 
renda agregada é resultado dos gastos. Cada agente consegue sua renda 
atendendo à procura dos demais. O gasto de um é a renda de outro, isto é, a 
renda de cada um depende de gastos de outros. 

Nem toda a renda recebida é utilizada para gastos em consumo ou 
investimento. De acordo com as expectativas de um agente econômico 
(família ou firma), ele poderá querer aplicar parte de seu fluxo de renda 
recebido para acumular riqueza, por precaução, por especulação ou para 
receber mais renda, por exemplo, de juros ou de aluguel. Em outras palavras, 
ele gasta menos do que seu patrimônio líquido permitiria. Isto não geraria 
problema nenhum se a decisão de acumular capital líquido tomada por uns 
propiciasse recursos para outros que decidiram imobilizar capital novo, isto é, 
expandir sua capacidade de contratar força de trabalho e produzir mais. O 
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desejo de reter “riqueza não produtiva e não produtível” não seria, então, 
causa de desemprego. 

No entanto, nenhum empreendedor estará propenso a adquirir 
capacidade produtiva nova a menos que isto lhe assegure perspectivas de 
lucro. Se generaliza o desejo individual de uso da renda para aumentar a 
riqueza particular não representada por produtos novos, isso nada contribui 
para encorajar os empreendedores a esperar maiores lucros sobre o capital 
investido na produção, que gera emprego. 

É esta a razão pela qual pode ocorrer o desemprego? Sim, podemos 
apontar essa como a causa básica do desemprego. Existe desemprego quando 
o impulso para os gastos dos contratantes de mão de obra não é suficiente 
para justificar a contratação de toda a população economicamente ativa que 
busca emprego. Isto ocorre quando a demanda efetiva é deficiente, ou seja, 
não é suficientemente grande para capacitar os empreendedores a obter lucro 
através da potencial utilização do trabalho dos desempregados. 

As deduções lógicas dessa teoria alertam contra “falsos remédios” no 
combate ao desemprego. Argumenta-se, muitas vezes, se os salários se 
reduzirem, os custos cairão e, portanto, os empreendedores acharão lucrativo 
produzir maior quantidade de bens e serviços. Mas esse individualismo 
metodológico não vê, nessa situação, a renda monetária cair tanto quanto os 
custos. Logo, a demanda monetizada cai também. Salário é, ao mesmo 
tempo, custo e demanda. 

“Qualquer empresário, fazendo um corte no nível de salários que paga, 
pode aumentar seus lucros, mas, ao mesmo tempo, está reduzindo as receitas 
de outros empresários e, se todos cortarem os salários, a situação de nenhum 
deles melhorará. Qualquer pessoa em meio da multidão pode ter uma vista 
melhor da parada ficando em pé sobre uma cadeira, mas, se todos ficarem em 
pé em cima de cadeiras, ninguém terá uma vista melhor”. 

O argumento recíproco – aumentar o emprego elevando os salários – é 
também encontrado no debate sobre o combate ao desemprego. Mas também 
não é solução. O acréscimo eventual de demanda simplesmente equilibraria o 
aumento no custo de produção, devido à alta de salários. Com o repasse do 
aumento para os preços, uma despesa maior em moeda torna-se necessária 
para comprar os mesmos bens. Assim, o incremento na renda monetária não 
corresponde a um aumento no poder de compra real. 

Em épocas de depressão, muitas vezes os oligopolistas, se não 
aumentam seus preços, nunca os abaixam. Justificam por terem de manter os 
lucros para os acionistas. Mas eles despedem sem dó parte de seus 
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empregados. Pior é estas práticas oligopolistas serem, frequentemente, 
defendidas como “remédio para o desemprego”. 

Na verdade, como empobrecem consumidores e trabalhadores, causam 
também dano a outros empresários, reduzindo a demanda de seus produtos. 
Embora qualquer um possa beneficiar-se à custa dos demais capitalistas, o 
conjunto da classe capitalista faz muito pouco bem a si mesma por esses 
métodos. Vale o argumento de autoridade da Mrs. Robinson. 

“Faz-se com que o argumento pareça verdadeiro, confundindo-se o 
sintoma com a causa da doença; diz-se, pois, que qualquer coisa que ajude a 
aumentar os lucros ajudará a acabar com a depressão, e querem que 
acreditemos que despedir empregados e fechar fábricas seja um método de 
incrementar a ocupação. (...) Devemos nos contentar em desprezar o assunto, 
uma vez que o bom senso nos diz que a escassez de bens econômicos (seja 
natural, seja artificial) só pode trazer benefício para determinado setor da 
comunidade quando feito à custa de outros, e um incremento líquido de 
prosperidade para a comunidade como um todo não pode resultar da restrição 
da atividades e da destruição de recursos” . 

É comum atribuir parcela do desemprego a “fricções”. Fazem os 
trabalhadores não mudarem prontamente de sua ocupação costumeira ou de 
alguma localidade para outra. Assim, esquema de treinamento de mão de 
obra e de criação de facilidades para mudanças não seria remédio para esse 
tipo de desemprego. 

Na verdade, é remédio paliativo para desemprego em determinado 
setor e/ou local, quando o nível nacional de atividades está elevado. Serve, 
neste caso, para reduzir o mínimo de desemprego (“natural”). Ele 
permanece, mesmo na fase de expansão. A falta de mobilidade da mão de 
obra somente pode ser considerada como causa de desemprego quando 
existem vagas em uns lugares e força de trabalho ociosa em outros. Quando o 
desemprego está generalizado, pouco se pode ganhar deslocando-se os 
trabalhadores de um lugar para outro. 

O trabalhador individual não tem incentivo para se deslocar para outra 
localidade, ou para aprender novo ofício, quando não existe localidade e 
segmento de mercado de trabalho onde ele tenha a certeza de não ficar 
desempregado. “Não existe remédio tão efetivo para a imobilidade como a 
prosperidade”, diz Joan Robinson. 

Um ex-ministro do Trabalho, no Brasil da Era Neoliberal, diagnosticou 
não haver crise de desemprego no país, mas sim problema de 
“empregabilidade” do trabalhador. Parte do desemprego é, às vezes, 
atribuída à “inadmissibilidade” de certos indivíduos. Isto significa que alguns 
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trabalhadores não qualificados, ou que sofrem de discriminação (inclusive 
política), sofrerão mais as consequências do desemprego.  

Na realidade, isso é questão de grau. Quando o nível geral de atividade 
é diminuto, são rotulados de “inadmissíveis”. Mas quando há recuperação dos 
negócios, os padrões de exigência dos empregadores são relaxados e, 
frequentemente, durante a prosperidade, eles admitem quaisquer 
trabalhadores que conseguem encontrar. Em outras palavras, a 
“inadmissibilidade”, assim como a “imobilidade”, simplesmente desaparece 
quando a demanda por mão de obra está, suficientemente, forte. 

Outra ideia polêmica foi a de sociólogo assessor de governo brasileiro 
neoliberal. Segundo ele, “o desemprego estrutural não precisa ser visto como 
algo necessariamente ruim”. Pimenta nos olhos dos outros é refresco... 

Ele supunha a redução de postos na indústria, nos anos 90, ser 
acompanhada por acomodação de trabalhadores no setor de serviços. Dizia: 
“não parece haver lógica em o indivíduo perseguir, a todo custo, emprego 
convencional se a sociedade, enquanto sistema de relações econômicas, 
prescinde de seu trabalho”.  

Há a proposta e taxar empresas ao desempregarem. Usaria o dinheiro 
arrecadado para financiar “seguro social vinculado”. Os “beneficiários” 
prestariam serviços, coordenados por prefeituras ou entidades da sociedade 
civil. Quando os seres humanos se libertarem de atividades mecânicas, do 
trabalho extenuante e repetitivo, para dedicar-se a causas humanas e 
atividades voltadas ao bem coletivo, sentir-se-ão mais úteis se comparados a 
muitos daqueles enquadrados no mercado convencional. 

Dispensa comentários a ideia de o governo conseguir, politicamente, 
taxar empresas ao elas cortarem custos salariais. O Estado capitalista se 
compõe de um Congresso ou Parlamento onde predominam representantes 
justamente dos capitalistas. 

Existe certa classe de “falsos remédios” para o desemprego se eles não 
implicarem em retomada do crescimento das atividades econômicas. Os 
trabalhadores podem ser retirados da população economicamente ativa 
através de, por exemplo, um aumento do tempo de vida escolar ou um 
estímulo à aposentadoria precoce. “Mas isto consiste, simplesmente, em 
deslocar pessoas da categoria de trabalhadores e, em consequência, reduzir o 
desemprego sem incrementar o emprego”. 

Outra medida paliativa típica é a redução das horas de trabalho. O 
efeito seria apenas a distribuição de dada quantidade de trabalho, realizada 
em determinada jornada, por número maior de trabalhadores. Embora se 
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incremente o número de pessoas que trabalham, não significa aumento na 
ocupação, pois não há tendência de aumento do montante de trabalho 
realizado. Na verdade, trata-se do rebaixamento da produtividade de cada 
trabalhador. 

Finalmente, é comum se propor a “ilusória solução” de manipular o 
termômetro indicador da febre, em vez de combater a doença. As taxas 
“oficiais” de desemprego tornam-se menores quando o instituto de pesquisas 
estatísticas só considera desempregado quem não faz nem “bico” eventual e 
quem, mesmo sem dinheiro para transporte, continua procurando emprego. 

Mrs. Robinson alerta todos esses falsos remédios não constituírem 
solução para o desperdício de renda real e riqueza potenciais resultantes do 
desemprego de recursos produtivos. Introdução à Teoria do Emprego de Joan 
Robinson é clássico, ou seja, “livro de cabeceira” para aprendizagem de todas 
as gerações de trabalhadores. 

Estabilizando uma Economia Instável 

Por acaso, descobri o livro-síntese da obra de Hyman Minsky, 
Estabilizando uma Economia Instável, ter sido traduzido e lançado no Brasil 
em 2009 pela Novo Século Editora de Osasco-SP. Tomei conhecimento deste 
autor, o mais interessante entre os pós-keynesianos, em 1985, quando cursava 
o Doutoramento em Economia na UNICAMP. Porque o professor Belluzzo foi 
assumir a Secretaria de Política econômica do Ministério da Fazenda, em 
Brasília, fui convidado a assumir a disciplina, isto é, eu me tornar meu próprio 
professor! 

Meu ex-colega do IBGE e amigo, Fernando Cardim de Carvalho, estava 
voltando do seu doutoramento com o professor Paul Davidson, nos Estados 
Unidos, então convidei-o a dar três palestras no meu curso. Com ele aprendi o 
pós-keynesianismo e passei a admirar o maior Teórico dos Passivos: Hyman 
Minsky.  

Anteriormente, havia uma Teoria do Portfólio – a respeito da seleção da 
carteira de ativos ou formas de manutenção da riqueza –, mas a teoria 
econômica carecia de uma Teoria da Composição Passiva, isto é, do funding 
ou fontes de financiamento. Ele propiciou o entendimento do dinamismo dos 
fluxos de caixa, isto é, entrada e saída de dinheiro dos agentes econômicos. 

Escrevi muito a respeito de suas ideias nos meus livros – Ensaios de 
Economia Monetária (1992), Economia Monetária e Financeira: Uma 
Abordagem Pluralista (1999), Economia em 10 Lições (2000). Agora, quando 
enfrento o desafio de entender, aprender e ensinar Economia da 
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Complexidade, talvez seja valioso para mim reler seu capítulo (9) 
“Compromissos Financeiros e Instabilidade”. 

Para Minsky, a razão principal pela qual a economia se comporta de 
diferentes maneiras em momentos diferentes é o fato de que as práticas e a 
estrutura dos compromissos financeiros mudam. As práticas financeiras 
resultam no pagamento de compromissos que são incorporados nos contratos 
que refletem as condições de mercado e as expectativas que serviam de regra 
quando foram negociados e assinados. 

O pagamento de compromissos acontece e as dívidas são pagas na 
medida em que a economia evolui ao longo do tempo. Seu comportamento e, 
particularmente, sua estabilidade mudam à medida que o vínculo da relação 
de compromissos diante dos fundos muda e com o envolvimento da 
complexidade que os arranjos financeiros envolvem. 

O financiamento da atividade resulta em um resíduo de compromissos 
financeiros. O investimento não somente afeta a produção agregada, a 
distribuição de renda e a capacidade produtiva, mas, em uma economia 
capitalista, também deixa marcas na estrutura financeira. 

Além disso, posições nos bens de capital herdados são financiadas por 
instrumentos que fazem parte do lado do balanço financeiro voltado para 
obrigações. A estrutura de obrigações utilizada no financiamento de posse de 
bens de capital muda, o que em troca afeta a estrutura de relações 
financeiras e dos compromissos de pagamento: fusões, transferência de 
administração e aquisições mudam a estrutura de obrigações sem alterar a 
produção agregada ou a capacidade produtiva da economia. 

Os lucros estão disponíveis para os inovadores das estruturas 
financeiras e instituições, assim como para aqueles que buscam inovar 
produtos, técnicas de produção e marketing. Muitas das grandes fortunas 
foram amealhadas produção meio de inovações financeiras, seja por 
tomadores seja por concessores de empréstimos. Quando uma determinada 
inovação se demonstra bem-sucedida, ela poderá se ampliar rapidamente, já 
que é sempre a aplicação de alguma ideia, e não há qualquer patente que 
limite os imitadores. 

O governo influencia as normas dos comportamento e estrutura 
financeiros. Mas as inovações financeiras são feitas nas brechas da lei, fugindo 
da regulação ou controle da Autoridade Monetária. A estrutura financeira foi 
regulada após a crise de 1929 e desregulamentada antes da crise de 2008. 
Logo, crise financeira é causa e consequência... 
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Para analisar como os compromissos financeiros afetam a economia, 
Minsky observa os agentes econômicos em termos de seus fluxos de caixa. 
Essa abordagem é empregada para todas as unidades de dispêndio, sejam elas 
individuais, corporativas, governamentais, como se fossem bancos. 

Os bancos apresentam liquidez e solvência por meio da auto liquidação 
de seus empréstimos comerciais. Os fluxos de caixa provenientes de vendas 
das instituições comerciais levariam a pagamento aos bancos. Tais pagamento 
garantiriam a liquidez e solvência das instituições financeiras. Do mesmo 
modo, as empresas não-financeiras precisam manter a liquidez e a solvência. 
Portanto, o pagamento de compromissos em dívidas deve ocorrer por meio de 
títulos determinados pelos fluxos de caixa esperados e realizados. 

A gerência de “bancos grandes demais para falir” assume a Autoridade 
Monetária sempre agir para mantê-los saudáveis. Se isso, na prática, for 
verdade, o comportamento dos banqueiros sempre considerará a existência de 
uma rede de segurança por meio dos bail-outs.  Este é um termo usado para 
descrever uma situação em que uma empresa ou banco falido, ou à beira da 
falência, recebe uma injeção de liquidez para conseguir cumprir suas 
obrigações em curto prazo.  

A falta de sincronia entre os pagamentos e os recebimentos de dívidas 
contratuais relativas a operações podem fazer parte da relação banco-
negócios, na medida em que investimentos de maturação em longo prazo são 
financiados por obrigações de curto prazo. Em uma economia capitalista, os 
acertos de financiamento nos quais devedores pagam suas dívidas não com 
dinheiro derivado da produção de receita, mas sim obtido por meio de 
emissão de novas dívidas, provavelmente surgirão. Para manter a estabilidade 
da economia, tem que se entender todas as implicações das dívidas e dos 
financiamentos externos das estruturas financeiras. 

Instabilidade da Complexidade Financeira 

As relações financeiras, segundo Hyman Minsky, podem ser 
caracterizadas como um malabarismo no qual o funcionamento normal 
depende de crença – e do reforço à crença por meio de um bom desempenho – 
de que o refinanciamento em curto prazo estará disponível. Uma vez que o 
boom de investimentos tenha início, o volume de fundos demandado aumenta 
na medida em que os projetos se movem em direção à finalização. 

Se, em algum estágio, a elasticidade no fornecimento de fundos 
diminui em função da queda na disponibilidade de volume de financiamento 
em bancos comerciais, então uma elevação aguda nas taxas de juros irá 
ocorrer. 
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Considerando-se que as instituições financeiras que geram bens líquidos 
geralmente se envolvem em sistema financeiro especulativo, uma elevação na 
taxa de juros que elas pagam causará uma queda em seu valor líquido na 
medida em que os valores de bens e serviços caírem e os lucros também 
diminuírem. As pressões sobre esquemas especulativos, que contam quase 
como certa a continuidade dos refinanciamentos, diante da taxa de juros em 
elevação, são geralmente sentidas via uma deterioração na habilidade das 
instituições financeiras estabelecer posições sustentáveis, afetando 
adversamente os balanços dos donos de suas obrigações.  

Há um potencial de contagio, percebido na onda de quebras bancárias. 
A intervenção da Autoridade Monetária serve para abortar tal situação de 
ameaça de crise sistêmica. 

A instabilidade, portanto, é inerente ao sistema financeiro capitalista, 
não advém de um “choque exógeno”, isto é, de fora do jogo de forças de 
mercado. A economia produtiva, as Pessoas Físicas e as Pessoas Jurídicas 
compõem esse sistema em conjunto com as empresas financeiras. São partes 
desse todo complexo. 

Se uma combinação específica de esquemas de financiamento de 
posições passa de hedge para especulativa e daí ameaça a chegar a Ponzi, 
esse fenômeno financeiro alerta que estão existindo, na economia de 
mercado, os incentivos para alterar tal combinação que caracteriza as 
diversas posturas financeiras. Qualquer tranquilidade transitória a respeito da 
suficiência da margem de segurança, a ponto de considerá-la excessiva, é logo 
transformada em expansão na qual o esquema especulativo de posições e o 
financiamento externo de investimento aumentam. 

Um boom de investimento que reduz a liquidez e aumenta as 
proporções de capital de terceiros em relação ao capital próprio nas 
instituições financeiras vem a seguir. As margens de segurança são destruídas 
quando o sucesso leva a uma crença de que as margens anteriores eram 
grandes demais. Então, o sucesso leva ao excesso de auto confiança e à 
derrocada, tipo ascensão e queda... 

Uma interrupção no boom ocorre sempre que as taxas de juros de curto 
prazo e longo prazo sobem suficientemente de modo que atenuações e 
reversões nas relação de valor presente ocorrem. Quando os descontos dos 
custos de oportunidade estimados para o futuro se elevam, cai o valor-de-
mercado atual do projeto de investimento. Geralmente isso acontece depois 
de um aumento da demanda financiada por esquemas especulativos aumentar 
as taxas de juros, os salários da mão-de-obra e os preços de matérias-primas 
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de modo que as margens de lucro e, por conseguinte, a capacidade de validar 
o passado, sejam dissipadas. 

Se a interrupção do boom levará a uma crise financeira, à deflação, a 
uma profunda depressão ou apenas a uma recessão não traumática, isso 
dependerá da liquidez geral da economia, do tamanho relativo do setor 
governamental e da extensão da ação dos bancos estatais por meio de 
iniciativas do governo e do Banco Central.  

Portanto, Minsky dá lastro teórico tanto para a política de 
endividamento público para salvamento dos “bancos grandes demais para 
falir” (não de seus banqueiros que devem ser desapropriados de suas ações) 
quanto a posterior monetização dessa dívida pública por meio da política de 
“afrouxamento monetário” e consequente depreciação da moeda nacional 
para melhorar a competitividade internacional da economia. 

Ele destaca que o resultado de uma contração é determinado por 
características estruturais e pela política pública adotada para enfrentá-la.  
Contudo, as tendências em direção a esquemas especulativos e o 
financiamento de dívidas de investimento são por si só o resultado de uma 
estrutura institucional e de expectativas políticas. 

É possível que com outras organizações institucionais e outros sistemas 
políticos a suscetibilidade da economia de mercado regulada a crises 
financeiras possa se tornar menor do que no presente. A política pública, se 
eficaz, deve refletir um entendimento das razões pelas quais a tendência à 
progressão na gravidade das crises financeiras existe. 

Política Econômica Democrática: Uma Introdução Teórica  

Bruno Frey publicou seu livro “Política Econômica Democrática: Uma 
Introdução Teórica” originalmente em inglês no ano de 1983, cuja edição 
brasileira saiu em 1987. Afasta-se tanto do ideal esquerdista utópico de um 
Estado perfeito quanto do ideal neoliberal de uma economia de mercado com 
o mínimo de interferência governamental possível, para afirmar que a política 
econômica não é apenas a aplicação da teoria econômica. Ela requer que se 
ultrapassem as fronteiras estreitas da área econômica e que se leve em 
consideração, igualmente, a esfera da política.  

A política econômica bem-sucedida existe apenas quando se combinam 
as ações econômicas e as ações políticas. Este livro tem como base as 
experiências das sociedades democráticas de tipo ocidental. Resulta no 
denominado por Frey de Teoria da Política Econômica Democrática. 
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A Economia e a Política interagem de muitas formas no que se refere à: 

1. alocação de recursos; 

2. distribuição de renda; 

3. estabilização. 

Nem a Economia nem a Política podem ser tomadas isoladamente. Os 
tomadores de decisões ou “agentes” (ou “atores”) dependem uns dos outros. 
Logo, são partes endógenas do sistema político-econômico. 

As decisões tomadas pelos agentes e, portanto, o desenvolvimento e o 
resultado do sistema como um todo, dependem das normas e instituições que 
constituem a estrutura básica. O comportamento da economia pode ser 
influenciado, por conseguinte, pela mudança das normas e instituições. 

Essas mudanças só são possíveis quando são realizados contratos 
voluntários e unânimes, isto é, através do consenso social, em situação em 
que os interesses dos agentes em determinado resultado ainda não estão 
definidos. Uma tal situação é alcançada quando os agentes têm incerteza a 
respeito da posição em que eles próprios (ou descendentes) se encontrarão 
quando a estrutura de normas e instituições produzirem resultados 
particulares. Em outras palavras, nesta situação, eles estão vivendo sob um 
“véu de ignorância”. 

A política econômica, no nível do consenso social, difere 
fundamentalmente da política econômica em situação em que:  

1. as normas e instituições são dadas; 

2. os tomadores de decisões sabem quais são seus interesses particulares.  

Neste nível do “processo político-econômico”, os conselheiros 
econômicos só podem oferecer orientações econômicas que ajudem os vários 
agentes a melhor alcançarem seus interesses. 

A influência da Economia sobre a Política e da Política sobre a 
Economia pode ser ilustrada através de exemplos de via de mão-dupla, ou 
seja, bidirecional. 

No primeiro caso, a Economia depende da Política, por exemplo, 
quando a alocação de recursos, isto é, o uso a que serão destinados os 
recursos disponíveis, é influenciada, em muitas áreas, pela intervenção 
governamental. Esta pode ser tão forte que é muito difícil analisar até que 
ponto a alocação de capital (via impostos, subsídios, reserva de mercado, 
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etc.) e a distribuição de renda (previdenciária, regional, etc.) são afetadas 
por outros fatores. Quanto à estabilização, as flutuações dos ciclos de 
negócios, a inflação e o desemprego, os desequilíbrios do balanço de 
pagamentos, são claramente influenciadas pelas políticas fiscal, monetária e 
cambial. 

No segundo caso, a Política depende da Economia, refere-se à 
influência das condições econômicas sobre: 

1. a popularidade do governo; 

2. as chances da reeleição. 

Os eleitores tendem a atribuir ao governo a responsabilidade pelo 
estado da economia. Assim, há mais probabilidade de eles apoiarem o governo 
(e de votarem a favor dele) quando a economia está indo bem e há mais 
probabilidade (em comparação com a tendência normal) de eles votarem na 
oposição quando a economia apresenta resultados desfavoráveis.  

Esta representação da interdependência mútua entre a Economia e a 
Política é altamente simplificada. Seu propósito é apenas demonstrar:  

1. o modo como ambas esferas de decisões interagem mutuamente; 

2. este não é um processo unidirecional onde apenas o poder 
governamental influencia a economia – ou vice-versa. 

A Economia e a Política são consideradas unidades interdependentes em 
um sistema fechado. Na realidade, ambas disciplinas são recortes ou 
repartições abstratas da sociedade. Descarta-se tanto o “economicismo” – a 
Economia como determinante da Política – quanto o “politicismo” – a redução 
de todos os impasses econômicos a uma “questão política”. 

A abordagem da Teoria Econômica da Política aplica o pensamento e os 
métodos da Economia Racionalista aos processos políticos. A aplicação da 
mesma técnica de análise tanto à Política quanto à Economia permite tratar 
de áreas de interseção que antes eram recortadas, artificialmente, pelas 
fronteiras tradicionais das ciências. 

O ponto de partida para este tipo de análise é o modelo econômico com 
premissa na racionalidade suposta para o comportamento humano, bastante 
compatível com o modelo da Psicologia Behaviorista. Segundo este modelo, os 
agentes e instituições (firmas, grupos de interesse e similares) reagem à 
utilidade (prazer) e aos custos (dor) de uma forma previsível, ou seja, 
sistemática. Esta hipótese comportamental aplica-se tanto à área econômica 
quanto à área política. 
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Por exemplo, um governo eleito democraticamente tem a possibilidade 
de aproveitar a geração ativa de ciclos de negócios. Os eleitores esquecem 
facilmente o que aconteceu no passado e tendem a reavaliar o desempenho 
do governo nos termos das condições presentes ou mais recentes. Assim, vale 
a pena o governo tentar colocar em prática políticas que não são 
particularmente populares entre o eleitorado bastante tempo antes da 
realização das eleições, ou seja, logo que toma posse, quando está ainda com 
bastante cacife político, assim como se concentrar mais em medidas capazes 
de atrair apoio quando as eleições se aproximam. 

Uma política de ciclo de negócios restritiva, portanto, muito 
provavelmente será aplicada no início do período legislativo, o mesmo 
ocorrendo com as política de motivação ideológica. Uma política expansiva, 
cujos efeitos em termos de ganhos de renda real e de redução do desemprego 
geram votos, será implantada perto do final do período legislativo, desde que 
a inflação não seja excessiva. Este modelo de ciclo de negócios políticos 
demonstra a estreita ligação existente entre a Economia e a Política. 

Já os modelos político-econômicos (ou polimétricos) formais à respeito 
da interação entre a Economia e a Política se inicia pela relação direcional 
que parte da Economia e atinge o Governo. Descreve a influência do estado 
da economia, representada pelas taxas de desemprego, inflação e 
crescimento da renda real, sobre a popularidade do governo e sobre suas 
chances de reeleição. Esse estado da economia representa, para o eleitor, 
uma indicação do grau de acerto do governo na realização da sua tarefa. Este 
relacionamento entre a popularidade governamental e as variáveis 
econômicas que a afetam é chamado “função de popularidade”. 

Pelo contrário, a relação direcional que parte do Governo e atinge a 
Economia descreve o modo como o setor político influencia o setor econômico 
da sociedade, ao qual pode tentar manipular para assegurar sua própria 
sobrevivência. Este relacionamento é chamado “função política”. 

O governo pode muito bem querer colocar em prática suas ideias 
ideológicas. Uma política ideologicamente orientada, potencialmente 
impopular, só será colocada em prática se o governo tiver certeza de ser 
reeleito, isto é, se seu nível de popularidade estiver acima de um 
determinado nível mínimo. Se sua popularidade estiver abaixo deste nível 
mínimo, o governo vai começar a ter medo de não conseguir a reeleição e 
fará um esforço para aumentar sua popularidade, implementando uma 
política expansionista, aumentando os gastos públicos, de forma a reduzir o 
desemprego e aumentar o crescimento da renda, ou melhorar a qualidade dos 
serviços públicos na área de segurança, educação e saúde. Naturalmente, a 
situação será diferente se a taxa de inflação já existente for muito alta. Neste 
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caso, poderá ser vantajosa para o governo a implementação de uma política 
deflacionária. 

Estes modelos político-econômicos foram confrontados com modelos de 
competição, baseados em determinantes de natureza puramente econômica. 
Verificou-se que eles produzem previsões ex-ante e resultados ex-post 
superiores a respeito dos desempenhos reais. 

  
Características dos Sistemas Político-Econômicos 

As esferas econômicas e políticas da sociedade estão intimamente 
ligadas, logo, o governo é parte do sistema. Ele não pode aplicar qualquer 
política sem levar em consideração os outros tomadores de decisões – nem 
mesmo a política de maximização do bem-estar social –, pois mesmo neste 
caso ele pode entrar em conflito com poderosos grupos de interesse. 

Como é possível implantar políticas econômicas em sistema deste tipo? 
Há alguma possibilidade de o conselheiro de política econômica, isto é, o 
economista, apresentar propostas que sejam seguidas? 

Para responder a estas questões, Bruno Frey, em seu livro “Política 
Econômica Democrática: Uma Introdução Teórica”, afirma que é necessário 
conhecer a composição do sistema econômico-político e o seu grau de 
abertura. 

1. Em sistema totalmente fechado, não há relacionamento entre os 
elementos do sistema e o mundo exterior; o desenvolvimento tem um 
caráter completamente endógeno. 

2. Em sistema parcialmente aberto, há algumas relações exógenas, sendo 
possível influenciar o sistema de fora. Os sistemas político-econômicos 
se identificam com esses sistemas parcialmente abertos, pois os 
agentes neles envolvidos não dispõem de todas as informações. Na 
realidade, os tomadores de decisões econômicas são frequentemente 
mal informados. 

3. Os eleitores não podem saber, exatamente, nem querem ser obrigados 
a isso, até que ponto o governo é responsável pelo estado vigente da 
economia ou se outro partido na oposição teria feito um trabalho 
melhor. Eles são apenas parcialmente informados a respeito de: 

a. as possibilidades de fazer sentir suas preferências no processo eleitoral, 
e  
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b. o grau em que estas preferências estão bem representadas por grupos 
de interesses específicos. 

4. O governo não sabe com certeza o quanto deve agir para sobreviver.  

a. Ele apenas sabe, grosseiramente, quais são os desejos dos eleitores e 
não sabe, exatamente, quantos eleitores podem ser mobilizados por 
qualquer grupo de interesse determinado.  

b. O governo e a burocracia estatal também não estão totalmente 
informados a respeito dos possíveis usos e consequências dos seus 
instrumentos de política econômica. 

5. Os grupos de interesse estão, praticamente, muito bem informados a 
respeito de sua própria esfera, mas não sabem, necessariamente, muita 
coisa a respeito de: 

a. o modo como as diferentes medidas de política econômica 
influenciarão seu setor,  

b. quais são os instrumentos que melhor atendem ao atingimento dos seus 
objetivos. 

Portanto, os sistemas político-econômicos são parcialmente abertos às 
informações externas. O economista, na qualidade de conselheiro de política 
econômica, tem a oportunidade de influenciar o curso do sistema através do 
fornecimento de informações aos tomadores de decisões. 

As decisões de política econômica dos vários agentes serão afetadas por 
estas informações recém obtidas. Os custos e os benefícios de suas ações 
serão avaliados a partir dessas novas informações, novas possibilidades de 
ações serão abertas e será mais fácil prever as reações e atividades futuras 
dos demais atores. A informação frequentemente afeta o comportamento dos 
tomadores de decisões de uma tal maneira que o sistema político-econômico 
como um todo se desenvolverá em uma direção diferente. 

Informações e Política Econômica  

A informações relevantes para a formulação de políticas econômicas 
podem ser fornecidas em dois níveis diferentes. 

1. No primeiro nível, as normas e instituições são formuladas por meio de 
um consenso social, que determina a natureza do sistema político-
econômico. 
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2. O segundo nível corresponde ao processo social vigente, no qual os 
tomadores de decisões atuam, de acordo com seus interesses em curto 
prazo, conforme as normas e instituições já estabelecidas. 

Em ambos os níveis, as informações disponíveis terão uma influência 
sobre: 

1. o processo de tomada de decisões, e 

2. o próprio conteúdo das decisões. 

Um consenso social apresenta três características principais: 

1. Ele regulamenta aspectos básicos da sociedade, ultrapassando as 
questões do dia a dia e os interesses de curto prazo; 

2. Ele tem origem em uma situação de incerteza. Os indivíduos (e grupos) 
nele envolvidos não sabem em que posição eles – e acima de tudo seus 
descendentes – se encontrarão no futuro, com relação à sua posição na 
sociedade, seu estado de saúde e às circunstâncias físicas, culturais e 
ambientais de sua progênie; 

3. O consenso social é um contrato voluntário, e as normas devem obter 
aprovação unânime. Um consenso social não pode ser imposto aos 
indivíduos pelo poder governamental. Graças à unanimidade que 
caracteriza o consenso social, não surgem problemas relativos à 
agregação de preferências individuais. 

Aspectos fundamentais da sociedade podem ser regulamentados por um 
contrato voluntário e aprovado por unanimidade, no nível do consenso social, 
porque um contrato deste tipo promete ser vantajoso para todos os indivíduos 
e grupos no estado de incerteza. O consenso social permite que se encontre 
uma regulamentação “objetivizada” dos problemas sociais – não vinculada aos 
interesses particulares e de curto prazo – sem ter que sacrificar o fundamento 
basicamente individualista da democracia. 

Um contrato social frequentemente, tem caráter informal. Algumas 
vezes, os indivíduos ou grupos nem mesmo tem consciência de que ele exista; 
eles só vêm a saber disso se o consenso for questionado. Algumas das normas 
são incluídas na lei constitucional formal; neste caso, pode-se falar de 
“contrato constitucional”. Com relação a todos os contratos sociais, existe o 
problema de assegurar a sua manutenção no caso de conflitos agudos. 

O consenso social estabelece:  

1. normas a respeito do processo político-econômico existente e  
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2. a estrutura na qual as atividades sociais devem ocorrer. 

Processo Social Vigente 

Uma abordagem diferente da política econômica consiste em fornecer 
informações aos tomadores de decisões com relação ao processo econômico-
político cotidiano. Estas informações servirão a diferentes propósitos, a 
depender das pessoas ou grupos a quem são dirigidas. Bruno Frey, em seu livro 
“Política Econômica Democrática: Uma Introdução Teórica”, acha útil 
estabelecer as diferenças entre três dos principais público-alvo. 

1. Eleitores e Grupos de Interesse  

As informações fornecidas pelos conselheiros de política econômica 
servem ao propósito de dar à população uma melhor oportunidade de tornar 
suas preferencias conhecidas e de realiza-las em maior grau.  

Isto envolve também o fornecimento de informações aperfeiçoadas a 
respeito das decisões dos tomadores de decisões públicas e das possibilidades 
que se abrem a estes.  

A formulação de política econômica, através do fornecimento de 
informações, serve para tornar o processo democrático mais efetivo, levando 
a um melhor atendimento das preferencias individuais. 

2. Governo e Partidos Políticos 

As informações fornecidas pelos conselheiros de política econômica 
servem para permitir aos tomadores de decisões o melhor atingimento de seus 
próprios objetivos. 

Os partidos são auxiliados a formularem um programa que atenda às 
expectativas dos eleitores e que leve ao ganho de votos, de forma que suas 
possibilidades de obter o poder e nele permanecer sejam aumentadas. 

Em um sistema verdadeiramente democrático, a busca dos interesses 
particulares dos partidos e do governo assegurará ao atendimento das 
preferencias da população. 

Trata-se de uma situação análoga à caracterizada pela Teoria da “Mão 
Invisível” que rege o mercado. 

3. Burocracia Estatal e Outros Tomadores de Decisões Públicas 
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As informações que lhes são fornecidas pelos conselheiros econômicos 
são similares às que fornecidas ao Governo e aos Partidos Políticos. 

Há, contudo, uma importante diferença, que reside no fato de essas 
instituições, particularmente o Banco Central, dependerem apenas 
indiretamente das preferencias dos eleitores. 

Os conselheiros de política econômica (economistas), assim como os 
demais tomadores de decisões, são parte integrante do sistema político-
econômico: eles não são “ditadores-benevolentes” ou neutros, elaborando 
política econômica ao seu bel-prazer.  

O conselheiro só pode apresentar sugestões aos vários tomadores de 
decisões econômicas a respeito do modo como eles podem formular um 
contrato social. A realização efetiva do contrato social e os aspectos que ele 
vai incorporar dependem dos indivíduos e grupos envolvidos.  

O mesmo se aplica ao processo político-econômico vigente, onde os 
conselheiros econômicos também fornecem informações: levar em 
consideração estas informações é tarefa que só cabe aos tomadores de 
decisões. 

Propostas de contrato social podem surgir como resultado dos próprios 
interesses particulares dos conselheiros de política econômica se eles 
puderem obter, a partir disso, rendimentos (gerados por livros, conferências e 
relatórios de pesquisa) e reconhecimento (reputação profissional junto à 
população ou científica junto à comunidade).  

As motivações intrínsecas também podem exercer influência: muitas 
pessoas sentem que é sua obrigação aumentar o bem comum através da 
apresentação de sugestões que ajudem a desenvolver um consenso social. 

No processo político-econômico contemporâneo, os tomadores de 
decisões públicas, e o governo em particular, continuamente solicitam 
informações a respeito dos modos de colocar em prática suas visões 
ideológicas e de assegurar a reeleição. 

Entre os eleitores também existe uma demanda por informações desta 
natureza, mas ela só se manifesta no mercado de forma parcial, pois é um 
bem público cujo fornecimento beneficia a todos os eleitores.  Contudo, o 
retorno privado do consumo destas informações pode ser amplo o suficiente 
para gerar uma demanda de mercado que será atendida pelos meios de 
comunicação de massa privados (jornais, livros, etc.) e pelos setores 
publicamente regulamentados (rádio, televisão). 
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A consideração da Política e da Economia – e dos tomadores de decisões 
que atuam no âmbito delas – como partes endógenas de um sistema total 
sugere que as possibilidades de influenciar o curso da economia são limitadas. 
A abordagem mais efetiva para a ação dos conselheiros econômicos é fornecer 
informações a respeito do modo como as normas e instituições podem ser 
mudadas por intermédio de um consenso social. 

Na política cotidiana, a influência dos conselheiros econômicos é mais 
restrita, já que cada um dos tomadores de decisões só está interessado em 
conhecer formas de buscar o atingimento dos seus próprios objetivos no 
interior de uma dada estrutura. 

Um limite adicional é imposto pelo fato de os conselheiros econômicos 
serem, também, agentes endógenos do sistema. 

Entretanto, uma vez compreendidos os limites da tomada de decisões 
econômicas, as informações, no nível do consenso social e no nível do 
processo político-econômico vigente, podem ser oferecidas de tal maneira 
que os objetivos de uma política econômica democrática – a saber, a 
satisfação de preferencias individuais – sejam melhor alcançados. 
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Parte II -  
Metodologia do 

Pensamento Econômico 
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A Filosofia da Economia: Uma Antologia 

As dúvidas sobre o valor da Economia ajudaram a alimentar o interesse 
na metodologia econômica. Enquanto essas dúvidas têm diminuído, as razões 
teóricas para se interessar por metodologia econômica só têm tornado mais 
forte. Identifica-se três razões teóricas. 

Em primeiro lugar, não só os economistas, mas também antropólogos, 
cientistas políticos, psicólogos sociais e sociólogos influenciados pelos 
economistas, têm argumentado a “abordagem econômica” ser a única 
abordagem teórica sensível ao estudo do comportamento humano. Esta 
afirmação provocativa – que a Economia é o modelo que todas as ciências 
sociais devem seguir –, obviamente, faz as questões metodológica relativas à 
Economia tornar-se mais importante para outros cientistas sociais. 

Nos anos 1970 e 1980, ironicamente, alguns economistas estavam 
fazendo afirmações grandiosas sobre a validade universal da abordagem 
econômica para o comportamento humano. Ao mesmo tempo, outros tinham 
sérios escrúpulos a respeito de sua própria disciplina. Como esses escrúpulos 
têm desaparecido, por isso, permanece essa ironia.  

No entanto, uma segunda reviravolta irônica constitui a segunda razão 
teórica para que o interesse na Metodologia da Economia tenha aumentado. 
Durante o mesmo período em que grandes demandas foram feitas para uma 
abordagem econômica do comportamento humano, os economistas ficaram 
impressionados com o trabalho de pesquisa dos psicólogos cognitivos. Eles 
têm mostrado muitos dos postulados fundamentais da economia ortodoxa 
moderna serem refutados pela experimentação econômica. A rápida expansão 
da experimentação, que é discutida em Neuroeconomia Comportamental, 
levanta intrigantes questões metodológicas. 

Finalmente, há razões especiais para que os filósofos tenham se 
tornado mais interessados na Metodologia da Economia. Filósofos da Ciência 
contemporâneos tornaram-se convencidos de que muito pode ser aprendido 
sobre como a ciência deve ser feita a partir do estudo como a ciência 
realmente é feita. 

Embora a maioria dos filósofos, que está interessada em Ciências, 
estuda Ciências Naturais, a Economia é de particular interesse filosófico. Não 
só possui peculiaridades metodológicas, mas obriga os filósofos morais, sejam 
atraídos ou repelidos pelas ferramentas fornecidas pelos economistas e 
teóricos dos jogos, a entrarem em acordo no que diz respeito à economia do 
bem-estar social. 
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Por estas razões, não é de estranhar que há tanto interesse na 
metodologia da Economia. Ao mesmo tempo que os economistas ortodoxos 
triunfantes (e arrogantes) estão alegando “ter encontrado o único caminho 
verdadeiro para todas as Ciências Sociais”, psicólogos, economistas 
comportamentais e neuroeconomistas estão desafiando as generalizações 
básicas da Economia ortodoxa e defendendo uma forma diferente de construir 
a Economia.  

Os filósofos da Ciência estão, ao mesmo tempo, voltando sua atenção 
para as peculiaridades de disciplinas específicas, tais como a Economia. Esse 
interesse renovado na metodologia econômica, ao longo da última geração, 
vem depois de décadas durante o qual o assunto foi amplamente ignorado 
pelos filósofos, enquanto os esforços filosóficos de economistas eram 
esporádicos e muitas vezes polêmico. 

Não se deve esquecer que há muitas questões metodológicas diferentes 
que se pode perguntar sobre a Economia. Os diferentes ramos e escolas da 
Economia enfrentam problemas metodológicos especiais por conta própria. 
Questões sobre as relações entre Economia Positiva e Normativa e o caráter 
da Economia Normativa são o tema que os autores em Métodos de Análise 
Econômica enfrentam e trataremos em próximos posts. 

O campo da metodologia econômica, incluindo estudos metodológicos 
dos detalhes de ramos e escolas de economia floresceu durante os últimos 
quinze anos. Há novas direções dentro da metodologia econômica.  

Na medida em que o campo amadureceu foi trazido para Daniel 
Hausman, organizador de The Philosophy of Economics: An Anthology 
(Cambridge University Press 1984, 1994, 2008; Third Edition in print format: 
2007), vividamente, a questão de como era difícil decidir sobre o que incluir 
nessa antologia.  

Na primeira edição desta clássica antologia, ele notou que pelo menos 
dezenove livros dedicados especificamente à metodologia econômica foram 
publicados originalmente em Inglês, entre 1975 e 1983. Na década entre a 
primeira e a segunda edição, contou cinquenta. Uma vez que após a segunda 
edição, houve cerca de cem mais, e a produção de ensaios tem aumentado a 
um ritmo maior ainda.  

Logo após a primeira edição dessa antologia foi publicada, surgiu uma 
nova revista, Economics and Philosophy [Economia e Filosofia], que começou 
a publicar trabalhos em Metodologia, Teoria da Racionalidade, e Ética & 
Economia. Somente antes da segunda edição desta antologia, o Journal of 
Economic Methodology começou a publicar ensaios e resenhas voltados 
especificamente para metodologia econômica. E o ritmo de publicação de 
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ensaios sobre a metodologia econômica em revistas, contemplando Teoria 
Econômica, Filosofia da Ciência, História do Pensamento Econômico ou 
História da Ciência, tem também aumentado rapidamente.  A literatura é 
agora, justamente, muito grande! 

As crescentes questões metodológicas em Economia são variadas, 
difíceis e, em sua maior parte, sem resposta. Quando Hausman compilou a 
primeira edição desta antologia, ele estava otimista de que a colaboração 
entre os filósofos e os economistas conseguiria domar, se não responder, a 
estas perguntas. Até certo ponto esse otimismo foi recompensado: o progresso 
tem sido enorme. Basta comparar os ensaios em uma versão atual deste livro 
A Filosofia da Economia ou The Journal of Economic Methodology com os 
antigos problemas de qualquer revista do passado. Ele gostaria de pensar que 
esta antologia, agora em sua terceira edição e sua terceira década, tem 
contribuído para que o progresso. 

Ele talvez esteja um pouco menos otimista agora. Os crescentes 
problemas metodológicos da Economia são difíceis, e o progresso é lento, 
quando o argumento filosófico tem de lidar com as forças sociais e a estrutura 
de recompensa dentro de disciplinas acadêmicas. Há muito mais a ser 
aprendido sobre a natureza dos modelos econômicos, como comparar e avaliá-
los, como relacioná-los com estudos empíricos e recomendações políticas, e, 
mais importante, como melhorá-los. Hausman deseja que esta terceira edição 
dessa antologia continue a desempenhar um papel no enfrentamento destas 
perguntas. 

Para entender os ensaios reunidos na antologia organizada por Daniel 
M. Hausman (The Philosophy of Economics: An Anthology. Cambridge 
University Press 1984, 1994, 2008; Third Edition in print format: 2007), ajuda 
saber algo introdutório sobre a Metodologia da Economia.  

O ensaio de John Stuart Mill – On the Definition and Method of Political 
Economy –, publicado em 1836, com o qual essa analogia começa, é uma das 
primeiras discussões sobre a Metodologia da Economia, e ainda é uma das 
melhores. Do ponto de vista de um empirista firme como Mill, a Economia é 
uma intrigante Ciência. Se suas conclusões, que Mill aceita, raramente são 
testadas, elas às vezes parecem ser refutadas pela realidade. Previsões 
específicas com base em teoria econômica são inexatas e, por vezes 
absolutamente erradas. Como pode Mill conciliar a sua confiança na economia 
e o seu empirismo? 

Na visão de Mill, as premissas básicas da Economia são ou proposições 
psicológicas, que são estabelecidas pela introspecção, ou proposições 
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técnicas, como a Lei dos Rendimentos Decrescentes, que são estabelecidas 
diretamente pela experimentação. 

Estas premissas estabelecem de que forma específica os fatores causais 
operam. Se os únicos fatores causais que afetam a economia foram aqueles 
que os economistas consideram, em seguida, as conclusões da Economia 
seriam corretas, porque elas seguem, dedutivamente, de bem suportadas 
hipóteses.  

Na verdade, Mill argumenta, as conclusões que os economistas esboçam 
devem ser tratadas com cautela, porque muito é deixado de fora de sua 
teoria. Economistas devem estar prontos para fazer concessões para vários 
distúrbios e economistas devem reconhecer que as suas previsões podem ser 
enganosas, embora a sua teoria seja fundamentalmente correta. 

Eles devem considerar a Economia como hipotética, isto é, como uma 
Ciência de Tendências, cuja influência pode ser afastada por interferências. 
Porque é apenas uma Ciência de Tendências, economistas e formuladores de 
políticas não podem ficar confiantes que suas previsões são sempre corretas. 

  
Divisão entre Economia Positiva e Economia Normativa 

Segundo Daniel M. Hausman (The Philosophy of Economics: An 
Anthology. Cambridge University Press 1984, 1994, 2008; Third Edition in print 
format: 2007), a visão metodológica de John Stuart Mill foi talvez a mais 
influente durante os séculos XIX e XX. Ela se reflete no argumento de 
autoridade de John Neville Keynes, apresentado no seu livro The Scope and 
the Method of Political Economy [Dimensão e Método da Economia Política], 
publicado em 1891. John Neville Keynes (1852-1949) foi um eminente 
economista inglês e pai do famoso John Maynard Keynes (1983-1946). Foi 
crítico da Ciência Moral.   

Ele dividiu a Economia entre:  

1. Economia Positiva: o estudo de o que é a economia, e quais são suas 
aplicações,  

2. Economia Normativa: o estudo sobre o que ela se tornará, ou seja, o 
futuro da economia, e  

3. Arte da Economia: economia aplicada ou a tomada de decisões 
práticas.  

Na Arte da Economia, as lições aprendidas na Economia Normativa e os 
seus objetivos são as que determinam o que realmente é a Economia Positiva, 
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pois são as ações dessa classe de Economia que determinam o que realmente 
ela é.  

O que Neville Keynes quis fazer foi sintetizar a razão dedutiva e a razão 
indutiva como soluções para o Methodenstreit. Este é o nome pelo qual é 
conhecida uma disputa que teve lugar em meios acadêmicos na área da 
Macroeconomia, em língua alemã, ocorrendo sobretudo nas décadas de 1880 e 
1890, opondo a chamada Escola Austríaca e a Escola Historicista alemã. 

Apesar de sua linguagem, o tom e a ênfase, Max Weber adota uma 
posição semelhante em sua discussão de "tipos ideais" no ensaio Objectivity 
and Understanding in Economics. 

A transição da Economia Clássica para a Economia Neoclássica trouxe 
substanciais mudanças na doutrina econômica e mudanças na metodologia. 
Com seu foco na tomada de decisão individual, a teoria neoclássica é mais 
individualista do que a sua antecessora clássica e constitui uma teoria 
subjetiva. A valorização deste fato é uma importante contribuição aos escritos 
metodológicos do início do século XX.  

As principais figuras no desenvolvimento nesta fase subjetiva são os 
economistas austríacos (incluindo especialmente von Mises), Frank Knight and 
Lionel Robbins. A distinta contribuição metodológica de Knight encontra-se em 
sua distinção entre:  

1. o risco, em que as alternativas e suas probabilidades são conhecidas, e  

2. o erro e a incerteza radical, onde se desconhece quaisquer 
probabilidades de acerto.  

Knight e os austríacos concordam que, logo que se abandona o ponto de 
vista subjetivo, e pensa a Economia como se fosse uma Ciência Natural, 
perde-se de vista as características centrais desse tema. 

Lionel Robbins, em seu clássico The Nature and Sgnificance of 
Economic Science [Um Ensaio sobre a Natureza e o Significado da Ciências 
Econômicas] (1935), está bem perto do ponto de vista austríaco, mas ele é 
mais conhecido por sua definição de Economia como “a ciência que estuda 
comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que 
têm usos alternativos”.  

De acordo com esta definição, a Economia não está preocupada com 
qualquer classe particular de fenômenos sociais (como produção, distribuição, 
troca ou consumo). A Economia, em vez disso, está preocupada com um 
aspecto particular do comportamento humano: a escolha racional. Por 
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exemplo, decisões de ter filhos ou ser infiel ao cônjuge são, por esta 
definição, parte da Economia assim como a oferta e a procura por atum!  

Robbins, com efeito, estabelece a definição de Economia como a 
ciência da escolha racional – que é como se vê a teoria neoclássica. Tais 
redefinições são características de do desenvolvimento científico. A definição 
de Robbins continua a ser controversa, uma vez que exclui da Economia 
trabalhos que a maioria das pessoas consideram como típico da Economia, tais 
como a teoria macroeconômica keynesiana. 

Robbins, Knight, e os austríacos salientam o individualismo 
metodológico e a subjetividade da Economia. Todos eles enfatizam as 
peculiaridades da ação humana como objeto de investigação científica. Eles 
também concordam com Mill que as premissas básicas da Economia estão bem 
estabelecidas e que tais premissas não são impugnadas por falhas empíricas 
da teoria. De fato, os austríacos vão além e argumentam que as premissas 
básicas são a priori verdadeiras! 

Com a invasão dos pontos de vista dos positivistas lógicos, na década de 
1930, veio a primeira mudança importante no ponto de vista da profissão 
sobre a justificação da teoria econômica. Em 1938, Terence Hutchison publica 
The Significance and Basic Postulates of Economic Theory [O Significado e 
Postulados Básicos da Teoria Econômica].  

Neste livro, que é um marco, Hutchison argumenta que a Economia, 
como outras ciências, deve formular generalizações testáveis e submetê-los a 
sérios testes. As afirmações a partir da Teoria Pura, referentes à atividade 
econômica, Hutchison argumenta, são vazias “verdades por definição”. 
Proposições em Economia estão tão cobertas com qualificações tipo ceteris 
paribus que elas não são testáveis.  

Com o peso do positivismo lógico contemporâneo por atrás dele, 
Hutchison insistiu que já era hora para os economistas começarem a se 
comportar como cientistas responsáveis. O desenvolvimento da Teoria da 
Preferência Revelada e a defesa do que ele chama de “operacionalismo” de 
Paul Samuelson também apoiou a exigência de que a Economia devia ser 
reformulada com base em teorias testáveis. 

As críticas de Hutchison foram imediatamente refutadas por 
economistas como Knight, mas elas permaneceram perturbadoras. Poderia ser 
que a Economia científica se ela não fez o cumprimento das normas da ciência 
empírica?  

Alguns, como Knight e os austríacos, foram preparados para dizer que 
as normas das Ciências Naturais não se aplicam à Economia. Mas a maioria dos 
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escritores sobre metodologia econômica fizeram alguma tentativa para 
mostrar que a economia satisfaz os critérios mais sofisticados (e também os 
mais fracos) a que os positivistas lógicos exigem.  

Metodologia da Economia Positiva 

Embora o já bem conhecido ensaio de Milton Friedman, The 
Methodology of Positive Economics (1953, Capítulo 7 na antologia organizada 
por Daniel M. Hausman (The Philosophy of Economics: An Anthology. 
Cambridge University Press 1984, 1994, 2008; Third Edition in print format: 
2007), não se refira à Filosofia da Ciência contemporânea, ele também tenta 
mostrar que a Economia satisfaz amplamente os padrões positivistas.  

Durante décadas após a sua publicação, o ensaio de Friedman dominou 
o trabalho sobre Metodologia da Economia. Embora quase todos os muitos 
ensaios que foram escritos em resposta a ele terem sido críticos, o ensaio de 
Friedman, no entanto, manteve-se como a obra mais influente sobre a 
metodologia econômica do Século XX. 

Friedman inicia seu ensaio prestando uma homenagem ao pai do 
Keynes.  

“Em seu livro admirável sobre The Scope and Method of Political 
Economy, John Neville Keynes distingue entre "uma Ciência Positiva, um corpo 
de conhecimento sistematizado sobre o que é; e uma Ciência Normativa ou 
Reguladora, um corpo de critérios de conhecimento discutir sistematizadas de 
o que deve ser; uma Arte, um sistema de regras para a obtenção de um 
determinado fim”. Comenta que “a confusão entre eles é comum e tem sido a 
fonte de muitos erros perniciosos”; e insta a importância do "reconhecimento 
uma Ciência Positiva distinta da Economia Política”. 

Neste ensaio, Friedman se diz preocupado, primeiramente, com certos 
problemas metodológicos que surgem na construção de uma “distinta Ciência 
Positiva”, como Keynes a chamou. Em particular, focaliza o problema de como 
decidir se uma hipótese levantada em uma teoria deveria ser provisoriamente 
aceita como parte de um " sistematizado corpo de conhecimento sobre o que 
é”. 

Uma confusão entre Economia Positiva e Economia Normativa é até 
certo ponto inevitável. O assunto da Economia é considerado por quase todos 
como de vital importância para si mesmo e dentro do intervalo de sua própria 
experiência e competência. Porém, é a fonte de controvérsia contínua e 
extensa, sendo objeto de frequente legislação.  
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Autoproclamados “especialistas” falam com muitas vozes e dificilmente 
podem ser todos considerados como desinteressantes. Em qualquer evento, 
sobre questões que importam muito, a opinião do "expert" dificilmente 
poderia ser aceita unicamente na base da fé, mesmo que os "especialistas" 
estejam de maneira quase unânime desinteressados. Claramente, as 
conclusões da Economia Positiva parecem ser, e são, imediatamente 
relevantes para problemas normativos importantes, brotando perguntas de o 
que deve ser feito e como qualquer dada meta pode ser alcançada. Leigos e 
especialistas, de modo similar, são inevitavelmente tentados a moldar 
conclusões positivas, para caber em seus preconceitos normativos firmemente 
defendidos, e rejeitar conclusões positivas se as suas implicações normativas – 
ou o que se diz serem as suas implicações normativas – são intragáveis. 

A Economia Positiva é, em princípio, independente de qualquer 
particular posição ética ou julgamentos normativos. Como diz Keynes, trata-se 
de "o que é", não de "o que deveria ser." Sua tarefa é fornecer um sistema de 
generalizações que pode ser usado para fazer previsões corretas sobre as 
consequências de qualquer modificação das circunstâncias. Seu desempenho é 
para ser julgado pela precisão, escopo e conformidade com a experiência das 
previsões que ele produz.  

Em resumo, Economia Positiva é, ou pode ser, uma Ciência Objetiva, 
precisamente no mesmo sentido de qualquer uma das Ciências Físicas. 
Naturalmente, o fato de que a Economia lida com as inter-relações dos seres 
humanos, e que o investigador é ele próprio parte do assunto a ser investigado 
em um sentido mais íntimo do que nas Ciências Físicas, levanta especiais 
dificuldades em alcançar a objetividade. Ao mesmo tempo, proporciona ao 
cientista social uma classe de dados não disponível para o cientista físico.  

Mas nem um ponto nem o outro, na visão de Friedman, justifica uma 
distinção fundamental entre os dois grupos de ciências. A Economia 
Normativa, de um lado, e a Arte da Economia, de outro lado, não podem 
serem independentes da Economia Positiva. Qualquer conclusão política, 
necessariamente, repousa em cima de uma previsão sobre as consequências 
de fazer uma coisa em vez de outra. Esta previsão deve ser baseada, implícita 
ou explicitamente, sobre Economia Positiva. Não há, evidentemente, uma 
relação um-para-um entre Conclusões Políticas e as Conclusões da Economia 
Positiva. Se houvesse isso, não haveria uma Ciência Normativa em separado. 
Dois indivíduos podem concordar com as consequências de uma determinada 
peça de legislação. Um pode considerá-las como um desejável equilíbrio e 
assim favorecer à legislação; e o outro, como indesejável, e assim opor-se à 
legislação. 
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O julgamento de Friedman é que as maiores diferenças entre políticas 
econômicas no mundo ocidental são, em si, uma declaração “positiva” para 
ser aceita ou rejeitada na base de evidência empírica. Se este julgamento é 
válido, isso significa que um consenso sobre “corrigir” uma política econômica 
depende muito menos do andamento da Economia Normativa adequada do 
que do progresso de uma Economia Positiva, produzindo conclusões que são e 
merecem ser amplamente aceitas. Isso significa também uma das principais 
razões para distinguir Economia Positiva, radicalmente, de Economia 
Normativa. Esta é precisamente a contribuição possível de, assim, ser feita na 
obtenção de um acordo sobre política. 

O objetivo final de uma Ciência Positiva é o desenvolvimento de uma 
teoria ou hipótese que produz previsões válidas e significativas (isto é, não 
fruto de truísmo – verdade incontestável ou evidente por si mesma) sobre os 
fenômenos ainda não observados. Tal teoria é, em geral, uma mistura 
complexa de dois elementos. Em parte, é uma linguagem destinada a 
promover sistemáticos e organizados métodos de raciocínio. Em parte, é um 
corpo de hipóteses substantivas destinadas a abstrair as características 
essenciais de uma realidade complexa. 

Visto como uma linguagem, a teoria não tem nenhum conteúdo 
substantivo: é um conjunto de tautologias. Sua função é servir como um 
sistema de arquivamento para organizar o material empírico e facilitar nossa 
compreensão dele. Os critérios pelos quais deve ser julgada são sua 
adequação para um sistema de arquivamento.  

• São as categorias clara e precisamente definidas?  

• Elas são exaustivas?  

• Sabemos onde arquivar cada item individual, ou há uma considerável 
ambiguidade?  

• O sistema de títulos e subtítulos foi concebido de forma que podemos 
encontrar rapidamente um item que nós queremos, ou devemos lhe 
caçar a partir de um lugar para outro?  

• São os itens que queremos considerar apresentados conjuntamente?  

• Será que o elaborado sistema de arquivamento evita referências 
cruzadas? 

As respostas a estas perguntas dependem, em parte, de considerações 
lógicas, em parte, factuais. Os cânones da lógica formal só podem se mostrar 
em um idioma em particular se são completos e consistentes, isto é, se as 
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proposições na língua são "certo" ou "errado". A evidência factual só pode 
mostrar se as categorias do sistema analítico de arquivamento têm um 
significado e contrapartidas empíricas, isto é, se eles são úteis na análise de 
uma classe particular de problemas concretos. (...) 

Visto como um corpo de hipóteses substantivas, a teoria deve ser 
julgada pelo seu poder de predição para a classe de fenômenos que se destina 
a explicar. Unicamente a   evidência factual pode mostrar se é "certo" ou 
"errado", ou melhor, tentativamente aceito como válido ou rejeitado.  

Como Friedman argumenta de forma mais pormenorizada adiante, o 
único critério relevante da validade de uma hipótese é a comparação das suas 
previsões com experiência. A hipótese é rejeitada se suas predições são 
contrariadas, frequentemente ou mais frequentemente, do que as previsões 
desde uma hipótese alternativa); aceita-a se as suas previsões não são 
contrariadas. Uma grande confiança é anexada a ela se sobreviveu a muitas 
oportunidades para contradição.  

A evidência factual nunca pode "provar" uma hipótese. Ela só pode 
deixar de provar o contrário, que é o que nós geralmente dizer quando 
dizemos, de uma maneira um pouco inexata, que a hipótese tem sido 
"confirmada" pela experiência. 

Para evitar confusão, talvez deva-se notar explicitamente que as 
"previsões" pelas quais a validade de uma hipótese é testada não necessita de 
ser sobre fenômenos que ainda não ocorreram, ou seja, não precisam ser 
previsões de eventos futuros. 

A validade de uma hipótese, nesse sentido, não é por si só um critério 
suficiente para a escolha entre hipóteses alternativas. Fatos observados são 
necessariamente em número finito; possíveis hipóteses, infinito. Se existe 
uma hipótese que é consistente com a evidência disponível, há sempre um 
infinito número que também são. 

Uma teoria é, de maneira mais simples, nada menos que o 
conhecimento inicial necessário para fazer uma predição em um determinado 
campo de fenômenos; é mais "frutífera" ou mais precisa a previsão resultante, 
quanto maior a área dentro da qual caem as previsões da teoria, e mais 
sugerem linhas adicionais para pesquisas futuras. 

A completude lógica e a consistência são relevantes, mas desempenham 
um papel subsidiário. A sua função é a de assegurar que a hipótese diz o que 
se pretende dizer e o faz da mesma forma para todos os usuários. Estes 
desempenham o papel de fazer a checagem da exatidão aritmética tais como 
em cálculos estatísticos. 
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Infelizmente, raramente pode-se testar previsões, nomeadamente nos 
domínios de Ciências Sociais, por experimentos explicitamente concebidos 
para eliminar as que são julgadas ser as influências perturbadoras mais 
importantes. Geralmente, temos de confiar em provas lançadas pelas 
“experiências” que venham a ocorrer.  

A incapacidade para realizar os chamados “experimentos controlados”, 
na opinião de Friedman, não refletem uma diferença básica entre as Ciências 
Sociais e Físicas porque não é peculiar às Ciências Sociais – a Astronomia 
testemunha – e porque a distinção entre um experimento controlado e uma 
experiência descontrolada é apenas uma questão de grau. Nenhum 
experimento pode ser totalmente controlado, e cada experiência é controlada 
apenas em parte, no sentido de que algumas influências perturbadoras são 
relativamente constantes no decurso da mesma. 

Evidências lançadas pela experiência são abundantes e frequentemente 
tão conclusivas como a partir de experiências inventadas. Assim, a 
incapacidade de conduzir experimentos não é um obstáculo fundamental para 
testar hipóteses pelo sucesso de suas previsões. (...) 

Na medida em que de uma teoria pode ser dita ter “suposições” a 
respeito de tudo, e assim tanto quanto o seu “realismo” pode ser julgado de 
forma independente da validade de suas previsões, a relação entre o 
significado de uma teoria e o “realismo” de suas “suposições” é quase o 
oposto do que a proposta sob o ponto de vista das críticas. Em hipóteses 
realmente importantes e significativas serão encontradas “suposições”, que 
são representações descritivas grosseiramente imprecisas da realidade. 

Em geral, quanto mais significativa a teoria, mais irrealistas serão seus 
pressupostos. A razão é simples. Uma hipótese é importante se “explica” 
muito com pouco, isto é, se abstrai os mais cruciais elementos da massa de 
circunstâncias complexas e detalhadas em torno dos fenômenos a serem 
explicados e permite previsões válidas com base neles sozinhos. Para ser 
importante, por conseguinte, uma hipótese deve ser descritivamente falsa nos 
seus pressupostos. Ela leva não leva em conta nenhuma das muitas outras 
circunstâncias concomitantes, desde que o seu próprio sucesso mostra que 
eles são irrelevantes para os fenômenos a serem explicados. 

Para colocar este ponto de modo menos paradoxal, a questão relevante 
para perguntar sobre “suposições” de uma teoria não é se elas são 
descritivamente “realistas”, pois eles nunca são, mas sim se eles são 
suficientemente boas aproximações para o efeito em mão. E esta questão só 
pode ser respondida por verificação se a teoria funciona, o que significa que 
se ela produz suficientemente precisas previsões. (...) 
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Friedman encerra seu ensaio clássico sobre a Metodologia da Economia 
Positiva afirmando que “o progresso na Economia Positiva exigirá não somente 
testes e elaboração em cima de hipóteses existentes, mas também a 
construção de novas hipóteses. 

Sobre este problema há pouco a dizer em um nível formal. A construção 
de hipóteses é um ato criativo de inspiração, intuição, invenção; sua essência 
é a visão de algo novo no material familiar. O processo deve ser discutido em 
categorias psicológicas, não lógicas; estudos em autobiografias e biografias, e 
não tratados sobre método científico; e promovido por exemplo, não por 
silogismo ou teorema. 

  

Economia Experimental no Laboratório  

Vernon Smith trabalha sobre Economia Experimental. Ele se pergunta: 
por que os economistas conduzem experimentos?  

Para responder a essa pergunta, primeiro é necessário especificar, 
brevemente, os ingredientes de uma experiência. Cada experimento em 
laboratório é definido por um ambiente, especificando as dotações iniciais, as 
preferências e os custos que motivam a troca. Este ambiente é controlado, 
usando recompensas monetárias para induzir a específica configuração 
relação valor / custo desejada.  

Uma experiência também usa uma instituição para definir:  

1. o canal de comunicação (mensagens) com o mercado (lances, 
ofertas, aceitações),  

2. as regras que regem as trocas de informações, e  

3. as regras em que as mensagens se tornam contratos vinculativos.  

Esta instituição é definida por instruções experimentais que descrevem 
as mensagens e os procedimentos do mercado, que são na maioria das vezes 
controladas por computador.  

Finalmente, há o comportamento observado dos participantes nas 
experiências como uma função do ambiente e da instituição. Estas constituem 
as variáveis controladas. 

Usando essa estrutura de ambiente, instituição e comportamento, 
Vernon Smith pode pensar em pelo menos sete razões proeminentes na 
literatura a respeito de porque os economistas conduzem experimentos. Sem 
dúvida, existem mais. 
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1. Teste de uma teoria, ou discriminar entre as teorias. Esta motivação 
vem a partir da literatura econômica da Teoria de Jogos. Nós testamos uma 
teoria por comparação da a sua mensagem ou suas implicações em resultados 
com observações experimentais. Quanto maior a frequência com que as 
observações tenham atingido estas “previsões”, no contexto de um projeto 
em que os registros [hits] não são susceptíveis de ocorrerem por acaso, 
melhor a teoria. É claro, nas teorias submetidas a suficientemente rigorosos 
testes são quase sempre encontradas necessidades de melhoria; isto conduz à 
segunda razão para fazer experiências. 

2. Explorar as causas do fracasso de uma teoria. Quando as observações 
de um experimento não estejam conformes com as implicações da teoria, a 
primeira coisa a ser feita está em reexaminar o projeto, para ter certeza de 
que o fracasso na previsão é culpa da teoria. Teorias bem articuladas 
formalmente modelam o ambiente e as regras comerciais, e o 
experimentalista procura reproduzir essas condições da teoria. No decurso do 
teste, quando o delineamento experimental continua a parecer apropriado e a 
teoria ainda assim falhar, isso tende a incentivar um exame experimental 
destinado a descobrir a causa. Estabelecer a anatomia da falha é essencial 
para qualquer programa de investigação em causa com preocupação de 
modificação da teoria.  Muitas vezes, teorias que, inicialmente, têm mal 
desempenho mostram melhoras se aos sujeitos são dadas mais experiência ou 
as recompensas são aumentadas, mas, por vezes, estas medidas não são 
suficientes para produzir resultados que melhoram o desempenho da teoria. 

3. Estabelecer regularidades empíricas como base para uma nova 
teoria. Bem formuladas teorias na maioria das ciências tendem a ser 
precedidas de muitas observações, que, por sua vez, estimulam a curiosidade 
como a que representa as regularidades documentadas. A teoria 
microeconômica tende a se construir em cima de hipóteses simplificadoras, e 
evitam tentativas para modelar muitas complexas negociações e contratações 
de instituições que observamos. Mas, no laboratório, especialmente com 
informatização, instituições com complexas regras de negociação são tão 
fáceis de estudar como simples leilões. Isto faz com que seja possível variar, 
indo além dos limites da teoria atual, para estabelecer regularidades 
empíricas que podem permitir que os teóricos verem de antemão o que são os 
problemas difíceis que encontrarão em seus trabalhos. 

4. Comparação de ambientes. Comparando-se ambientes que utilizam a 
mesma instituição permite uma investigação sobre a robustez da instituição. 
O objetivo é estressar a teoria com condições ambientais extremas sob as 
quais suas propriedades podem começar a ruir. 
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5. Comparação de instituições. Usando ambientes idênticos, mas 
variando as regras de troca do mercado, tem sido o meio pelo qual a 
comparação entre propriedades de instituições tem sido estabelecida. 

6. Avaliação de propostas políticas. Em 1960, surgiu uma proposição 
original de Friedman a respeito do estabelecimento dos preços dos títulos em 
leilão primário do Tesouro levou a sua comparação com outras regras 
discriminativas. Licitações para comprar neste leilão são organizados do mais 
alto ao mais baixo; se a oferta foi de determinado valor preestabelecido, essa 
quantidade de lances mais altos é aceita a um preço dado pelo lance mais 
alto e os demais lances são rejeitados. Na última década, a indústria privada 
e o governo patrocinaram e/ou financiaram estudos sobre os incentivos para 
negociação em leilões de concessões públicas. 

7. Laboratório como um campo de testes para o projeto institucional. 
Um crescimento do uso do laboratório é como um campo de testes para 
analisar o desempenho das propriedades de novas formas de intercâmbio. Os 
primeiros experimentos que estudaram como um preço era determinado em 
leilão de títulos do Tesouro ajudou a motivar o Tesouro no início de 1970 a 
oferecer algumas emissões de títulos de longo prazo usando o procedimento 
sugerido. Isto levou eventualmente, para a utilização do processo em leilão de 
papel comercial na fixação da taxa de dividendos sobre os títulos corporativos 
preferenciais com taxa variável. Em 1992, o Tesouro voltou a suas 
experiências anteriores com o leilão de preço único, devido a irregularidades 
divulgadas em licitação de dealer. 

  
Neuroeconomia: Usando Neurociência para fazer Previsões Econômicas 

Colin F. Camerer (1959-) foi educado na Universidade Johns Hopkins e 
da Universidade de Chicago e desde 1994 tem sido um professor de economia 
no California Institute de Tecnologia. A pesquisa de Camerer se encontra entre 
os limites de Psicologia Cognitiva, Neurofisiologia e Economia. Ele está 
profundamente envolvido com Economia Experimental, e seu livro, Teoria dos 
Jogos Comportamental, é a mais abrangente e recente pesquisa de 
experimentação em Economia. 

Neuroeconomia pretende fundamentar a teoria econômica em 
mecanismos neurais detalhados que são expressos matematicamente e fazer 
previsões comportamentais.  

Um achado dela é que os tipos simples de economizar para decisões de 
vida e morte (comida, sexo e perigo) ocorrem no cérebro exatamente como as 
teorias racionais assumem.  
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Outro conjunto de achados parece apoiar a base neural de construções 
postas em Economia Comportamental, tais como a preferência por 
imediatismo e a ponderação não-linear de pequenas e grandes probabilidades.  

A terceira direção mostra circuitos neurais (como os ligados à 
compreensão) permitem previsões e experimentos causais que mostram o 
estado-dependência de cada preferência revelada, exceto quando tais estados 
são variáveis biológicas e neurais. 

Neuroeconomia pretende fundamentar a teoria microeconômica em 
detalhes sobre como o cérebro funciona. Neuroeconomia é um subcampo da 
Economia Comportamental que usa evidência empírica dos limites da 
computação, força de vontade e ambição, para inspirar novas teorias. 

É também um subcampo da Economia Experimental porque 
Neuroeconomia requer o domínio de difíceis ferramentas experimentais que 
são novas para economistas. E para muitos neurocientistas, a maior promessa 
da Neuroeconomia é fornecer teorias e modelos experimentais para a 
Neurociência.  

Estes neurocientistas sentem que os tipos de modelos que economistas 
usam e as tarefas que executam, rotineiramente, podem contribuir para 
sistemas de neurociência, ou seja, a compreensão da cognição da mais alta 
ordem, que são um desafio para os neurocientistas. Eles são usados para 
focalizar detalhes muito pequenos de Neurobiologia e de áreas específicas do 
cérebro. 

Para os economistas modernos, a abordagem da Neuroeconomia parece 
propiciar uma profunda tentativa de transformar o pensamento econômico. 
Por volta da virada do século XIX, economistas neoclássicos fizeram uma 
escolha metodológica clara, para tratar a mente como uma “caixa preta”, e 
ignorarem as implicações dos detalhes de seus funcionamentos na teoria 
econômica.  

Em uma carta, em 1897, Pareto escreveu: “É um fato empírico que as 
Ciências Naturais têm progredido somente por terem tomado princípios 
secundários como seu ponto de partida, em vez de tentar descobrir a essência 
das coisas . . . Economia Política Pura, portanto, tem um grande interesse em 
confiar tão pouco quanto possível no domínio da Psicologia”. 

A visão de Pareto, que a Psicologia deve ser deliberadamente ignorada, 
foi parcialmente reflexo de um pessimismo de seu tempo sobre a capacidade 
de entender o cérebro bem o suficiente para utilizar o detalhe neural como 
uma base para antecipar os possíveis comportamentos do indivíduo tomador 
de decisões econômico-financeiras. Este pessimismo também se manifestou na 
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Psicologia Behaviorista de Watson e Skinner, que desejavam distância do 
“mentalismo” de seu tempo para não desviar a atenção das relações estímulo-
resposta e condicionado. 

Como William Jevons escreveu um pouco antes, em 'Theory of Political 
Economy': “Hesito em dizer que os homens nunca vão ter os meios de medir 
diretamente os sentimentos do coração humano. É a partir dos efeitos 
quantitativos dos sentimentos que devemos estimar os valores 
comparativos” (Jevons, 1871). 

Esse pessimismo turn-of-the-century sobre a compreensão do cérebro 
levou diretamente para a ascensão do “como se” [as if] modelos da escolha 
racional na economia neoclássica. Modelos deste tipo preestabelecido de 
comportamento individual, que é consistente com princípios lógicos, não 
colocam qualquer peso probatório em testes diretos de se esses princípios 
forem seguidos. Por exemplo, se as escolhas do consumidor são transitivas e 
completas, em seguida, ele age como se atribuísse valores utilitários 
numéricos para pacotes de produtos e escolhesse o pacote com o valor 
utilitário mais alto, mas a medição direta de utilidade é pensada como fosse 
irrelevante para um teste da teoria. 

  
Economistas e a Ignorância da Psicologia 

Ignorar a Psicologia, postura defendida por Vilfredo Pareto, 
explicitamente, foi cimentada por Milton Friedman (1953) no seu 
desenvolvimento da Economia Positiva. Friedman e os muitos economistas 
influenciados por seu ponto de vista defenderam dois princípios para julgar as 
teorias que utilizam premissas A para fazer uma predição formal de P: 

1. Pressupostos A deve ser julgado pela precisão que matematicamente 
implicam as previsões P. 

2. Uma vez que premissas falsas podem gerar previsões precisas, 
mesmo se os pressupostos pareçam falsos, a sua fraqueza empírica deve ser 
tolerada se eles levam a previsões precisas P. 

Colin F. Camerer apoia sem reservas o primeiro princípio (1), mas não 
aceita o corolário do princípio (2).  

Aqui está o porquê: em primeiro lugar, se os pressupostos A são falsos, 
mas levam a uma precisa predição, que, presumivelmente, fazê-lo por causa 
de uma oculta 'reparação' da condição R$ (isto é, (não-A e R) →  P é uma 
teoria mais completa para ambos fins que A →  P). Em seguida, o foco 
adequado da investigação progressiva deve ser especificar a reparação da 
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suposição R e explorar suas implicações, em conjunto com suposições mais 
precisas. 

Em segundo lugar, a importância de fazer boas previsões (1) é 
precisamente a razão para explorar hipóteses alternativas baseadas em fatos 
psicológicos e neurocientíficos. Fazemos isso em Economia Comportamental 
porque esperamos que os modelos baseados em mais de uma hipótese 
propiciam fazer algumas interessantes e novas previsões, e melhores 
previsões globais. 

Modelos “como se” [as if] baseados em suposições duvidosas 
claramente funcionam bem em muitos aspectos, e sempre serão funcionais. 
Assim como o valor esperado ainda é uma ferramenta útil para alguns tipos de 
análise, embora isso seja uma restrição severa da dedução esperada. Mas 
testes das previsões de que decorrem dos modelos as-if da escolha racional 
também demonstraram muitas anomalias empíricas. A Economia 
Comportamental descreve estas regularidades e sugerem modelos formais 
para explicá-las. 

Debates entre escolha racional e modelos comportamentais 
normalmente giram em torno de construções psicológicas, tais como a aversão 
à perda (Kahneman e Tversky, 1979), o papel da aprendizagem e o 
pensamento estratégico limitado. Preferências por recompensas imediatas ou 
as preferências precisas sobre as alocações sociais não foram ainda 
observadas diretamente. 

Mas a tecnologia agora nos possibilita abrir a caixa preta da mente e 
observar a atividade do cérebro diretamente. Estas observações diretas só 
podem melhorar o desenvolvimento de teorias que se baseiam em hipóteses 
mais precisas e fazer melhores previsões como resultado. 

Uma analogia com a Economia Organizacional ilustra o potencial da 
Neuroeconomia. Até os anos 1970, a Teoria da Firma era, basicamente, um 
modelo reducionista de como o capital e o trabalho eram combinados para 
criar uma função de produção. A ideia de que uma empresa apenas combina 
trabalho e capital é obviamente uma simplificação grosseira. Ela negligencia 
os detalhes das relações do agente-principal como a troca de presentes e os 
salários de eficiência, redes sociais e troca de favor entre empresas, a 
substituição de autoridade para precificação, a cultura corporativa e assim 
por diante. Mas a simplificação grosseira é útil, para o propósito de construir 
uma curva de oferta da indústria. 

Mais tarde, a Teoria do Contrato abriu a caixa preta da empresa e 
modelou os detalhes do nexo via contratos entre acionistas, trabalhadores e 
gerentes. A nova Teoria da Firma substituiu a (perenemente útil) ficção de 
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uma empresa que tem como único objetivo a maximização do lucro por um 
relato mais detalhado de como os componentes da empresa – indivíduos, 
hierarquias, e redes – interagem e comunicam-se entre si para determinar o 
comportamento da firma. 

Neuroeconomia propõe-se a fazer o mesmo com o tratamento de um 
agente econômico individual como fosse uma empresa. A última frase no 
parágrafo anterior pode ser exatamente reescrita para substituir as empresas 
e os componentes das empresas por indivíduos e componentes neurais dos 
indivíduos.  

Reescrever aquela frase dá esta: a Teoria Neuroeconômica do Indivíduo 
substitui a (perenemente útil) ficção de um indivíduo que tem um único 
objetivo a maximização da utilidade por um relato mais detalhado de como os 
componentes do indivíduo – as regiões do cérebro, o controle cognitivo e os 
circuitos neurais – interagem e comunicam-se entre si para determinar o 
comportamento individual. 

O rápido surgimento de abordagens de várias auto referências ou 
processos-duais testemunha o quão bem a teoria econômica pode ser 
adaptada para estudar o cérebro como uma organização de componentes que 
interagem. Por exemplo, enfatizam a restrição de colocar os processos 
controlados por executivos ou gerentes em processo automático; enfatizam 
processos deliberados e os afetivos; enfatizam como um processo de controle 
cortical constrange um processo emocional que pode ser assimetricamente 
informado. Até agora, há pouco evidência neural direta para testar esses 
vários modelos e compará-los. Fazer por isso é uma direção imediata óbvia 
para a investigação (e contribuirá bem para a neurociência básica). 

É importante notar que o foco da pesquisa neuroeconômica até agora 
foi, em grande parte, sobre fundamentos microeconômicos da escolha do 
consumidor, valorizando apostas arriscadas e pensamento estratégico. E 
continua a ser enfrentado o desafio de se a medição neural será útil para a 
compreensão de fenômenos macroeconômicos como a confiança do 
consumidor ou as bolhas no mercado de ações.  

No entanto, muitos destes macros fenômenos poderiam surgir a partir 
da interação de muitos cérebros que estão intimamente ligados através de 
redes sociais. As respostas comuns às notícias, que provocam choques 
emocionais, podem ser recíprocas ou contagiosas. Se assim for, macro 
modelos poderiam explorar a forma como o resultado da atividade do cérebro 
tem um efeito multiplicador na economia. 
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O Mercado como um Processo Criativo 

As contribuições em Física teórica moderna e Química sobre o 
comportamento de sistemas não lineares, exemplificadas pelo trabalho de Ilya 
Prigogine sobre a termodinâmica em sistemas abertos, têm atraído crescente 
atenção em Economia. 

Relaciona-se essa nova orientação nas Ciências Naturais a uma 
determinada vertente não ortodoxa de pensamento econômico. Tudo o que é 
necessário para esta finalidade é alguma apreciação da orientação geral da 
empresa, que envolve uma mudança de perspectiva do determinismo da Física 
convencional (que presumivelmente inspirou o programa de pesquisa 
neoclássico em Economia) ao caráter aberto não teleológico, criativo e não 
predeterminado que está na própria natureza dos processos evolutivos. 

Essa mudança de perspectiva é referida como uma reconceituação das 
Ciências Físicas, como um movimento dos processos determinísticos e 
reversíveis para os estocásticos e os irreversíveis. A ênfase está deslocada do 
equilíbrio para o não equilíbrio como uma fonte de auto-organização 
espontânea. Processos de auto-organização em aberto constituem sistemas 
longe do equilíbrio termodinâmico. 

Uma característica de tais sistemas é a presença de não-linearidades 
que podem amplificar "pequenas causas" em "grandes efeitos". Em pontos 
críticos (referidos como "bifurcações"), muito pequenos eventos podem ter 
macros efeitos significativos, no sentido de que "decidir" qual caminho 
particular – entre um número expressivo de caminhos igualmente possíveis – o 
sistema irá tomar, um fato que introduz um elemento estocástico e torna os 
processos de auto-organização em condições extremas em equilíbrio 
inerentemente indeterminado.  

Tais processos apresentam uma mistura de necessidade e chance de 
que resulta em um caminho único e irreversível. A dependência de trajetória 
é a história ao longo da qual o sistema evolui. Ela importa. 

O que é sugerido aqui é uma perspectiva generalizada que põe em foco 
a criatividade e o caráter aberto da evolução dos sistemas de não equilíbrio, 
em uma perspectiva que tem como leitmotiv que o futuro não é dado, mas é 
criado em um processo de desdobramento evolucionário. 

Trata-se de uma nova síntese evolutiva, uma visão unificada do mundo 
que preenche a diferença entre a Física e as Ciências Humanas. Na discussão 
sobre a relevância da "nova síntese evolutiva" para a teoria econômica, 
salienta-se a preocupação com a diversidade microscópica como uma 
característica crítica.  
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A nebulosa complexidade confundida no mundo real é o objeto 
essencial de uma abordagem evolutiva – em contraste com uma perspectiva 
que procura por tipos e classes, e que visualizações microscópicas da 
diversidade e variação como aberrações insignificantes, a ser calculada a 
média para fora através classificação e agregação. Variabilidade e diversidade 
individual no nível microscópico dirige processos evolutivos. Eles são o 
ingrediente fundamental à criatividade desses processos, o seu potencial para 
gerar novidade.  

As flutuações, mutações e movimentos aparentemente aleatórios que 
estão naturalmente presentes no complexo de sistemas reais constituem uma 
espécie de força criativa e imaginativa que irá explorar ao redor tudo o que 
existe no presente. Uma perspectiva evolutiva, que gira em torno da noção de 
estados de não equilíbrio predeterminado, apresenta uma diferença crítica 
entre o novo paradigma de auto-organização relacionista e um paradigma 
newtoniano mecanicista em que qualquer representação de processos 
criativos era totalmente ausente. 

Como se observa, o propósito dessa nova síntese evolutiva em 
Economia é, em primeiro lugar, identificar um corpo de crítica à ortodoxa 
Teoria do Equilíbrio. Ela parece corresponder estreitamente com a 
desenvolvimentos observados nas Ciências Naturais. Em segundo lugar, merece 
fazer uma reflexão sobre as implicações destas críticas radicais às teorias 
subjetivistas. 

Há um crescente número de comentários sobre a aparente importância 
da nova síntese evolutiva para uma reorientação da teoria econômica. As 
razões que limitam a aplicabilidade de modelos de equilíbrio, mesmo na 
esfera tradicional de Física e Química, aplicam a fortiori ao domínio da 
Economia. O conceito de equilíbrio é associado a uma visão de mundo que 
trata o futuro como implicado no presente. 

Em princípio, os estados futuros poderiam ser previstos com base em 
conhecimentos suficientes do presente. Isto ocorreria se não fossem colocados 
limites de fato sobre o nosso conhecimento de uma realidade extremamente 
complexa.  

Em contraste, uma perspectiva do núcleo do novo paradigma é que:  

1. a natureza é criativa,  

2. a novidade e os resultados verdadeiramente imprevisíveis são gerados a 
partir de como se desenrola o processo de evolução ao longo do tempo.  
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O argumento da criatividade tem ainda mais força onde a preocupação 
é com os processos sociais que são movidos por escolha humana e 
inventividade. 

Uma visão perceptiva do mercado como um processo criativo oferece 
mais conhecimento e entendimento do que as visões alternativas que 
provocam interpretações do mercado como um processo de descoberta ou, 
mais familiarmente, como um processo de alocação.  

Em qualquer uma das últimas alternativas, existe um télos – ponto ou 
estado de caráter atrativo ou concludente para o qual se move uma realidade 
– imposta pela própria percepção do cientista, um télos que é inexistente em 
primeira aproximação. E a remoção da inferência teleológica do caminho 
predeterminado, olhando para interação econômica, traz consigo implicações 
significativas para qualquer diagnóstico de falha ou de sucesso, diagnóstico 
que é necessariamente preliminar para qualquer uso normativo da análise 
científica. 

É possível ilustrar as implicações diferentes na aplicação ao observado 
fracasso das economias planificadas da Europa Oriental e em outros lugares. 

O economista neoclássico, preso na percepção da alocação de recursos, 
tende a localizar a fonte de falha na estrutura de incentivos distorcidos que 
causam más decisões das pessoas para ser confrontado com alternativas de 
escolha que não refletem autenticamente avaliações derivadas. Recursos não 
fluem ao seu mais valorizado uso porque as pessoas que tomam decisões sobre 
o uso de recursos não se encontram em condições de atender seu próprio 
interesse privado, mudando a alocação de tal forma a alcançar este resultado 
desejável conceitualmente definível. 

Alguns dos modernos economistas austríacos, nomeadamente Kirzner, 
adicionam um elemento importante para a crítica neoclássica. Eles sugerem 
que, mesmo se os problemas de incentivos pudessem, de alguma forma, 
serem ignorados ou assumidos como corrigidos, ainda haveria o problema 
epistemológico ou do conhecimento.  

Somente uma estrutura de mercado descentralizada de interações 
econômicas pode explorar plenamente o conhecimento das circunstâncias 
localizadas, necessária para permitir que uma definição da avaliação final que 
é colocada na utilização dos recursos. Apenas o mercado pode permitir que 
pessoas a eficaz liberdade para descobrir as particulares excentricidades 
localizadas que dão forma ao valor. Esta extensão da ênfase neoclássica em 
estruturas de incentivo é importante e relevante para qualquer avaliação 
geral do modelo de planejamento central de uma economia. 
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No entanto, a crítica, mesmo estendida, fica aquém da captura de um 
elemento essencial em qualquer avaliação comparativa do mercado e as 
alternativas de planejamento. O recurso teleológico necessita ser exorcizado. 
Na configuração neoclássica, um onisciente e benevolente monolítico 
planejador poderia garantir a preferência pelo idealmente definido resultado. 
Onisciente, é claro, por garantir o acesso a todo e qualquer conhecimento; a 
benevolência seria fazer coincidir com a função-objetivo o que as pessoas 
precisamente desejassem.  

Mas mesmo o planejador de modo idealizado não pode criar aquilo que 
não está lá, e não vai estar lá, salvo através do exercício das opções criativas 
dos indivíduos. Ele não tem nenhuma ideia com antecedência sobre as ideias 
que sua própria imaginação vai render. 

Os mal-entendidos fundamentais da teoria da Economia de Mercado, 
que forneceu as bases analíticas-intelectuais para idealizar o socialismo como 
um princípio de organização socioeconômica, são expostos por qualquer uma 
das três interpretações contrastadas aqui:  

1. o mercado como um processo de alocação, respondendo à estrutura de 
incentivos que enfrentam os executores de escolhas;  

2. o mercado como um processo de descoberta, utilizando informações 
localizadas; ou  

3. o mercado como um processo criativo, explorando o potencial criativo 
do homem. 

O socialismo não pode, organizacionalmente, ser considerado 
equivalente a qualquer uma destas idealizadas percepções. Mas, a “arrogância 
fatal” que foi o socialismo, para usar aqui um termo descritivo de Hayek, 
certamente teria enfrentado mais dificuldade em conseguir domínio como 
uma ideia se a espontaneidade criativa do processo de mercado tivesse sido 
mais plenamente apreciada. 

  

Essência da Economia Institucional 

Geoffrey M. Hodgson (1946-) é um professor da pesquisa em Estudos de 
Negócios no da Universidade de Hertfordshire (Reino Unido), Editor-in-Chief 
da Journal of Institutional Economics e foi, em 2006, presidente da 
Association for Evolutionary Economics. Ele é o autor de mais de uma dúzia de 
livros e quase duzentos acadêmicos artigos. Sua investigação centrou-se sobre 
as instituições. Ele também teve um longo interesse na História e Metodologia 
da Economia Institucional e Evolucionária. Resumo abaixo as ideias-chave do 
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seu artigo “What Is the Essence of Institutional Economics?” publicado em 
Journal of Economic Issues, vol. 34 (June 2000): 317–29. 

O termo "Economia Institucional" foi anunciada pelo Walton Hamilton 
em uma reunião da American Economic Association, em 1918. 
Institucionalismo foi dominante no pensamento econômico de norte-
americanos, pelo menos até o ano de 1940. Listando um número de atributos 
percebidos nesta escola, Hamilton afirmou que “só a Economia Institucional 
poderia unificar a Ciência Econômica, mostrando como as partes do sistema 
econômico estão relacionadas com o todo”.  

Entretanto, a Economia Institucional não foi definida em termos de 
Economia Normativa, ou seja, não tinha nenhuma proposição de o que deveria 
ser a economia. Hamilton [1919, 313] declarou: “Não é a pretensão da 
Economia Institucional fazer julgamentos sobre propostas concretas”. No 
entanto, seu apelo como teoria era que, alegadamente, poderia ser utilizada 
como uma base de referência para a proposição política.  

De acordo com Hamilton [1919, 314-18], os economistas institucionais 
reconhecem que: “o objeto adequado de teoria econômica é o foco em 
instituições (...). A teoria econômica está em causa por focalizar apenas 
questões de processo (...). A teoria econômica deve basear-se numa aceitável 
teoria do comportamento humano”. 

Tais ideias foram expandidas pelas seguintes observações: “a economia 
neoclássica tem negligenciado a influência exercida pelo esquema das 
instituições sobre o comportamento. Onde ela falha, o institutionalismo deve 
lutar pelo sucesso. Este deve discernir na variedade de situações institucionais 
as que incidem sobre os indivíduos e que são a principal fonte de diferenças 
nos conteúdos de seus comportamentos [1919, 318]. 

A descrição de Hamilton do institucionalismo requer refinamento, mas 
não em seus fundamentos que têm resistido ao teste do tempo. Ela pode ser 
reformulada e ampliada em termos das seguintes cinco proposições: 

1.  Embora os economistas institucionais estejam dispostos a deduzir de 
suas teorias uma prática com relevância, em si, o institucionalismo não 
é definido em termos de qualquer proposta política. 

2.  Institutionalismo faz uso extensivo de ideias e dados de outras 
disciplinas como Psicologia, Sociologia e Antropologia, a fim de 
desenvolver uma análise mais rica das instituições e do comportamento 
humano. 
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3.  As instituições são os elementos-chave de qualquer economia e, 
portanto, uma das principais tarefas para os economistas é estudar as 
instituições e os processos de institucionalização: conservação, 
inovação e mudança. 

4.  A economia é um sistema aberto e evolutivo, situado em um meio 
ambiente natural, renovado por mudanças tecnológicas, e incorporado 
por um mais amplo conjunto de relações sociais, culturais e de poder 
político. 

5.  A noção de agentes individuais como um ser utilitário em busca de 
maximização é considerada como inadequada ou errônea. O 
institucionalismo não toma o indivíduo como dado. Os indivíduos são 
afetados por suas situações institucionais e culturais particulares. 
Consequentemente, não podem simplesmente (intencionalmente ou 
não) criar instituições. Através de uma causação descendente de 
reconstituição as instituições afetam os indivíduos de fundamentais 
maneiras. 

A maioria desses pontos é deduzida de elaborações diretas de ideias de 
Hamilton de [1919]. No entanto, em relação ao ponto (4), Hamilton não 
menciona as palavras "sistema aberto". Esta expressão não se tornou 
amplamente utilizada até 1945, quando passou a vigorar a ideia da economia 
como um sistema aberto como uma das as características definidoras do 
institucionalismo.  

Hodgson sugere não usar as palavras "evolução" ou "sistema evolutivo", 
embora institucionalistas tornaram-se apaixonados por estes termos. O ponto 
(1) pode ser controverso, por isso, ele o discute em mais detalhe em uma 
seção do artigo citado. É talvez o único ponto que qualquer institucionalista 
pode desejar remover da lista. Certamente, alguns institucionalistas vão 
querer adicionar ou elaborar mais a respeito dos cinco pontos acima. A 
contenção de Hodgson é justificada porque eles contêm o "núcleo duro" [hard 
core] da tradição institucionalista. 

Afirma ainda que a única característica que define o novo em relação 
ao velho institucionalismo é a proposição (5). Entre outras escolas, o novo 
institucionalismo distingue-se da velha Economia Institucional, 
principalmente, nesses termos. Os outros critérios não demarcam o velho 
institucionalismo tão prontamente. 

Outras escolas de pensamento econômico também expressam alguma 
concordância com proposições de (1) a (4). Em contraste, a proposição (5) é 
um fio condutor através de toda a tradição institucionalista, de Veblen de 
Galbraith, e isso raramente é reconhecido ou desenvolvido em outras escolas. 
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Hodgson desenvolve este argumento. Olha, primeiramente para a proposição 
(1). Nas secções subsequentes, este ensaio analisa as características comuns 
da teoria institucionalista e discute algumas das implicações. Neste breve 
resumo, focaremos os outros critérios relevantes para caracterizar a Economia 
Institucional: a interdisciplinaridade, as instituições, a evolução e os sistemas 
abertos. 

Consideramos, especialmente, três características definidoras do 
institucionalismo, entre as listadas acima, a saber: (2), (3) e (4). Hodgson 
defende que estas são necessárias, mas longe de serem suficientes, para 
definir o institucionalismo. 

Considere o atributo digno da interdisciplinaridade. É para o seu mérito 
e enriquecimento que a velha Economia Institucional se baseia em outras 
disciplinas tais como a Antropologia, a Sociologia, a Ciência Política e 
Psicologia. 

No entanto, a natureza da interdisciplinaridade é difícil de se definir. A 
Economia Neoclássica também poderia reivindicar esse desenho assim como 
outras disciplinas. Os economistas de Chicago, Gary Becker e Jack Hirshleifer, 
têm afirmado que a sua economia faz uso de insights da Biologia. Ciência 
Política e Sociologia foram invadidas por abordagens neoclássicas com base na 
escolha racional. O economista neoclássico também pode se encontrar de 
modo confortável em qualquer escola individualista de pensamento, seja na 
Antropologia, seja na Psicologia. 

Além disso, nem todos os esforços interdisciplinares valem a pena. 
Muitas disciplinas contém um corte individualista e outros pressupostos dos 
quais o institucionalismo deve se dissociar. Um conceito mais rico do indivíduo 
pode também ser encontrado em Antropologia ou Psicologia, mas também 
encontramos ideias pobres e inadequadas nestas disciplinas. Institucionalistas 
podem ser mais comedidos em seus usos de recursos interdisciplinares, pois a 
interdisciplinaridade não define institucionalismo. 

O velho institucionalismo enfatiza a importância das instituições em 
vida econômica, e suas tentativas são no sentido de compreender o seu papel 
e a sua evolução. Especialmente no período 1940-1975, os principais 
economistas tinham negligenciado o estudo das instituições. Este não é o caso 
hoje. Com a chegada da Nova Economia Institucional, os economistas 
voltaram a analisar instituições, ainda que como resultados das decisões 
maximizadoras de agentes racionais. O velho institucionalismo não pode 
pretender ser a única escola de economia voltada para o estudo de 
instituições. 
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Em seguida, Hodgson considera a ideia de que a Economia Institucional 
é “evolutiva”. A pepita de verdade aqui é que os autores institucionalistas 
estão preocupados com processos em se estruturam a transformação, a 
emergência e a mudança, que são muitas vezes negligenciados na literatura 
da mainstream.  

O problema, no entanto, é que o palavra "evolutiva" é extremamente 
vaga. É agora amplamente utilizada, mesmo por economistas que esteja 
utilizando técnicas neoclássicas. "Teoria dos Jogos Evolucionária”, por 
exemplo, está muito na moda. Mesmo Walras é descrito como um economista 
evolucionário [Jolink 1996]!  

Acima de tudo, "evolutiva" é agora uma palavra-panaceia que todos 
parecem dispostos a utilizar. Em termos precisos, significa pouco ou nada. 
Alguns podem querer levá-la para significar o uso de analogias biológicas; 
outros seguidores da autoproclamada Economia Evolutiva não apresentam 
qual é o valor em si mesmo. Um significado mais estreito e mais preciso de 
"evolucionário", que demarcaria com sucesso o institucionalismo de outras 
abordagens ainda não foi elucidado ou adotado [Hodgson 1993b, 1999]. 

Hodgson volta-se para a compreensão institucionalista da economia 
como um sistema aberto. Esta é, claramente, uma visão importante da antiga 
economia institucional, pelo menos no sentido em que é reconhecido que a 
economia é parte de um ambiente natural, incorporado em um sistema de 
relações sociais, e afetado por mudanças tecnológicas e outras. Por enquanto, 
tudo bem. O problema em usar isto como um critério de demarcação é que 
mais substância precisa ser dada à noção de um "sistema", e mais explicação é 
necessária a respeito da característica de ser "aberto" em oposição a ser 
"fechado". A ideia de um sistema é importante, mas é um conceito difícil. Ele 
conota alguma ideia a respeito de uma estreita colaboração estruturada de 
interação entre os componentes interdependentes. Mas o limite do sistema 
pode ser confuso e difícil de estabelecer. 

O que é um sistema aberto? Indiscutivelmente, é um sistema que está 
aberto a fluxos de matéria, energia ou informação através de sua fronteira – 
um sistema real ou potencialmente emergente da interação com o seu 
ambiente. Quando uma economia nacional se engaja em comércio com outras 
economias está em um sistema aberto? Se assim for, então, a macroeconomia 
neoclássica ortodoxa também abraça sistemas abertos. Na medida em que a 
economia neoclássica lida com o impacto ambiental da atividade econômica, 
pode ser dito que ela também lida com um sistema aberto. 

Uma versão mais estreita da doutrina de “sistema aberto" poderia 
descartar uma significativa fração da literatura institucionalista, enquanto 
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uma versão mais ampla também admitiria muito da teoria neoclássica. A 
doutrina de “sistema aberto" não dá uma precisão significante das fronteiras 
históricas do institucionalismo. Até que receba refinamento, é na melhor das 
hipóteses um critério importante, mas imperfeito. 

Em resumo, as quatro primeiras características, (1) a (4), não são 
importantes de maneira suficiente para definir o velho institucionalismo. 
Tomadas em separado, ou em conjunto qualquer combinação, eles não são 
suficientes. Hodgson acha que o institucionalismo deve definir-se, 
prioritariamente, pelo quinto critério: os indivíduos são afetados por suas 
situações institucionais e culturais particulares. 

  
Causação Ascendente e Descendente 

Encerro o resumo das ideias-chave do artigo de Geoffrey M. Hodgson, 
What Is the Essence of Institutional Economics?, publicado em Journal of 
Economic Issues, vol. 34 (June 2000): 317–29. 

Tendo identificado o tema comum mais importante no velho 
institucionalismo, é necessário indagar mais profundamente a respeito de seu 
significado. Várias versões desta doutrina têm surgido ao longo dos anos. 
Também é necessário lidar com alguns possíveis mal-entendidos e refutações. 

Talvez o ataque mais frequente à noção de que os gostos individuais e 
preferências são moldadas pelas circunstâncias é a crítica de que isso leva a 
algum tipo de determinismo estrutural ou cultural. O indivíduo, como é dito, 
é feito um autômato de circunstâncias sociais ou culturais. 

Autômato é indivíduo de comportamento maquinal, executando tarefas 
ou seguindo ordens como se destituído de consciência, raciocínio, vontade ou 
espontaneidade. Nessa concepção, ele parece se mover ou funciona por meios 
puramente mecânicos. Será que ele funciona por si, dispensando operadores, 
ou sua operação independe da intervenção consciente da vontade, sendo 
maquinal, não deliberado? Se o comportamento humano for automático, ele 
necessariamente se realiza, sem intervenção de novas causas. 

É certo que, alguns velhos institucionalistas promoveram tal visão 
determinística. Quando se escreveu que “não há tal coisa como um 
indivíduo”, isso estava dando socorro a essas ideias.  

O perigo é ver a ordem social como um processo “top down”, isto é, 
“de cima para baixo”, principalmente, quando nela os indivíduos são 
formados e seduzidos pelas instituições, com a consequente negligência da 
autonomia do indivíduo e de seu poder de agência. A versão “top down” do 
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institucionalismo tem sido tão proeminente, na era pós-1945, que muitos 
comentaristas chegam a tomá-la como representante do institucionalismo 
como um todo. 

No entanto, tais versões predominantemente “de cima para baixo” do 
núcleo duro da ideia institucionalista não são comuns a todos os 
institucionalistas. Este é claramente o caso tanto com Veblen e Commons.  

Por exemplo, Veblen [1919] argumenta que as instituições são o 
resultado de comportamento individual e habituação, assim como as 
instituições afetam os indivíduos: “O crescimento e as mutações do tecido 
institucional são um resultado da conduta dos membros individuais do grupo, 
uma vez que é a partir da experiência dos indivíduos, através da habituação 
das pessoas, que as instituições surgem. E é nesta mesma experiência que 
estas instituições agem para direcionar e definir os objetivos e os fins da 
conduta individual”. 

Escrevendo em 1899, Commons escreveu, de maneira semelhante, a 
respeito da dependência das instituições em relação às crenças: “crenças 
sociais fornecem a base das afeições de cada pessoa, o que por si só torna 
possível a sua capacidade de resposta aos apelos daqueles com quem deve 
colaborar. A instituição em que ele se encontra é tanto a causa e como o 
efeito de suas crenças. Crenças comuns e desejos são vitalizantes, constituem 
a força ativa dentro da instituição”. 

Estas declarações mostram um reconhecimento válido tanto da 
dependência de instituições em relação às pessoas quanto da moldagem de 
indivíduos pelas instituições. 

Nos escritos de Veblen e Commons, há causação ascendente e 
descendente, o nexo de causalidade é biunívoco, ou seja, uma “mão-dupla”. 
Indivíduos criam e mudam instituições, assim como instituições moldam e 
restringem indivíduos. O institucionalismo não está, necessariamente, 
confinado ao determinismo “top down” cultural e institucional com o qual é 
por vezes associado. 

O grande mérito da ideia institucionalista de as instituições 
conformarem o comportamento do indivíduo é ela admitir um conceito 
avançado de retroalimentação na análise econômica. O poder não é 
simplesmente coerção. A excessiva ênfase no aspecto coercitivo do poder 
ignora a maneira que ele é muitas vezes exercido de modo mais sutil – e 
muitas vezes sem conflito aberto. O supremo poder é exercido quando se 
consegue orquestrar os pensamentos e desejos dos outros em um processo 
individual de servidão voluntária! 
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Estas considerações sutis estão ausentes da mainstream economics. As 
funções preferenciais não estão sujeitas à reconstituição causal descendente. 
Ela é assim mesmo quando é feita uma tentativa de “explicar” os gostos. 
Estas tentativas de mostrar que as influências culturais e outros fatores 
podem alterar os resultados preferidos pela adição de fatores culturais e 
outros aos argumentos destas funções. No entanto, a cultura não altera as 
próprias funções de preferência. 

Um problema com essa análise é que ela não pode lidar com a 
verdadeira evolução e o desenvolvimento fundamental do indivíduo. Ela tenta 
fazer todas as explicações de fenômenos sociais redutíveis ao dado indivíduo, 
mas ao fazer isso ela tem que fazer a função de preferência individual 
imutável. 

A função de preferências já está “lá”, pronta para lidar com o 
imprevisível e as circunstâncias desconhecidas. Nós já sabemos, 
essencialmente, o que há a ser aprendido! 

Aprender normalmente ocorre através e dentro de estruturas sociais. 
Pelo menos neste sentido, é um caso importante de reconstituição causal 
descendente. A economia neoclássica tem grande dificuldade em acomodar a 
noção de aprendizagem, porque a própria ideia de “aprendizado racional” é 
problemática. 

Ele trata a aprendizagem como um processo cumulativo de descobertas 
de informações sobre um “projeto” pré-existente, como estímulo e resposta, 
ou como a atualização Bayesiana de estimativas subjetivas de probabilidade, 
à luz do processamento dos dados de entrada.  

No entanto, em vez da simples entrada de “fatos” para dados 
indivíduos, a aprendizagem é um processo de desenvolvimento e de 
reconstituição. Aprender envolve a adaptação às mudanças das circunstâncias, 
e essas adaptações significam a reconstituição dos indivíduos envolvidos.  

Além disso, instituições e culturas desempenham um papel vital em 
estabelecer os conceitos e as normas do processo de aprendizagem. Por 
conseguinte, a natureza de reconstituição da aprendizagem é em parte uma 
questão de causação descendente na reconstituição. Para ser franco: se nós 
devemos aceitar plenamente a noção de aprendizagem, em teoria social, 
então o conceito de reconstituição causal descendente também deve ser 
validado. 

Concluindo, a preocupação com a questão política pode ser um atributo 
da Economia Institucional, mas não pode ser a sua característica definidora. 
Na necessária definição das características gerais do institucionalismo, inclui-
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se o reconhecimento da importância de conhecimentos de outras disciplinas, 
de instituições e de sistemas abertos e em evolução. 

No entanto, a característica mais importante do institucionalismo é a 
ideia de que o indivíduo é social e institucionalmente constituído. O 
argumento de autoridade, apresentado por Hodgson, é que os economistas 
institucionais antigos, de Veblen a Galbraith, abraçam a noção de que o 
indivíduo é moldado pela cultura ou por circunstâncias institucionais. Dentro 
do institucionalismo, existem muitas variantes desse ponto de vista. 

A noção de “reconstituição causal descendente” não é encontrada nem 
na economia mainstream, nem no novo institucionalismo. A tradição dessas 
duas correntes em tomar o indivíduo como dado, possuindo uma função 
preferencial, mesmo que se inclua variáveis culturais como argumento, é 
concebida de maneira imanente.  

A ênfase neoclássica, que aparece na Nova Economia Institucional, está 
na “escolha racional” com dadas preferências em especificadas 
circunstâncias. Julgamentos de bem-estar são baseados no pressuposto de que 
a escolha feita pelo indivíduo é “a melhor” em quaisquer circunstâncias. 

As implicações de abandonar essa visão e adotar a abordagem do velho 
institucionalismo são enormes. Concepções de poder social e aprendizagem 
podem ser colocadas no centro da análise econômica.  

Isso significa que o institucionalismo é mais capaz de lidar com 
questões de mudança estrutural e desenvolvimento econômico. É mais útil, 
por exemplo, em tratar de questões tais como:  

1. o desenvolvimento econômico em longo prazo,  

2. os problemas das economias menos desenvolvidas, ou  

3. os processos de transformação dos países do antigo bloco 
soviético. 

Por outro lado, a análise torna-se muito mais complicada e menos 
aberta à modelagem formal. Em termos normativos, o indivíduo não é tomado 
como o melhor juiz de seu bem-estar. Isso abre a difícil questão do 
discernimento e da avaliação das necessidades humanas. 

Esta agenda teórica, incluindo as questões de poder, aprendizagem e 
bem-estar, está no centro do institucionalismo. Ele continua a ser tão vital e 
emocionante como era há 100 anos. 
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Instituições em Economia: O Velho e O Novo Institucionalismo 

O livro Institutions in Economics: The Old and the New Institutionalism 
de autoria de Malcolm Rutherford, publicado em 1994, examina e compara as 
duas principais tradições da pensamento institucionalista em Economia: o 
"velho" institucionalismo de Veblen, Mitchell, Commons, e Ayres, e o "novo" 
institucionalismo que se desenvolveu mais recentemente a partir de fontes  
neoclássicas e austríacas, incluindo os escritos de Coase, Williamson, North, 
Schotter, e muitos outros autores.  

A discussão é organizada em torno de um conjunto de chaves 
metodológicas, teóricas e de problemas normativos que necessariamente tem 
de enfrentar qualquer tentativa de incorporar instituições (definidas de forma 
a incluir organizações, leis e normas sociais) em Economia. Esses problemas 
são identificados em termos das questões que envolvem a utilização de 
métodos analíticos formais ou não formais, individualismo metodológico ou 
abordagens holísticas, os respectivos papéis da escolha racional e 
comportamento de seguir uma regra, a importância relativa da evolução 
espontânea e do design deliberado das instituições, e as perguntas que dizem 
respeito à apreciação normativa das instituições.  

O velho e o novo institucionalismo, muitas vezes, foram emparelhados 
em lados opostos sobre cada uma dessas questões e os problemas se 
apresentavam em uma série de agudas dicotomias. O Professor Rutherford 
argumenta, no entanto, que tanto mais complexas são as questões, mais 
desafiadoras elas se tornam. 

Cada tradição contém uma variedade de posições. Há pontos 
significativos de contato entre os representantes mais moderados de cada 
grupo. Apesar de cada tradição encarnar insights fascinantes sobre o estudo 
das instituições econômicas – seus funcionamentos, suas evoluções e seus 
impactos no bem-estar humano – não tem ainda providenciado respostas 
plenamente satisfatórias para todos os problemas identificados. 

Este livro de Malcolm Rutherford é resultado do seu interesse de longa 
data em questões relativas às instituições e seu papel na vida econômica. 
Inicialmente, este interesse lhe levou para o estudo da tradição 
institucionalista americana agora chamada, frequentemente, de  “velha” 
economia institucional (ou OIE em sua sigla em inglês) em uma série de 
artigos sobre Veblen, Commons, Mitchell, e Ayres (Rutherford 1980, 1981, 
1983, 1984, 1987), uma linha de trabalho que têm continuadamente 
perseguida (1990a, 1990c, 1992a, 1992b). Estes ensaios foram escritos sob o 
ponto de vista de um crítico simpático.  
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Ele agora não classifica a si mesmo como um adepto de qualquer dos 
principais programas de pesquisa contidos no OIE. É solidário com o objetivo 
global de incorporação de instituições dentro da Economia, e acha que 
algumas das ideias e argumentos dos velhos institucionalistas são de grande 
interesse, mas ele não afirma ter descoberto dentro da OIE qualquer 
abordagem ou modelo que poderia sinceramente adotar como seu próprio. 

Nos últimos anos, uma nova literatura sobre instituições emergiu de 
fontes neoclássicas, austríacas, e da Teoria dos Jogos, uma literatura que se 
tornou conhecido como a “nova” economia institucional (ou NIE em sua sigla 
em inglês). Assim, Rutherford voltou sua atenção para a NIE e, 
particularmente, para a comparação entre o novo e o velho institucionalismo 
(Rutherford, 1989a, 1989b). Sua impressão da NIE, no entanto, é que ela 
contém problemas quase tão graves como, mas opostas em espécie, aqueles 
encontrados na OIE.  

Ele é solidário com o seu objetivo global de analisar as instituições e a 
mudança institucional de forma mais rigorosa. Acha que muitos de seus 
argumentos e modelos particulares são de grande interesse, mas, novamente, 
ele não pode alinhar-se plenamente com qualquer um de seus principais 
programas de investigação. 

Seus principais objetivos neste livro expressam uma posição um tanto 
ambivalente. Eles são:  

• em primeiro lugar, proporcionar uma discussão geral dos problemas 
inerentes a qualquer tentativa de lidar com as instituições;  

• em segundo lugar, delinear os pontos fortes e fracos das maneiras em 
que a OIE e a NIE lidam com cada um destes problemas; e  

• em terceiro e último lugar, oferecer algumas sugestões para um 
tratamento mais adequado das instituições do que qualquer um que, 
atualmente, o velho ou o novo institucionalismo fornecem.  

Ao trabalhar em direção a esses objetivos Rutherford também está 
tentando cortar a hostilidade mútua e a suspeita que caracterizaram em 
grande parte a relação entre o velho e o novo institucionalismo (ver, por 
exemplo, Dugger 1983, 1989a). Ambas as abordagens estão preocupadas sobre 
a inclusão de instituições dentro da Economia.  

Embora elas difiram, significativamente, em filosofia e orientação 
metodológica, bem como em direção teórica e predileção normativa, as 
diferenças entre os dois lados têm sido muitas vezes simplesmente assumidas 
serem dicotômicas e irreconciliáveis. Em contraste, Rutherford afirma que as 
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diferenças entre o velho e o novo institucionalismo, muitas vezes, não são 
dicotômicas na natureza, mas sim relacionadas com questões de ênfase e 
foco. Isto leva à possibilidade de que algumas das contribuições de cada um 
podem ser complementares na natureza e podem indicar os diferentes 
aspectos de um problema que devem ser incorporados em qualquer um 
tratamento mais completo. É uma parte do seu argumento de que, em 
qualquer tratamento adequado das instituições, não se pode ignorar pontos 
levantados por cada uma dessas correntes. Nenhuma tem um controle 
monopolista sobre o que é bom ou interessante. 

Devido à natureza destes objetivos, Rutherford organizou esse livro em 
torno de questões temáticas, em vez de uma sequência cronológica de 
evolução do institucionalismo ou uma discussão – capítulo por capítulo – de 
escritores individuais. Esta abordagem destaca os problemas subjacentes 
comuns a ambas correntes de pensamento – a OIE e a NIE – e fornece uma 
base para a comparação de várias soluções que cada qual propôs. Desta 
forma, também, ideias históricas e contemporâneas são misturadas. A 
discussão do OIE concentra-se no trabalho das grandes figuras de Veblen, 
Mitchell, Commons, e Ayres. O elemento contemporâneo é encontrado no 
tratamento da NIE e na relevância dos problemas presentes relacionados às 
questões institucionais. 

Definições do Velho e do Novo Institucionalismo: Tratamentos Distintos de 
Questões Institucionais 

Ao longo da história do pensamento econômico, têm sido feitas 
tentativas de incorporar as questões relativas à instituições e à mudança 
institucional dentro da disciplina denominada Economia. O exemplo mais 
óbvio é o da  tradição institucionalista norte-americana de Veblen, Mitchell, 
Commons, e Ayres. Mas análises institucionais de vários tipos também podem 
ser encontradas nas obras de economistas clássicos como Adam Smith e John 
Stuart Mill; membros das escolas históricas alemã, inglesa, americana; Marx e 
outros marxistas; membros da Escola Austríaca, como Menger, von Wieser, e 
Hayek; Schumpeter; e neoclássicos, tais como Marshall. 

O livro Institutions in Economics: The Old and the New Institutionalism 
de autoria de Malcolm Rutherford, publicado em 1994, centra-se nas duas 
principais tradições de pensamento institucionalista em Economia. A primeira 
é a tradição institucionalista americana que começou na virada do século e 
tem continuado, ininterruptamente, embora com grandes variações na 
popularidade e prestígio, até o presente dia. O segundo é um 
desenvolvimento mais recente, mas que pode ser visto como uma 
revitalização e uma expansão considerável dos elementos institucionalistas 
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encontrados em economia clássica, neoclássica, e austríaca. São elementos 
que haviam caído em tratamento negligente durante um certo intervalo. A 
primeira tradição agora é muitas vezes chamada de “Velha” Economia 
Institucionalista, ou OIE, enquanto a última é normalmente chamada de 
“Nova Economia institucionalista, ou NIE. 

O velho institucionalismo consiste em que a tradição de pensamento 
associado com Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, John R. Commons, e 
Clarence Ayres, e com as mais recentes contribuições de Allan Gruchy, 
Wendell Gordon, Marc Tool, e os muitos outros representados nas páginas do 
Journal of Economic Issues [Revista de Questões Econômicas]. Apesar das 
afirmações em contrário (Gruchy 1947,1972), a OIE não representa um único 
bem definido ou unificado corpo de pensamento, metodologia, ou programa 
de pesquisa.  

Dentro da OIE existem dois programas de grande significado teórico da 
pesquisa. O primeiro está associado com Thorstein Veblen, e com o 
desenvolvimento e modificação do sistema de Veblen realizada por Clarence 
Ayres. Este programa é construído em torno da hipótese de existência de uma 
dicotomia fundamental entre o negócio pecuniário e os aspectos industriais da 
economia. Isto também é expressa de uma forma mais geral como uma 
dicotomia entre o institucional e o tecnológico ou entre o cerimonial e as 
formas instrumentais de fazer e pensar. 

Em termos muito amplos, este programa centra-se na investigação dos 
efeitos de novas tecnologias em sistemas institucionais e as maneiras pelas 
quais convenções sociais são estabelecidas e os interesses escusos resistem a 
tal mudança. Instituições, então, não precisam de estar muito bem adaptadas 
como instrumentos disponíveis, desde que o critério de juízo seja, 
geralmente, alguma noção de “valor instrumental”, que, por sua vez, se 
baseia em uma definição mais ou menos ampla de “manutenção da 
comunidade”. Essas ideias são muitas vezes associadas a uma visão de 
estrutura da Economia moderna que enfatiza a política e o poder econômico 
dos grandes interesses corporativos. 

O segundo grande programa dentro da OIE tem suas raízes no trabalho 
de John R. Commons e é agora representada por escritores como Warren 
Samuels e Allan Schmid (Schmid 1978; Samuels e Schmid 1981). Este programa 
concentra-se na lei, direitos de propriedade e organizações, a sua evolução e 
o impacto sobre o poder econômico e jurídico, as transações econômicas, e a 
distribuição de renda. Aqui, as instituições são vistas, em grande parte,  como 
resultado de processos formais e informais de resolução de conflitos, o 
critério de sucesso sendo se a instituição tem gerado com um "valor razoável" 
ou "reciprocidade viável" fora do conflito. 
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Em alguns aspectos, este programa é complementar à abordagem de 
Veblen-Ayres, que não aborda explicitamente os processos de resolução de 
conflitos judiciais e políticos que é ponto central na obra de Commons, mas 
há pontos de tensão e até mesmo de conflito aberto entre eles. Por exemplo, 
o próprio Commons ([1924] 1968: 376, [1934], 1961: 673)  ataca diretamente 
a abordagem de Veblen e sua “antítese cínica” entre as empresas e a 
indústria. Esse conflito se estende para o valor de vários dos conceitos 
utilizados por cada qual (Ramstad, 1989). É também o caso que a tradição de 
Commons, devido à sua ênfase em transações, direitos de propriedade e 
organizações, tem laços mais estreitos com o NIE que com a tradição Veblen-
Ayres. No entanto, como será visto nos capítulos posteriores, a abordagem da 
Commons ainda difere de qualquer coisa encontrada no NIE de maneira 
significativa. 

É provavelmente verdade que a NIE é tão dispare como a linha de 
pensamento dos antigos institucionalistas (Coats 1986; Maki 1987; Andersen e 
Bregn 1992). Um dos eixos principais é encontrado no trabalho sobre direitos 
de propriedade (Demsetz 1967; e Alchian Demsetz 1973) e de direito comum 
(Posner 1977,1981). Outra vertente é daqueles preocupados com processos de 
escolha pública, incluindo os que envolvem rent seeking (“busca de renda”) e 
as atividades de coalizões distributivas (Olson 1982; Mueller 1989). Um 
terceiro elemento importante lida com organizações e inclui a Teoria de 
Agência, desenvolvida por Jensen e Meckling (1976), o trabalho sobre custos 
de transação, recorrente em Coase (1937), e utilizado extensivamente por 
Oliver Williamson (1975,1985).  

Outros aspectos são fornecidos pela Teoria dos Jogos, alguns dos quais 
utilizam a Teoria dos Jogos principalmente para modelar ações dentro de 
situações previstas institucionalmente (Shubik 1975), enquanto outros usam-
na em uma tentativa mais ambiciosa para explicar a evolução das próprias 
instituições sociais (Schotter 1981). Muitos destes elementos podem ser 
encontrados de maneira combinada na história econômica institucional de 
Douglass North (1981, 1990). O novo institucionalismo também foi definido 
para incluir esforços austríacos e neo-schumpeterianos para explicar vários 
tipos de desenvolvimento institucional em termos de “mão invisível” ou 
evolutivos (Hayek,1967, 1973, 1979; Nelson e Winter, 1982; Langlois, 1986a). 

Tal como acontece com a OIE, em alguns aspectos, estes programas se 
complementam com outros, mas as diferenças e divergências existem. 
Douglass North critica tanto aqueles que imputam uma abordagem puramente 
de rent-seeking à atividade do governo quanto aqueles que limitam a sua 
análise às alterações nos contratos ocorrendo dentro de uma determinada 
estrutura institucional básica. North também argumenta com força para um 
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reconhecimento muito mais completo da importância das noções de justiça e 
ideologia na mudança institucional (North 1984, 1986).  

A Teoria da Agência e Abordagem dos Custos de Transação de Williamson 
apresentam também muitas diferenças. Williamson (1987a, 1990) aponta para 
diferenças na unidade básica de análise e no foco ex ante da Teoria da 
Agência como estando em oposição à abordagem ex post de Economia dos 
Custos de Transações. Muitos teóricos das agências também são mais 
ortodoxos em suas suposições a respeito do comportamento maximizador do 
que é Williamson.  

Mais fundamentalmente, Langlois (1986b) argumenta que a NIE deve se 
concentrar mais em processos espontâneos da “mão invisível”. Ele afirma que 
certos problemas-chave da NIE surge de seu “núcleo neoclássico”. Argumenta 
que a NIE deve se mover em uma direção mais Austríaca (Langlois 1989: 
291-294). Certamente, é possível distinguir entre uma corrente mais 
neoclássica e outra tendência mais austríaca dentro da NIE. A grande maioria 
dos trabalhos da NIE pertence à primeira categoria (Eggertsson 1990). Esta 
última incluiria o esboço de Langlois de um programa inspirado no trabalho de 
Hayek sobre as instituições, a economia evolucionária neo-schumpeteriana de 
Nelson e Winter, e, possivelmente, um pouco do trabalho baseado em Teoria 
dos Jogos. 

Dada a natureza destes corpos de trabalho, pode-se questionar a 
utilidade da divisão simples de mão dupla em antigos e novos 
institucionalismos. Na verdade, em alguns casos, será necessário fazer mais 
fina distinção das divisões existentes entre Veblen-Ayres, Commons, 
pensamento neoclássico, e Escola Austríaca, por exemplo , mas para muitos 
propósitos as tradições de Veblen-Ayres e Commons podem ser agrupadas em 
contraste face ao pensamento neoclássico ou austríaco. Isto pode ser visto 
mais claramente nas críticas em cada nível.  

O novo institucionalismo, seja neoclássico, seja austríaco, se queixa de:  

1. falta de teoria por parte dos antigos institucionalistas;  

2. tendência a argumentar em termos holísticos, em vez de em termos 
individualistas; 

3. uso de um “behaviorismo” [estudo de comportamentos] ao invés de 
uma Teoria da Escolha Racional (ou intencional escolha racional);  

4. incapacidade de dar ênfase suficiente em economizar como “o processo 
principal"; e  
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5. falha em apreciar mais a importância de processos não intencionais e 
evolutivos no desenvolvimento institucional, colocando-os em oposição 
aos processos de tomada de decisão coletiva e projeto institucional 
(Seckler 1975; North 1978; Schotter 1981; Coase 1984; Williamson 
1987b; Ault e Ekelund 1988).  

A OIE é assim retratada como descritivista, anti-formalista, holista, 
behaviorista, e coletivista. Velhos institucionalistas também rejeitam os 
critérios individualistas de bem-estar e são mais intervencionistas, sendo a 
favor de um maior envolvimento do governo na correção de falhas 
institucionais.  

Claro, alguns desses rótulos aplicam-se melhor a algumas antigas 
correntes institucionalistas do que a outras, mas é difícil negar toda a verdade 
para essa caracterização, particularmente quando velhos institucionalistas 
aplicam de boa vontade muitos dos mesmos rótulos para si (Gruchy 1947; e 
Wilber Harrison 1978; Dugger 1979a). Parece que o que os novos 
institucionalistas veem como falha, os velhos reivindicam-no como virtude! 

Os velhos institucionalistas, e aqueles mais simpáticos à sua posição, 
fazem um conjunto oposto de críticas ao novo institucionalismo. Eles 
argumentam que:  

1. a sua teoria é, frequente e demasiadamente, abstrata e formal;  

2. às vezes adota uma extrema e reducionista versão do individualismo 
metodológico;  

3. o indivíduo é visto como um ser excessivamente racional e 
excessivamente autônomo, constrangido, mas sem qualquer outra 
influência de sua imersão em um quadro institucional e social;  

4. aqueles critérios ortodoxos de bem-estar não são apropriados para 
avaliar mudança institucional; 

5. uma atitude complacente prevalece relativamente às características de 
eficiência dos mercados e das instituições que emergem 
espontaneamente (Mirowski 1981; Campo 1981, 1984; Dugger 1983; 
Dow 1987; Hodgson, 1988).  

O NIE é, assim, retratado como mais formalista (especialmente nas 
manifestações dos teóricos neoclássicos e dos jogos), individualista, 
reducionista, orientado em direção à escolha racional e a modelos 
estritamente econômicos, e geralmente anti-intervencionista. Mais uma vez, 
esses rótulos se aplicam mais para uns do que para outros autores, mas, 
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novamente, eles são rótulos que os novos institucionalistas, voluntariamente, 
têm aplicado a si mesmos, em parte, a fim de distinguir claramente o seu 
trabalho daquele efetuado pelo OIE (Coase, 1984; Langlois 1986a). 

Eu poderia comentar a respeito desses xingamentos mútuos como 
geralmente faço quando me deparo com essa recorrência entre economistas: 
“ambos têm razão... quanto aos defeitos dos outros!” 

  
Individualismo e Holismo 

Os problemas metodológicos associados com o individualismo e holismo 
são particularmente difíceis de discutir. Os termos têm estado no centro de 
uma controvérsia de longa duração nas Ciências Sociais, mas não há acordo 
referente a um conjunto de definições.  

O que se entende por "individualismo" ou "holismo", frequentemente, 
parece variar de acordo com cada autor. Tal como é visto no capítulo 3 do 
livro Institutions in Economics: The Old and the New Institutionalism (1994) 
de autoria de Malcolm Rutherford, o que o velho institucionalismo entende 
por estes termos nem sempre coincidem com o que o novo institucionalismo 
entende. Um grande esforço para ambos entrarem em acordo, portanto, deve 
ser gasto em definir com maior precisão as várias posições metodológicas 
assumidas. 

Uma grande confusão envolve o debate metodológico sobre 
individualismo e holismo. O individualismo metodológico é geralmente 
associado com a alegação reducionista de que todas as teorias da ciência 
social são redutíveis às teorias da ação humana individual.  

Dito de outra forma, as únicas variáveis exógenas admissíveis em uma 
Teoria da Ciência Social são os dados naturais e psicológicos (Boland, 1982). 
Todos fenômenos sociais ou coletivos, tais como instituições, têm de ser 
endógenos – “resultantes das forças de mercado” – e explicados em termos da 
ação humana individual. A ênfase é, por conseguinte, na ação do indivíduo 
que dá origem às instituições e à mudança institucional.  

Em contrapartida, o holismo está preocupado com as influências sociais 
que determinam a ação individual. O indivíduo é visto como socializado, como 
tendo internalizado as normas e os valores da sociedade em que ele habita.  

O holista focaliza a atenção sobre a forma como “forças 
sociais” (instituições, convenções sociais, etc.) oferecem a condição 
contextual para o comportamento individual. Isto pode ser levado a um ponto 
tal que as referidas forças sociais parecem ser quase autônomas, 
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apresentando-se como entidades com funções distintas, propósitos, ou 
vontade própria. Se o argumento é levado ou não a esse extremo, o holista 
certamente nega a reinvindicação reducionista no sentido que todos os 
fenômenos sociais podem ser explicados através de teorias de 
comportamentos individuais isolados. 

A principal distinção entre o individualismo metodológico reducionista e 
o holismo é encontrada na primazia concedido ao ator individual, no primeiro, 
em oposição à primazia concedida ao todo social ou institucional, no último. 
Estas duas abordagens são geralmente vistas como incompatíveis entre si, 
embora esta suposta dicotomização esteja sob crescente desafio. 

  
Holismo Metodológico 

Holismo Metodológico (MH), segundo Malcolm Rutherford, no livro 
Institutions in Economics: The Old and the New Institutionalism (1994), é uma 
abordagem associada mais frequentemente à Sociologia e à Antropologia do 
que à Economia, mas, como Rutherford (1994) já observou, muitos escritores 
dentro da OIE têm usado o termo para descrever o seu própria posição 
(Gruchy 1947; Wilber e Harrison 1978; Ramstad 1986). 

A abordagem holista pode ser resumida como se segue: 

MH (i): O todo social é mais (“fenômeno emergente distinto”) do que a mera 
soma de suas partes. 

MH (ii): O conjunto social influencia significativamente as condições de 
comportamento ou funcionamento de suas partes. 

MH (iii): O comportamento dos indivíduos deve ser deduzida a partir leis, fins 
ou forças macroscópicas ou sociais, que são sui generis e que se 
aplicam ao sistema social como um todo, e a partir das posições (ou 
funções) de indivíduos dentro do conjunto total. 

Estas três premissas estão organizadas em ordem crescente da mais 
fraca e menos controversa para a mais forte e mais controversa. Os dois 
primeiros axiomas têm a ver com a natureza da realidade social. O terceiro 
pertence a um programa de pesquisa. MH (iii) não é, contudo, uma simples 
consequência lógica de MH (i) e (ii), apesar de alguma aparência em 
contrário. 

MH (i), que afirma que o todo social é mais do que a soma de suas 
partes, é uma exposição da ideia de que a sociedade é mais do que uma mera 
agregação de indivíduos autônomos. As sociedades têm uma coerência, ordem 
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e estrutura que as torna mais do que apenas grupos de indivíduos agindo de 
forma independente.  

Claro, essa ideia, por si só, pode ser (e foi) atacada por sua 
trivialidade: ninguém a rejeita, ela não se aplica apenas a grupos sociais, mas 
a um grande número de assembleias. Para usar o exemplo de Popper (1961: 
82), “até três maçãs dispostas de uma certa maneira em uma bandeja são 
mais do que apenas um amontoado casual de maçãs e bandeja”.  

Mesmo assim, MH (i) não serve para apontar para a importância 
inegável da história e das tradições de um grupo social em dar-lhe coerência 
e, em especial, sua própria personalidade. Apesar de normalmente ser visto 
como um individualista, e apesar de suas críticas a outros aspectos do 
holismo, Popper (1961: 17-18) argumentou que “o grupo social é mais do que 
a mera soma total de seus membros e é também mais do que a mera soma das 
muitas relações pessoais existentes, em qualquer momento, entre quaisquer 
dos seus membros”.  

Um grupo pode facilmente manter o seu caráter intacto se ele perde 
alguns de seus membros menos importantes. Mas não é concebível que um 
mesmo grupo possa manter muito do seu caráter original se todos os seus 
membros originais são substituídos por outros. [FNC: pense um time de 
futebol de um mesmo clube, por exemplo, o time do Cruzeiro foi bicampeão 
em 2013-14, depois foi desmantelado, e o clube luta contra o rebaixamento 
para a série B em 2015. Snif, snif...] Os membros que constituem agora o 
grupo [“o time ou a equipe”] poderão, eventualmente, ter construído um 
grupo muito diferente, se não tiverem entrado no grupo original um por um, 
mas fundado sim um novo em seu lugar.  

As personalidades de seus membros podem ter uma grande influência 
sobre a história e a estrutura do grupo, mas este fato não impede o grupo de 
ter uma história e uma estrutura própria. Também não impede este grupo de 
estar influenciando fortemente as personalidades de seus membros. 

Essa citação de Popper, com sua ênfase sobre a história e as tradições 
de um grupo social e sobre a influência da história e tradição sobre os 
indivíduos, estabelece ligações de MH (i) com a proposição MH (ii). A 
afirmação de MH (ii) de que a sociedade influencia por inteiro, ou até mesmo 
apenas em certa medida, determina o comportamento dos indivíduos que a 
compõem, provocou uma grande controvérsia.  

Sociólogos levam isto a ponto de dizer que as regras sociais impostas 
por sanções externas fazem mais do que simplesmente restringir o indivíduo. 
Os indivíduos são educados para aceitar normas estabelecidas. Como eles 
internalizam as normas, eles se tornam personalidades socializadas. Por isso, 
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“a disposição de uma pessoa a respeitar normas torna-se independente de 
sanções externas e, em vez disso, torna-se parte mesma do caráter de uma 
pessoa” (Vanberg, 1988: 5). 

Aqueles que aceitam axiomas como MH (ii) tendem a criticar os 
individualistas, incluindo a maioria dos economistas ortodoxos, por ignorar a 
importância das regras sociais estabelecidas e as normas éticas de 
comportamento, além do altruísmo e a empatia, é claro. O Homo Economicus 
não é apresentado como um Homo Empathicus como são, na realidade, os 
descendentes do Homo Sapiens... 

Estas críticas de MH (ii) sugerem, no entanto, que a internalização e a 
socialização implicam o indivíduo não tem escolha porque é, completa e 
incondicionalmente, estabelecido pelas normas sociais adotadas. Como 
Brunner (1987: 375) coloca, o homem é “totalmente programado por seu 
contexto social”! 

É verdade que é possível encontrar muitos exemplos deste conceito de 
Sobre-socialização do Homem, particularmente na Sociologia (Wrong 1961; 
Granovetter, 1985), mas está longe de ser claro que todos aqueles que 
aceitam MH (ii) interpretam o postulado como que implicando mais do que 
uma aceitação incondicional de ou a disposição para seguir às regras sociais. 
Isso representaria uma posição não incompatível com muitas versões do 
individualismo.  

Popper (1961: 158), por exemplo, não encontra nada de errado na ideia 
de que “a natureza humana varia consideravelmente de acordo com as 
instituições sociais”. Watkins ([1957] 1973: 172) concorda que “o 
individualismo metodológico permite o condicionamento cultural de uma 
maneira generalizada”, desde que seja “explicado unicamente em termos de 
outros fatores humanos e não em termos de algo desumano, tais como uma 
suposta lei historicista que impele as pessoas, arbitrariamente, ao longo de 
algum curso pré-determinado”. 

Esse argumento de Watkins nos leva ao MH (iii), o postulado de que o 
comportamento dos indivíduos deve ser explicado apenas em termos de leis 
sociais ou históricas. Isto desde que essas forças, funções ou fins não sejam 
elas próprias explicáveis como os resultados das decisões (intencionais ou não) 
das ações dos indivíduos. Este argumento tem sido sempre objeto de ataque 
veemente por individualistas de todos os matizes. 

Enquanto muitos holistas encontram certo mérito em algumas das 
críticas ao historicismo e ao funcionalismo, querem contra-atacar com o 
argumento de que existem muitos tipos de “leis sociais”, alguns das quais não 
envolvem "leis globais de mudança direcional” ou fins sociais abrangentes 
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(Mandelbaum [1957] 1973). Apesar disso, holistas duvidam que o 
comportamento individual possa ser explicado sem referência às condições 
sociais. 

Todas as versões do holismo dão primordial importância ao todo social. 
Este conjunto social é visto com a capacidade de influenciar e condicionar o 
comportamento individual. No entanto, a força com a qual o social é visto 
como o condicionamento ou a determinação do comportamento do indivíduo 
varia substancialmente entre holistas.  

Assim, também, é questionada a interpretação dada a noções tais como 
leis e funções sociais. Em alguns casos, afirmações holistas parecem implicar 
que as entidades macro ou sociais têm algum tipo de poder de agência sobre 
si própria, mas esta não parece ser de nenhuma maneira uma característica 
universal por parte de todos os holistas. 

  
Individualismo Metodológico 

Como no caso do holismo metodológico, as proposições fundamentais 
do individualismo metodológico (MI) são resumidas por Malcolm Rutherford, 
no livro Institutions in Economics: The Old and the New Institutionalism 
(1994), em três declarações: 

MI (i): Somente os indivíduos têm objetivos e interesses. 

MI (ii): O sistema social, e as suas alterações, resultam das ações dos 
indivíduos. 

Ml (iii): Todos os fenômenos sociológicos em grande escala são, em última 
instância, explicados em termos de teorias que se referem apenas a 
indivíduos, suas disposições, crenças, recursos e interações. 

Como antes, estas proposições estão dispostas em ordem de 
intensidade e em termos de volume de controvérsia que cada qual gerou. MI 
(i) recebe a crítica mais fraca e é menos controversa. Mais uma vez, 
Rutherford salienta que os dois primeiros axiomas são demonstrações sobre a 
natureza da realidade social, enquanto o terceiro define um programa de 
investigação.  

MI (i) reflete a ideia fundamental dos individualistas de que qualquer 
instituição, sociedade ou entidade coletiva, não pode possuir um próprio e 
distinto objetivo ou propósito em si mesma. Isso não quer dizer que os 
indivíduos não podem se comportar como se tais objetivos e propósitos 
existissem.  
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“Uma instituição pode ter objetivos e interesses somente quando as 
pessoas lhe dão um objetivo, ou agir de acordo com o que elas consideram 
que deve ser o seu interesse, ou seja, uma sociedade ou uma instituição não 
podem ter objetivos e os interesses por conta própria” (Agassi 1960: 247).  

Deve notar-se que MI (i), em si e por si, não diz nada sobre quais são os 
objetivos de um indivíduo e como são formados esses interesses. O postulado 
não endossa de forma positiva a ideia do condicionamento social, mas 
também não é inconsistente com esta ideia. 

A proposição de MI (ii) tem a mesma linha de argumentação ou talvez 
um pouco mais. 

MI (ii) faz a alegação de que as instituições e as normas sociais, além 
das mudanças delas, surgem como resultado das decisões (intencionais ou 
não) e ações dos indivíduos. O postulado repudia a ideia de que, 
inexoravelmente, leis, propósitos, ou forças sociais que determinam a 
natureza da sociedade e sua evolução, independentemente do que as pessoas, 
individualmente ou em conjunto, possam fazer.  

MI (i) e (ii), considerados em conjunto, expressam a insistência dos 
individualistas na prioridade das determinações dos atores individuais sobre o 
todo social. Os indivíduos são os únicos atores reais; o todo social é a criação 
das ações empreendidas por indivíduos.  

Não sem justiça, holistas muitas vezes veem essa ideia como uma 
negação da influência social sobre os indivíduos. Os holistas tendem a 
enfatizar a prioridade do social sobre o indivíduo. Eles salientam que o ser 
humano é um produto social, ao invés de que a sociedade é um produto de 
seres humanos.  

Como já mencionado por Rutherford, alguns individualistas parecem ter 
grande dificuldade em reconhecer que o sistema social tem influência sobre o 
indivíduo, mas, para outros individualistas, como Watkins e Popper, o ponto-
chave no MI (i) e (ii) é simplesmente que “pessoas que determinam a história, 
no entanto, as próprias pessoas são determinadas” (Watkins [1955] 1973: 
179). 

Mais recentemente, o termo “supervenção” – ação ou resultado de 
sobrevir, isto é, vir sobre outra coisa ou depois dela, vir ou acontecer em 
seguida – foi proposto para indicar a prioridade do indivíduo sobre o social, 
embora aceitando o condicionamento social dos indivíduos.  

A Tese da Superveniência é que “quaisquer que sejam as relações 
complexas e recíprocas existentes entre entidades sociais e indivíduos, é a 
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totalidade dos fatos individuais que determina a totalidade dos fatos 
sociais” (Currie, 1984: 345).  

O social, portanto, sobrevêm ao indivíduo. É claro que não é apenas a 
totalidade dos fatos individuais em um determinado momento, t, o que 
determina a totalidade dos fatos sociais em t. A importância social das ações 
dos indivíduos, em um determinado momento, depende também das 
instituições e normas, previamente estabelecidas, sobre a história da 
sociedade até aquele momento. 

Superveniência global não é, obviamente, incompatível com grande 
parte do que um holista diria a respeito da influência social sobre o indivíduo. 
O que a superveniência global sustenta, no entanto, é a prioridade do 
indivíduo sobre o social de um sentido particular, bastante fraco: embora 
histórias individuais idênticas resultem em estados sociais idênticos, o inverso 
não se sustenta. 

A Tese da Superveniência é uma das versões mais fracas do 
individualismo, e, como tal, parece ser inconsistente apenas com as versões 
mais extremas de determinismo histórico ou cultural. Individualismo 
metodológico, no entanto, é geralmente considerado como fizesse alegações 
muito mais fortes relativas à teoria individualista e a respeito do tipo 
aceitável de explicação dos fenômenos sociais. Estas alegações, e os debates 
que elas provocaram, vêm de certas interpretações de declarações tal como 
Ml (iii). 

Dentro da literatura individualista, a redução, ou melhor, o 
reducionismo, é muitas vezes apresentada como uma consequência simples de 
declarações como MI (i) e MI (ii).  

A redutibilidade é vista como fosse fundamentada nos argumentos que:  

1. só as pessoas têm objetivos e propósitos e  

2. o sistema social é o resultado das ações de indivíduos.  

Isso equivale a dizer que a superveniência do social sobre o indivíduo 
implica a redutibilidade do social para o indivíduo (Mellor, 1982: 70). Este 
argumento falha em parte por razões mencionadas anteriormente por 
Rutherford. Superveniência não requer nem implica que um determinado 
estado social só pode surgir de uma história particular surgida do nível 
individual de comportamento. 

Reducionismo, por conseguinte, não é uma simples consequência de (ou 
firmemente fundamentada em cima de) proposições tais como MI (i) e (ii). 
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Mais grave é o fato de o mesmo ponto relativo a múltiplas realizações 
também é um de uma série de argumentos estreitamente relacionados que 
indicam a extrema dificuldade, se não a impossibilidade, de eliminar 
completamente os predicados sociais e expressar com sucesso a teoria social 
em termos puramente individualistas.  

Em primeiro lugar, como já mencionado por Rutherford, termos sociais 
tais como "classe" ou "burocracia" não definem um único conjunto particular 
de relações individuais, estados e crenças.  

Em segundo lugar, ações individuais adquirem seu significado em 
termos de seu contexto envolvente, e estes contextos geralmente envolvem 
instituições e normas sociais, que também devem ser descritas 
individualmente. Isto, no entanto, mais uma vez, simplesmente, levanta os 
mesmos dois problemas de múltiplas determinações e de contextualização 
social (Kincaid 1986: 498).  

Em terceiro lugar, há outro problema relacionado, levantado por 
descrições de comportamento que utilizam a noção de papéis sociais. 
Comportamento de um indivíduo é comummente explicado por referência ao 
seu papel como, por exemplo, professor, médico ou juiz. Aplicar termos como 
essas lógicas de ações envolve uma referência implícita a uma vasta gama de 
normas sociais e instituições que rodeiam e definem cada papel. Expressar 
tudo isso [Sistema Complexo] em termos puramente individualistas parece ser 
uma tarefa inimaginável (Mandelbaum [1955] 1973; Lukes 1968).  

Em quarto lugar, a estes argumentos pode ser dada uma dimensão 
histórica. As instituições existentes “afetam as oportunidades disponíveis para 
as pessoas, e elas moldam funções utilidade ou preferências das 
pessoas” (Nozick 1977: 357). Assim, um comportamento de um indivíduo não 
pode ser explicado sem se referir às instituições existentes no meio em que 
está operando. 

Essas instituições existentes podem ser explicadas como os resultados 
da ações dos indivíduos no passado, mas essas ações passadas só podem ser 
explicadas referindo-se ao conjunto de instituições que existia naquele 
momento, e assim por diante. Como argumentado por Agassi (1960: 255), 
“esta regressão será uma tentativa mal sucedida de eliminar proposições 
sobre instituições derivadas de nossa própria explicação a não ser que se 
assuma que houve pelo menos um momento na história da sociedade em que 
só o ambiente material e a natureza humana determinaram uma ação 
racional” (ver também Nozick 1977: 359). Tomados em conjunto, estes 
argumentos indicam a grande improbabilidade de concluir com sucesso o 
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programa reducionista. [FNC: cai-se no dilema de quem nasceu primeiro, o 
ovo ou a galinha?] 

A alegação de que explicações “totalmente adequadas” dos fenômenos 
sociais devem ser dadas em termos puramente individualistas é igualmente 
duvidosa. Se o argumento é que não há “uma explicação em termos 
exclusivamente individualista” para “cada tipo de evento social ou entidade”, 
então isso exige a redução das teorias, o que já foi visto ser muito improvável 
(Kincaid 1986: 504). Poderia se argumentar que a explicação individualista 
exige a explanação de cada evento social ou entidade somente com base no 
caso-a-caso, em vez de explicação por tipos de eventos sociais ou tipos de 
entidades sociais. 

A posição que as explicações totalmente adequadas devem ser 
explanadas em termos puramente individualistas é, portanto, extremamente 
difícil de justificar. Além disso, mesmo se a redução das teorias fossem 
possíveis, daí ainda não se deduz que qualquer um deva seguir tal redução na 
prática. A redução não só pode ser muito difícil como também resultar em 
teorias de difícil controle que nada acrescentam à prática da capacidade 
preditiva.  

Daí também não se segue que:  

1. a Ciência Social deve ser construída de forma individualista e  

2. as teorias sobre os fenômenos sociais devem sempre ser construídas a 
partir da teoria individualista em vez de qualquer outra maneira 
disponível.  

Como apontado por Nozick (1977: 361), “o argumento de que a única 
maneira correta de construir uma Teoria Social é começar com a Teoria da 
Ação Humana  não se desdobra de que trabalhar dessa maneira é uma 
condição necessária em consequência da Tese do Individualismo 
Metodológico”. 

As proposições mais fortes do individualismo metodológico, a de que 
teorias sociais podem ser reduzidas às teorias individualistas ou a de que 
qualquer teoria totalmente adequada à interpretação dos fenômenos sociais 
deve ser explanada apenas em termos  individualistas, não parecem ser 
sustentáveis.  

A noção de superveniência global não fornece nenhum suporte ilimitado 
para a prioridade do indivíduo sobre o social. E demonstrações tais como MI (i) 
e (ii) só podem fornecer a base para a crítica individualista do historicismo, 
do funcionalismo, ou de qualquer outro tipo de argumento holístico que não 
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fornece a especificação dos mecanismos pelos quais as ações individuais 
afetam o social. 

  
Individualismo versus Holismo 

Se holismo envolve necessariamente a ideia de totalidades sociais 
terem seus próprios propósitos ou objetivos, em seguida, o holismo entra em 
conflito com o individualismo metodológico com sua rejeição básica de tais 
objetivos e propósitos holísticos.  

O individualismo necessariamente envolve o reducionismo ou a ideia de 
toda a terminologia social tanto pode quanto deve ser eliminada. Rejeita 
partir de explicações de eventos e entidades sociais. Em contrapartida, o 
holismo, com sua ênfase básica sobre a irredutibilidade do todo social em suas 
partes individuais, entra em conflito fundamental com o individualismo. 

No entanto, como argumentado anteriormente por Malcolm Rutherford, 
no livro Institutions in Economics: The Old and the New Institutionalism 
(1994), muitos autoproclamados holistas não aceitam as instituições ou as 
totalidades sociais terem objetivos ou efeitos em si próprias. Assim, alguns 
podem mesmo serem capazes de aceitar a Tese da Superveniência, pelo 
menos na sua forma global.  

Da mesma forma, alguns individualistas, nomeadamente Popper e 
Agassi, não têm nenhuma pretensão de:  

1. todas as teorias deverem ser reducionistas ou  

2. toda a terminologia social dever ser eliminada.  

Isso, segundo Rutherford, abre um meio termo metodológico, onde se 
reconhece:  

1. o todo social vai além de uma simples agregação de indivíduos, e  

2. o contexto e as influências sociais condicionam o comportamento 
individual,  

3. ao mesmo tempo, as explicações “totalizantes” nas Ciências sociais 
devem conter a especificação dos mecanismos através dos quais o 
comportamento individual gerou os fenômenos sociais em questão.  

Em termos das várias proposições delineadas anteriormente por 
Rutherford (leia posts anteriores), MH (iii) e MI (iii) estão em conflito, mas MH 
(i) e (ii) e MI (i) e (ii) são declarações sobre a realidade que não são 
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incompatíveis entre is. Se aceitarmos MH (i) e (ii) e MI (i) e (ii), em seguida, o 
desafio se torna encontrar uma adequada instrução para o programa no qual 
se abandona MH (iii) e MI (iii). 

Várias tentativas de definir esse tipo de programa foram feitas. Currie 
(1984) argumenta que a Superveniência Global pode servir como um 
metafísico núcleo duro [hard core] de um Programa de Pesquisa Científico 
para as Ciências Sociais:  

“Tal programa reconhece a natureza holística dos conceitos sociais e 
sua resistência à caracterização em termos de equivalentes individualistas 
(...). Mas reafirma a alegação de que o domínio de fatos individuais é mais 
fundamental do que o domínio dos fatos sociais” (1984: 355). 

Agassi (1975) argumentou em favor do Individualismo Institucional.  

“O objetivo deste programa não é nem o de assumir a existência de 
todas as co-ordenações [interações que resultam em auto-organização sem 
autoridade central] nem as explicar todas, mas sim o de assumir a existência 
de alguma coordenação, a fim de explicar a existência de algumas outras 
coordenações. É um erro assumir que a única explicação satisfatória das 
instituições é composta por pressupostos que não dizem nada a respeito de 
instituições” (Agassi 1960: 263) 

O significado desse ponto de Agassi é destacar a impossibilidade de 
tornar endógenas todas as instituições dentro de uma teoria, quando toma 
como dado apenas o ambiente físico e os estados psicológicos dos indivíduos. 
Dentro qualquer teoria, se tentar explicar o desenvolvimento ou a mudança 
de alguma(s) instituição(s), alguma outra instituição terá de ser tomada como 
exógena. 

Uma posição um pouco semelhante foi articulada por Christopher Lloyd 
(1986) sob o nome de Estruturalismo Metodológico. Para Lloyd, a maioria das 
versões do individualismo metodológico exageram a autoridade dos indivíduos 
enquanto algumas versões do holismo, indevidamente, imputam poderes de 
representação [agência] a entidades sociais: 

“Ação ocorre sempre dentro das estruturas de relações, regras, funções 
e classes. Mas as estruturas não são agentes da maneira que alguns 
funcionalistas e holistas parecem acreditar. Elas têm poderes de certos tipos 
condicionados, que estabelecem parâmetros para o exercício da ação humana 
de agência [representação], mas elas não podem causar mudanças em si 
próprias.  
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Isto significa que os seres humanos não são agentes puros, porque seu 
poder é limitado e restringido, tanto interna como externamente, e isso 
também significa que a ação humana, individual e coletiva, é o agente 
fundamental da história. 

Este Estruturalismo Metodológico não é reducionista, sustentando que 
as explicações de mecanismos causais têm que ser dadas em ambos os níveis, 
isto é, micro e macro” (1986: 37). 

Embora essas várias posições não sejam idênticas, em todos os 
detalhes, todas elas servem para apontar a necessidade de uma Ciência Social 
que reconheça e incorpore os aspectos razoáveis tanto dos programas holistas 
quanto dos individualistas, enquanto rejeita as versões extremas de ambos.  

Agassi (1975: 154) salienta muitos teóricos sociais sentirem a 
necessidade de uma tal de “via média” ou “terceira via”. Muitos deles têm, 
de fato, explorado de maneira pioneira tal caminho. 

Economia da Desigualdade 

Thomas Piketty adverte: “este livro [Rio de Janeiro: Intrínseca; 2014] 
foi escrito e publicado pela primeira vez em 1997. Desde então, foi reeditado 
e atualizado diversas vezes, em especial para esta nova edição (lançada na 
França em 2014). Todavia, é necessário assinalar que a estrutura geral não foi 
modificada desde 1997 e que a obra reflete basicamente o estado dos 
conhecimentos e da documentação disponível à época. Em especial, há 
referências apenas incipientes aos estudos internacionais realizados ao longo 
dos últimos quinze anos sobre a dinâmica histórica da desigualdade. O leitor 
interessado numa apresentação detalhada dessas pesquisas históricas e nas 
lições que delas podemos extrair deve consultar a World Top Incomes 
Database (disponível on-line) e meu livro O capital no século XXI (Intrínseca, 
2014)”. 

Na Introdução do livro Economia da Desigualdade, Piketty anuncia: “a 
questão da desigualdade e da redistribuição está no cerne dos conflitos 
políticos. Em uma formulação um tanto caricata, podemos dizer que o 
conflito central opõe tradicionalmente as duas posições a seguir. 

De um lado, a posição liberal de direita afirma que só as forças do 
mercado, a iniciativa individual e o aumento da produtividade possibilitam no 
longo prazo uma melhora efetiva da renda e das condições de vida, em 
particular dos mais desfavorecidos. Nessa lógica, a ação pública de 
redistribuição deve não apenas ser moderada, mas se limitar a instrumentos 
que interfiram o mínimo possível nesse mecanismo virtuoso — como, por 
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exemplo, o sistema integrado de tributação e transferências (imposto 
negativo) de Milton Friedman [1962]. 

De outro lado, a posição tradicional de esquerda, herdada dos teóricos 
socialistas do século XIX e da prática sindical, afirma que somente as lutas 
sociais e políticas são capazes de atenuar a miséria dos menos favorecidos 
produzida pelo sistema capitalista. Assim, a ação pública de redistribuição 
deve, ao contrário, permear o âmago do processo de produção, contestando 
assim a maneira como as forças de mercado determinam os lucros apropriados 
pelos detentores do capital, bem como a desigualdade entre os assalariados — 
por exemplo, com a nacionalização dos meios de produção ou o 
estabelecimento de grades salariais compulsórias —, sem se limitar à cobrança 
de impostos para financiar transferências fiscais. 

Esse conflito direita X esquerda mostra, em primeiro lugar, as 
discordâncias quanto à forma concreta e à adequação de uma ação pública de 
redistribuição não se deverem necessariamente a princípios antagônicos de 
justiça social, mas sobretudo a análises antagônicas dos mecanismos 
econômicos e sociais produtores da desigualdade.  

Com efeito, há certo consenso a respeito de diversos princípios básicos 
de justiça social. Por exemplo, se a desigualdade se deve, ao menos em 
parte, a fatores fora do controle dos indivíduos, como a desigualdade das 
dotações iniciais transmitidas pela família ou pela sorte — sobre as quais os 
indivíduos envolvidos não podem ser considerados responsáveis —, então é 
justo o Estado buscar melhorar, da maneira mais eficaz possível, a vida das 
pessoas mais pobres, isto é, daquelas que precisaram enfrentar os fatores não 
controláveis mais adversos.  

As teorias modernas de justiça social exprimiram essa ideia sob a forma 
do princípio “maximin”, segundo o qual a sociedade justa deve maximizar 
oportunidades e condições mínimas de vida oferecidas pelo sistema social. 
Esse princípio foi introduzido formalmente por Serge-Christophe Kolm [1971] e 
John Rawls [1972], embora o encontremos sob formas mais ou menos 
explícitas bem mais antigas, como, por exemplo, na noção tradicional de que 
direitos iguais os mais amplos possíveis devem ser garantidos a todos, 
pensamento bastante aceito em nível teórico.  

O verdadeiro conflito ocorre com frequência muito maior em relação à 
maneira mais eficaz de melhorar realmente as condições de vida dos mais 
pobres e à extensão dos direitos que podem ser concedidos a todos do que em 
relação aos princípios abstratos de justiça social. 

Portanto, só uma análise minuciosa dos mecanismos socioeconômicos 
que produzem a desigualdade é capaz de definir a parcela de verdade dessas 
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duas visões extremas da redistribuição e talvez contribuir para a instauração 
de uma redistribuição mais justa e eficiente. O objetivo deste livro é 
apresentar o atual estado dos conhecimentos que nos permitem progredir em 
tal “direção. 

O exemplo do conflito direita / esquerda reflete acima de tudo a 
importância da oposição entre diferentes tipos de redistribuição e diferentes 
instrumentos de redistribuição. Será que devemos deixar o mercado e seu 
sistema de precificação operar livremente e nos contentar em redistribuir a 
renda por meio de impostos e transferências fiscais? Ou devemos tentar 
modificar estruturalmente a maneira como as forças de mercado produzem a 
desigualdade?  

Na linguagem dos economistas, essa oposição corresponde à distinção 
entre a redistribuição pura e a redistribuição eficiente. A primeira adequa-se 
às situações em que o equilíbrio de mercado é de fato eficiente no sentido de 
Pareto — isto é, quando é impossível reorganizar a produção e a alocação dos 
recursos de forma que todos sejam beneficiados —, mas nas quais 
considerações de justiça social pura exijam uma redistribuição que deduza 
dos indivíduos mais privilegiados e beneficie os mais pobres. A segunda 
corresponde a contextos em que as imperfeições do mercado acarretam 
intervenções diretas no processo de produção, permitindo ao mesmo tempo 
melhorar a eficiência no sentido de Pareto da alocação dos recursos e 
alcançar a equidade de sua distribuição. 

Na prática do conflito político contemporâneo, muitas vezes essa 
oposição entre redistribuição pura e redistribuição eficiente foi confundida 
com a oposição entre uma redistribuição de amplitude moderada e outra mais 
ambiciosa. O conflito direita / esquerda tradicional, no entanto, complicou-se 
ao longo do tempo — por exemplo, desde que parte da esquerda passou a 
defender a adoção de uma “renda mínima de cidadania”, concedida a todos, 
financiada pelos impostos e que não interfira diretamente no funcionamento 
do mercado, diferente do imposto negativo de Friedman apenas pelo grau de 
amplitude. Portanto, em geral, a questão dos instrumentos de redistribuição 
não se confunde necessariamente com a questão da amplitude da 
redistribuição.  

Este livro de Thomas Piketty, “A Economia da Desigualdade”, mostra 
que “as duas questões ganham ao serem tratadas de maneira distinta, pois 
quase sempre elas abrangem considerações e respostas diferentes”. 
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Evolução Histórica da Desigualdade no Tempo e no Espaço 

Thomas Piketty, em seu livro “A economia da desigualdade” (Rio de 
Janeiro;  Intrínseca; 2014 – original de 1997), pergunta: “será que poderíamos 
considerar desprezíveis as diferenças de salário ou de renda de um a três ou 
de um a quatro entre o limite superior dos 10% mais pobres e o limite interior 
dos 10% mais ricos vivendo no mesmo momento num mesmo país se 
comparadas à desigualdade que separa um ocidental de 1990 de um ocidental 
de 1900 ou de um indiano de 1990?“ 

A Tabela acima retrata os poderes de compra médios de um operário e 
de um alto executivo na França de 1870 a 1994, mensurados em francos de 
1994, isto é, levando em conta a evolução do custo de vida. 

É evidente que esses números devem ser vistos com precaução: à 
medida que retrocedemos no tempo, a própria ideia de um índice sintético do 
custo de vida torna-se problemática, tendo em vista as mudanças nos estilos 
de consumo. Em contrapartida, as ordens de grandeza podem ser 
consideradas significativas: entre 1870 e 1994, o poder de compra de um 
operário foi multiplicado por aproximadamente oito. Na verdade, essa 
progressão espetacular dos padrões de vida durante o último século 
capitalista ocorreu em todos os países ocidentais. Por exemplo, o salário-hora 
de um operário nos Estados Unidos foi multiplicado por onze entre 1870 e 
1990 — um aumento médio de cerca de 2% ao ano [Duménil e Lévy, 1996, 
Capítulo 15], que corresponde mais ou menos ao aumento na França, levando-
se em conta a redução do tempo anual de trabalho. 

Essa diferença de um a dez entre o ocidental de 1870 e o ocidental de 
1990 é equivalente, ou mesmo ligeiramente inferior, à diferença entre a renda 
média de um chinês ou indiano de 1990 e a renda média de um ocidental de 
1990, segundo as melhores estimativas disponíveis em matéria de paridade de 
poder de compra [Drèze e Sen, 1995, p. 213]. As diferenças em termos de PNB 
(Produto Nacional Bruto) por habitante, que são em geral quatro ou cinco 
vezes mais altas, não têm muita utilidade efetiva, pois são expressas pela 
taxa de câmbio em vigor para as moedas ocidentais, o que mede muito mal as 
diferenças reais de poder de compra. Uma diferença de um a dez entre o 
padrão de vida médio dos países mais ricos e o padrão de vida médio dos 
países mais pobres é sem dúvida mais próxima da realidade. 

Em suma, podemos afirmar que a desigualdade entre os 10% mais ricos 
e os 10% mais pobres de um país, que pode ser mensurada por uma razão 
P90 / P10 da ordem de 3-4, é cerca de duas a três vezes inferior à 
desigualdade dos padrões de vida no tempo entre o fim do século XIX e o fim 
do século XX e à desigualdade no espaço entre os países ricos e os países 
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pobres. Essas duas formas de desigualdade não são, portanto, incomparáveis, 
embora uma seja incontestavelmente mais elevada que a outra.  

O que podemos dizer quanto às diferenças de um a 3-4 entre ricos e 
pobres de um mesmo país, ou de um a dez entre países ricos e países pobres? 
Estão fadadas a permanecer as mesmas, aumentar ou diminuir? 

Para Marx e os teóricos socialistas do século XIX, embora não 
quantificassem a desigualdade dessa forma, a resposta não suscitava qualquer 
dúvida: a lógica do sistema capitalista é alargar incessantemente a 
desigualdade entre duas classes sociais opostas, os proletários e os 
capitalistas, e isso tanto no âmbito dos países industrializados como entre 
países ricos e países pobres. Essas previsões foram logo contestadas dentro da 
própria corrente socialista. A tese da proletarização não resiste, escreve 
Bernstein nos anos 1890, uma vez que, ao contrário, observamos que a 
estrutura social se diversifica e que a riqueza se dissemina em camadas cada 
vez mais amplas da sociedade. 

Entretanto, somente após a Segunda Guerra Mundial se tornou de fato 
possível constatar a queda da desigualdade dos salários e das rendas nos 
países ocidentais a partir do século XIX, o que deu origem à formulação de 
novas previsões. A mais célebre foi a de Kuznets [1955]: segundo ele, a 
desigualdade tende a desenhar uma curva em  U invertido ao longo do 
processo de desenvolvimento, com uma primeira fase de desigualdade 
crescente causada pela industrialização e pela urbanização das sociedades 
agrícolas tradicionais, seguida por uma segunda fase de estabilização e depois 
de redução substancial da desigualdade.  

Essa tendência de aumento da desigualdade no século XIX e então de 
queda a partir da segunda metade do século XIX foi particularmente bem 
estudada no caso do Reino Unido [Williamson, 1985] e dos Estados Unidos 
[Williamson e Lindert, 1980]. No último caso, observamos, por exemplo, que a 
parcela do patrimônio total detido pelos 10% mais ricos passou de cerca de 
50% por volta de 1770 para um máximo de aproximadamente 70-80% no fim do 
século XIX, antes de voltar, em 1970, a um nível da ordem de 50%, típico da 
desigualdade contemporânea entre patrimônios. As fontes disponíveis 
sugerem que o mesmo tipo de fenômeno ocorreu em todos os países 
ocidentais. 

Todavia, as pesquisas mais recentes realizadas na França e nos Estados 
Unidos [Piketty, 2001; Piketty e Saez, 2003; Landais, 2007] mostram que essa 
forte redução da desigualdade observada ao longo do século XX não é de 
forma alguma consequência de um processo econômico “natural”. Ela diz 
respeito exclusivamente à desigualdade dos patrimônios (a hierarquia dos 
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salários não manifesta tendência a queda no longo prazo) e é decorrente dos 
choques sofridos entre 1914 e 1945 pelos detentores de patrimônios (guerras, 
inflação, crise dos anos 1930). A partir de então, a concentração das fortunas 
e das rendas do capital nunca voltou ao nível astronômico que as 
caracterizava às vésperas da Primeira Guerra Mundial.  

A explicação mais verossímil envolve a revolução fiscal que marcou o 
século XX. Com efeito, o impacto do imposto progressivo sobre a renda 
(criado em 1914) e do imposto progressivo sobre as heranças (criado em 1901) 
na acumulação e na transmissão de patrimônios importantes parece ter 
evitado o retorno à sociedade de rentistas do século XIX. Se as sociedades 
contemporâneas se tornaram sociedades de executivos, isto é, sociedades 
cujo topo da distribuição é dominado por indivíduos que vivem sobretudo das 
rendas do trabalho (e não mais por aqueles que viviam principalmente das 
rendas de um capital acumulado no passado), tal reviravolta foi causada 
acima de tudo por essas circunstâncias históricas e instituições específicas. 
Longe de ser o fim da história, a lei de Kuznets é produto de uma história 
singular e reversível. 

Mas foi sobretudo a constatação, nos anos 1980, de que a desigualdade 
voltara a aumentar nos países ocidentais a partir dos anos 1970 que lançou o 
golpe de misericórdia na ideia de uma curva em U invertido, ligando 
inexoravelmente desenvolvimento e desigualdade. Essa reversão da curva de 
Kuznets marca o fim das grandes leis históricas sobre a evolução da 
desigualdade, ao menos durante certo tempo, induzindo a uma análise 
modesta e minuciosa dos mecanismos complexos capazes de promover o 
aumento ou a redução da desigualdade em diferentes períodos. 

Embora só tenha aumentado de fato nos Estados Unidos e no Reino 
Unido, em todos os países a desigualdade salarial no mínimo parou de cair 
durante os anos 1980. Isso distingue os países ocidentais dos países menos 
desenvolvidos, onde nenhuma tendência desse tipo foi detectada [Davis, 
1992].  

Nos Estados Unidos, a razão P90 / P10 entre os 10% menos bem pagos e 
os 10% mais bem pagos cresceu cerca de 20% entre 1970 e 1980, depois outra 
vez mais ou menos 20% entre 1980 e 1990 — um aumento total de 
aproximadamente 50% no período. Dado o ritmo habitualmente lento de 
distorção das desigualdades salariais, esse valor é considerável e reconduz os 
Estados Unidos ao nível de desigualdade salarial do período entre guerras 
[Goldin e Margo, 1992]. Consequência lógica dessa evolução, a desigualdade 
dos patrimônios, que diminuíra até 1970, parece ter retomado uma curva 
ascendente [Wolff, 1992]. 
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O caso do Reino Unido é bem diferente, uma vez que lá a desigualdade 
dos salários era muito baixa em 1970 — bem próxima dos níveis escandinavos 
— e que, após um ligeiro crescimento durante a segunda metade dos anos 
1970, a razão P90 / P10 aumentou cerca de 30% entre 1980 e 1990, de modo 
que nos anos 1990 o Reino Unido juntou-se aos Estados Unidos no pelotão de 
frente da desigualdade.  

Nos países nórdicos, a desigualdade permaneceu nos níveis anteriores, 
com razões P90 / P10 da ordem de 2-2,5, apesar de uma leve tendência a 
aumentar.  

O caso da França é bastante específico, uma vez que a desigualdade 
dos salários franceses foi a mais alta do mundo ocidental em 1970, antes de 
diminuir rapidamente durante a década de 1970 e se estabilizar nos anos 1980 
e 1990, com um ligeiro aumento a partir de 1983-1984, de forma que a razão 
P90 / P10 alcançara 3,1 em 1984, antes de subir para 3,2 durante o período 
1984-1995 [INSEE, 1996a, p. 48].  

Portanto, foi apenas durante os anos 1970 que os salários americanos 
passaram a ser distribuídos de maneira mais desigual do que os franceses, ao 
passo que o Reino Unido teve de esperar o fim dos anos 1980 e os anos 1990 
para ultrapassar a França ligeiramente no panteão da desigualdade. Ainda que 
o nível de desigualdade inicial fosse nitidamente menos elevado, a história 
italiana da desigualdade dos salários dos anos 1970-1990 é bastante 
semelhante à francesa, já que, após uma ligeira queda nos anos 1970 e no 
início dos 1980, a razão P90 / P10 começou a subir a partir de 1984 [Erickson 
e Ichino, 1995]. 

Não deveríamos reduzir toda a evolução da desigualdade das rendas a 
uma simples tradução mecânica da evolução da desigualdade dos salários, 
ainda que essa seja incontestavelmente a principal força em jogo [Gottschalk, 
1993]. Por exemplo, quase metade do crescimento da desigualdade das rendas 
das famílias americanas entre 1970 e 1990 deve-se, na realidade, ao aumento 
da correlação das rendas entre membros de uma mesma família — isto é, ao 
fato de que as rendas elevadas se casam cada vez mais com rendas elevadas, 
ao passo que as famílias mais pobres em geral são constituídas por mães 
solteiras [Meyer, 1995].  

Além disso, e sobretudo, os países ocidentais conduziram de maneiras 
diferentes a progressividade de seus sistemas de tributações e transferências 
desde os anos 1970: ao mesmo tempo que as políticas adotadas pelos Estados 
Unidos e pelo Reino Unido tendiam a agravar o aumento da desigualdade dos 
salários, nos demais países essas mesmas políticas permitiram controlar o 
quadro de desigualdade.  
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Uma comparação particularmente impressionante foi feita entre os 
Estados Unidos e o Canadá: enquanto os mercados de trabalho e a 
desigualdade dos salários desses países evoluíam de maneira semelhante, a 
razão P90 / P10 das rendas das famílias permaneceu estável em 
aproximadamente quatro no Canadá e passou de 4,9 a 5,9 nos Estados Unidos 
[Atkinson et al., 1995, p. 47]. Os fatores por trás disso são complexos, mas 
boa parte do fenômeno pode ser atribuída às diferenças de políticas fiscais e 
sociais adotadas em cada país. 

  
Mensuração da Participação do Capital e do Trabalho no Valor Adicionado 

Thomas Piketty, no livro “A economia da desigualdade”, explica como 
mensurar a participação dos lucros e a participação dos salários. O produto 
das vendas das empresas aos consumidores e a outras empresas sempre serve 
para pagar três tipos de despesas, que se decompõem da seguinte forma: 

•  O preço dos consumos intermediários, isto é, os bens e serviços que as 
empresas compraram de outras empresas e que consomem para 
produzir seus próprios bens e serviços, em oposição a máquinas e 
equipamentos que não são renovados a cada ano e que constituem o 
capital da empresa. 

•  A remuneração dos assalariados, que inclui os salários líquidos de fato 
recebidos pelos assalariados, as contribuições sociais ditas salariais, 
que são descontadas diretamente na folha de pagamento dos 
assalariados (a soma do salário líquido e das contribuições sociais 
salariais é igual ao salário bruto), bem como as contribuições sociais 
ditas patronais, a cargo dos empregadores. Esse agregado representa o 
conjunto da renda bruta do trabalho, ou, mais simplesmente, renda do 
trabalho. 

•  O restante do produto das vendas, uma vez que as duas primeiras 
despesas foram pagas, é então chamado de excedente bruto de 
exploração (EBE). Em geral ele é muito mais elevado que o lucro das 
empresas stricto sensu, pois serve para pagar não apenas os dividendos 
dos acionistas, mas também os juros dos empréstimos contraídos e o 
imposto sobre os lucros, bem como a substituição de máquinas e 
equipamentos desgastados, isto é, a depreciação do capital, ou 
amortização. Esse agregado representa o conjunto da renda bruta do 
capital, ou, mais simplesmente, renda do capital. 



  108

O valor adicionado da empresa é definido como a diferença entre o 
produto das vendas e o custo dos consumos intermediários. É, portanto, igual 
à soma da renda do trabalho e da renda do capital. Quando calculamos a 
participação dos lucros e a participação dos salários, estamos na realidade 
calculando a participação da renda do capital e a participação da renda do 
trabalho em porcentagem do valor adicionado. Ou seja, omitimos a 
participação dos consumos intermediários. Essa omissão é perfeitamente 
legítima, pois os consumos intermediários comprados de outras empresas 
servem, por sua vez, para remunerar o capital e o trabalho dessas outras 
empresas, e deve-se, portanto, evitar contá-los duas vezes. 

Além das tributações que incidem diretamente sobre o capital (como o 
imposto sobre os lucros) ou sobre o trabalho (como as contribuições sociais), 
já incluídas na renda do capital ou na renda do trabalho, em geral as 
empresas pagam outros impostos, ditos indiretos, como a TVA (“taxa sobre o 
valor adicionado”, imposto francês indireto sobre o consumo), cujo montante 
devido não depende diretamente da maneira como o valor adicionado é 
repartido entre capital e trabalho e, portanto, não pode ser atribuído nem à 
renda bruta do capital nem à do trabalho.  

Quando calculamos a participação dos lucros e a participação dos 
salários, é de praxe omitir também essa participação dos impostos indiretos, o 
que significa que calculamos a participação da renda do capital e do trabalho 
em porcentagem do valor adicionado livre de impostos indiretos, isto é, ao 
custo de fábrica. Isso permite que a soma da participação do capital e da 
participação do trabalho no valor adicionado seja exatamente igual a 100%, o 
que é mais fácil de interpretar, uma vez que tais impostos não dependem 
diretamente da divisão capital-trabalho. 

Por fim, outra fonte de complicação é a maneira como são tratadas as 
empresas individuais (agricultores, comerciantes, profissões liberais etc.), 
pois seu valor adicionado serve ao mesmo tempo para remunerar a atividade 
dos trabalhadores autônomos e o capital que eles investiram, sem que suas 
contas incluam representações claras de salários e lucros. Sem qualquer 
ajuste para o caso das empresas individuais, veríamos, por exemplo, que a 
participação dos salários stricto sensu no valor adicionado total aumentou 
consideravelmente a partir do século XIX, apenas porque a porcentagem de 
assalariados aumentou muito [Morrisson, 1996, p. 78]. A convenção contábil 
da OCDE consiste em atribuir aos autônomos a mesma renda média do 
trabalho que aos assalariados das empresas, e é com base nessa convenção 
que são ajustados todos os números das Tabelas que mostram as participações 
do capital e do trabalho no valor adicionado. 
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No Brasil, houve uma trajetória de queda da razão salários/PIB de 1995 
até 2003, quando caiu a um piso de 46,23%, incluindo as contribuições sociais 
dos trabalhadores e excluindo a remuneração de autônomos. A partir de 
então, houve uma inflexão na trajetória, que se tornou ascendente. O último 
dado divulgado pelo IBGE é de 2009. Neste ano, a participação dos salários 
alcançou 51,4% do PIB superando a melhor marca do período 1995-2003, que 
foi 49,16%. 

São variadas as causas do movimento positivo de aumento da 
participação dos salários no PIB. O rendimento médio do trabalhador teve um 
aumento real significativo entre 2003 e 2012.  Houve um vigoroso aumento 
real do salário mínimo nos últimos dez anos. Houve redução dos juros pagos 
pelo governo aos proprietários de títulos públicos e redução dos juros 
cobrados das famílias pelos bancos. 

Debate entre Teoria Clássica e Teoria Marginalista 

Thomas Piketty, no livro “A economia da desigualdade”, pergunta: será 
que os fatos observados, em especial a história da divisão capital-trabalho, 
nos permitirão levar adiante esse debate entre teoria clássica e teoria 
marginalista? 

Nem sempre é fácil passar das noções teóricas de renda nacional, lucro 
e salário, capital e trabalho às noções empíricas encontradas nas fontes 
estatísticas das contabilidades nacionais (ver o post anterior com a 
“Mensuração da Participação do Capital e do Trabalho no Valor Adicionado”). 
Entretanto, uma vez superadas tais dificuldades, observamos uma 
regularidade empírica bem impressionante, que Keynes já considerava em 
1930 a mais consolidada de toda a Ciência Econômica. 

Com efeito, a participação dos lucros e a participação dos salários, por 
um período de 75 anos em três países com histórias nacionais bastante 
diferentes — sobretudo em questões sociais —, são essencialmente constantes: 
a participação dos salários nunca fica abaixo de 60% e nunca sobe para além 
de 71%, com valores geralmente em torno de 66-68%, sendo impossível 
detectar qualquer trend sistemático de aumento ou redução da participação 
dos salários ao longo do tempo. A repartição lucros / salários parece sempre 
gravitar em torno de uma divisão que concede um terço da renda ao capital e 
dois terços ao trabalho. 

Em primeiro lugar, convém esclarecer o elo entre essa repartição 
1/3-2/3 da renda entre capital e trabalho e a repartição das rendas das 
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famílias. Considerando a repartição da renda primária entre trabalho e 
capital, isto é, a soma de todos os salários e remunerações brutos, incluindo 
as contribuições sociais de fato pagas pelas empresas a seus trabalhadores, e 
a soma dos lucros brutos, ou excedente bruto de exploração, ou seja, tudo o 
que resta às empresas depois de pagar seus trabalhadores (ver o tópico 
anterior “Mensuração da Participação do Capital e do Trabalho no Valor 
Adicionado”).  

A relação com a repartição das rendas disponíveis efetivamente 
recebidas pelas famílias é, portanto, complexa. Por exemplo, parte 
importante das somas que aparecem na coluna “trabalho” da Tabela acima 
consiste, na realidade, em contribuições sociais que reaparecem sob a forma 
de aposentadorias e transferências sociais nas rendas disponíveis das famílias. 
Além disso, e sobretudo, nem todos os lucros das empresas são distribuídos às 
famílias capitalistas que detêm suas ações ou títulos: parte significativa 
desses lucros brutos, em geral mais da metade, é conservada pelas empresas 
a fim de compensar a depreciação do capital (em média cerca de 10% do valor 
adicionado) e realizar novos investimentos sem precisar recorrer a capitais 
externos. 

Também devemos levar em conta os impostos pagos pelas empresas 
sobre seus lucros antes da distribuição aos acionistas. Contudo, este último 
fator tem importância limitada, pois, embora a alíquota de tributação dos 
lucros seja, na maioria dos países ocidentais, da ordem de 40-50%, as receitas 
do imposto sobre os lucros não costumam ultrapassar 2,5-3% do PIB, 
alcançando mesmo 1,5% do PIB na França nos anos 1990, ainda que a 
participação do capital no valor adicionado seja mais elevada do que em 
outros países [OCDE, 1995, p. 78]!  

O motivo é que a noção de lucro tributável é muito mais restritiva do 
que a noção de excedente bruto de exploração, uma vez que, antes de 
calcularem seu lucro tributável, as empresas podem deduzir não só o valor 
estimado da depreciação de seu estoque de capital, mas também os juros 
pagos a seus credores, as provisões por risco antecipado que terão de 
enfrentar etc. Trata-se, de longe, da base de cálculo fiscal mais “porosa” de 
todo o sistema fiscal moderno, análoga às rendas do capital auferidas pelas 
famílias, que se beneficiam em grande parte de exonerações e isenções 
diversas. 

Por fim, convém também considerar o fato de que uma parcela 
significativa dos salários recebidos pelas famílias, exibidos na coluna 
“salários”, é na realidade paga pelas administrações públicas a partir de 
rendas provenientes da renda bruta do capital (como o imposto sobre os 
lucros) ou, principalmente, do conjunto do valor adicionado das empresas 
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(como a TVA). Isso leva a um aumento na participação dos salários em 
comparação à das rendas do capital nas rendas auferidas pelas famílias em 
relação à divisão capital-trabalho do valor adicionado das empresas.  

Todos esses fatores explicam que, a partir de uma participação dos 
lucros brutos da ordem de 32-34% do valor adicionado das empresas, 
descemos para uma participação das rendas do capital de fato auferidas pelas 
famílias tipicamente da ordem de 10% da renda total das famílias. 

Como interpretar essa regularidade da participação dos lucros no 
tempo e no espaço?  

A despeito da teoria do lucro retido, a primeira lição dessa regularidade 
é que a origem do considerável aumento do poder de compra por parte dos 
assalariados no século XX com certeza não está na divisão capital-trabalho.  

Em outras palavras, não foram as lutas sociais nem a diminuição da 
parte das rendas apropriada pelos capitalistas que permitiram a multiplicação 
do poder de compra do operário francês por aproximadamente quatro entre 
1920 e 1990, já que a participação dos salários no valor adicionado das 
empresas equivalia, grosso modo, a dois terços da renda nacional tanto em 
1920 como em 1990 (ver a Tabela acima).  

Além disso, se as guerras mundiais e as mudanças de nomenclatura 
tornam temerária qualquer reconstrução de séries estatísticas para a divisão 
lucros / salários antes de 1920 no caso da França, as estatísticas americanas 
permitem um recuo confiável até 1869 e indicam que a participação dos 
salários já oscilava entre 66% e 68% no século XIX [Duménil e Lévy, 1996, 
Capítulo 15], isto é, uma divisão lucros / salários relativamente constante em 
mais de 120 anos, ao passo que os salários eram multiplicados por mais de 
dez! 

É claro que o fato de um terço do valor adicionado ser apropriado pelo 
capital em cada período está longe de ser desprezível, uma vez que, se 
tivesse sido inteiramente distribuída para o trabalho, incluindo a parte 
correspondente à depreciação do capital, essa renda teria permitido um 
aumento geral dos salários de 50% — uma melhora considerável nas condições 
de vida muitas vezes miseráveis de um operário de 1870, ou mesmo de 1990, 
comparadas à opulência em que vivem inúmeros capitalistas.  

Ao mesmo tempo, porém, devemos reconhecer que esses 50% de 
aumento teriam sido duas vezes mais baixos do que o aumento dos salários 
efetivamente ocorrido entre 1870 e 1910, e mais de quatro vezes mais baixos 
do que o aumento que se deu entre 1950 em 1990.  
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Além disso, não é certo que esses aumentos de salários de 100% entre 
1870 e 1910 ou de mais de 200% entre 1950 e 1990 teriam ocorrido se a 
participação do capital fosse reduzida a zero em 1870 ou em 1950: mesmo 
que nossos conhecimentos a esse respeito sejam limitados, é verossímil que a 
oferta de capital tivesse escasseado em certo nível de redistribuição e, logo, 
que a redistribuição capital-trabalho ótima do ponto de vista dos 
trabalhadores tivesse se reduzido ainda mais, embora fosse mais importante 
do que a de fato instaurada. 

A Grande Saída: Saúde, Riqueza e as Origens da Desigualdade  

O livro A Grande Saída: Saúde, Riqueza e as Origens da Desigualdade de 
autoria do vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2015, Angus Deaton, 
sem dúvida, merece ser lido. Segundo o próprio autor, “ele trata da eterna 
dança entre progresso e desigualdade, de como o progresso gera desigualdade 
e como a desigualdade pode às vezes ser útil — ao mostrar caminhos ou 
proporcionar incentivos para que as pessoas os alcancem —, e às vezes 
danosa, quando aqueles que encontraram a saída escondem o caminho das 
pedras erguendo barreiras por onde passam. Essa é uma história que já foi 
contada muitas vezes, mas quero contá-la de um jeito diferente”. 

É fácil pensar a fuga da pobreza estar relacionada apenas ao dinheiro — 
possuir o bastante para não precisar mais viver com a corrosiva ansiedade de 
não saber se haverá o bastante amanhã. Ou então temer o surgimento de 
alguma emergência para a qual faltarão recursos e  acabará  arruinando  você  
e  sua  família.   

Dinheiro é, de fato, parte central da história. Porém, tão ou mais 
importante quanto ele é ter uma saúde melhor e uma chance maior de viver 
tempo suficiente para conseguir prosperar.  

Pais vivem com medo de seus filhos morrerem — o que de fato acontece 
com frequência — ou mães darem à luz dez filhos para cinco chegarem à 
idade adulta. Tudo isso reflete terríveis carências. Agravam as preocupações 
com dinheiro. Assombram  muitas  dessas  pessoas.   

Ao longo  da  história  e  por  todo  o  mundo  hoje,  doença  e  
mortalidade  infantil,  intermináveis  enfermidades  recorrentes  em  adultos  
e  pobreza excruciante são situações a, frequentemente, caminharem juntas 
e assolarem as mesmas famílias, repetindo-se incontáveis vezes durante suas 
vidas. 

Muitos livros contam a história da riqueza, outros tratam da 
desigualdade. Há também muitas obras falando  da  saúde  e  sobre  como  
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saúde  e  riqueza andam de mãos dadas. Mostram como desigualdades na 
saúde espelham desigualdades  de  riqueza.  

Neste livro, Angus Deaton conta as  duas  histórias  ao  mesmo  tempo,  
aventurando-se, como economista, a invadir os territórios dos demógrafos e 
historiadores. Mas não se pode contar adequadamente a história do bem-
estar, de o que faz a vida valer a pena, se olharmos apenas para uma parte de 
o que de fato importa. “A grande saída não respeita as fronteiras das 
disciplinas acadêmicas”. 

Quando se permite as evidências contradizerem a teoria e esta não é 
revista, não há o mínimo de conteúdo científico nessa “Ciência Econômica”. 
Dessa forma, aos economistas resta apenas escrever como advogados de 
interesses ideológicos. 

Acusações de parcialidade ideológica ou alegações autoproclamadas de 
integridade científica, ironicamente, vistas em ambos os lados opostos da 
discussão, são particularmente comuns quando há um enfrentamento entre 
interesses políticos. Isto embora uma parte da evidência empírica não tenha 
nada de controversa... 

Há distintas atribuições de pesos quanto à inovação ou à renda para os 
progressos da saúde. Não há um único padrão para todas as diferentes 
situações. Os importantes novos meios de salvar vidas – antibióticos, controle 
de vetores, imunização – não surgem de forma homogênea e previsível. 
Quando um falha, nem sempre há substituto imediato. As grandes questões 
continuam presentes: de um lado, renda, de outro, tratamento e inovação – 
ou mercado versus saúde pública –, com a educação como base para melhorar 
a eficácia de ambos. 

Se as doenças nos países pobres forem mesmo “doenças da pobreza”, 
no sentido de que desaparecerão se esta for reduzida, pode-se concluir que 
intervenções diretas na saúde talvez sejam menos decisivas que o crescimento 
econômico. Este teria um duplo efeito: aumentaria os padrões de vida 
material de forma direta e, como bônus, também melhoraria a saúde. Porém, 
a mágica da renda não será suficiente, pois ainda haverá necessidade de lidar 
com a saúde por meio de intervenções específicas na área. 

O declínio da mortalidade na Europa e na América do Norte, entre 1850 
e 1950, deveu-se predominantemente ao triunfo contra doenças propiciado 
por novas formas de lidar com a saúde, sendo apenas subsidiário, ainda que 
importante, o papel do crescimento econômico. 

Sempre que a saúde depende da ação coletiva, seja por meio de obras 
públicas, prestação de serviços de saúde ou de educação, a política precisa 
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desempenhar seu papel. Nesse caso, a remoção (parcial) de uma desigualdade 
– a de trabalhadores não poderem votar – ajudou a remover outra – 
trabalhadores não terem acesso a água potável. É inclusive disso que está se 
falando quando se refere a “condições de trabalho similares às da 
escravidão”.  

Nós, trabalhadores eleitores, devemos defender as conquistas de 
direitos da cidadania para não haver o retrocesso civilizatório no País, cuja 
ameaça está presente com a atual hegemonia ideológica neoliberal. 
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Parte III -  
Pensadores da Economia 
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A Imaginação Econômica: gênios que criaram a Economia Moderna e 
mudaram a História 

Pérsio Arida, em sua fase de imaginação criativa como professor de 
Economia, escreveu um texto didático intitulado A História do Pensamento 
Econômico como Teoria e Retórica. Foi publicado em livro organizado pelo 
meu ex-aluno, José Márcio Rego, Revisão da Crise: Metodologia e Retórica na 
História do Pensamento Econômico (São Paulo: Bienal; 1991). 

Nele, Arida afirma: o aprendizado da teoria econômica tem sido 
efetuado de acordo com dois modelos distintos. Por um lado, no modelo 
denominado como hard science, o estudante ignora a história do pensamento 
econômico. Deve familiarizar-se de imediato com o estágio atual da teoria. 
Por outro lado, no modelo soft science, o estudante deve, prioritariamente, 
dominar os autores clássicos do passado. 

Esta distinção remete-se a um debate epistemológico – relativo ao 
estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados da ciência já constituída, 
e que visa a determinar os fundamentos lógicos, o valor e o alcance objetivo 
dela: existe um progresso da ciência econômica, procedendo-se em estágios 
sucessivos, cada novo estágio absorvendo e superando o antigo?  

Os adeptos da hard science acreditam que sim: apesar de alguns erros e 
más orientações, a Ciência Econômica progrediu em direção à atual fronteira 
de conhecimento. Esta acumularia o resultado de todas hipóteses formuladas 
que passaram por testes empíricos. As hipóteses não verificadas por serem 
incoerentes com a realidade teriam sido rejeitadas, sistematicamente. Os 
manuais incorporariam as descobertas importantes e descartariam os erros 
passados. As ideias geralmente conhecidas, supostamente por serem 
verdadeiras, formariam as boas teorias, que teriam expulsado as reputadas de 
falsas.  

Esta é a noção de fronteira do conhecimento – divulgada por livros-
texto – a fundamentar o modelo de hard science. Possui, por sua própria 
natureza, elevada taxa de obsolescência intelectual. 

Na concepção soft science, pelo contrário, para o aprendizado da 
teoria econômica deve-se, basicamente, dominar a leitura das obras dos 
autores paradigmáticos – principalmente, Smith, Ricardo, Marx, Walras, 
Marshall, Wicksell, Keynes, Schumpeter, Friedman. Parte da ideia de haver um 
conhecimento econômico, disperso historicamente, onde se encontram as 
matrizes fundamentais da teoria econômica contemporânea. 

Resumindo, são os dois modelos de aprendizagem de Economia:  
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• Modelo de Hard Science: a história do pensamento econômico é mera 
história das ideias do passado, desvencilhada da teoria econômica.  

• Modelo de Soft Science: a história do pensamento confunde-se com a 
teoria, o estudo da última é indissociável da familiarização com a 
primeira. 

A evolução da Ciência Econômica é estimulada por controvérsias. 
Implícita na noção de fronteira do conhecimento está o pressuposto da 
superação positiva das controvérsias. Os adeptos da hard science entendem 
que a resolução da controvérsia faz emergir sua verdade. Este “saldo 
positivo” incorpora-se ao estado atual da ciência.  

No entanto, o estudo aprofundado da história do pensamento 
econômico desmascara essa visão idílica da hard science. A presunção de que 
as controvérsias em teoria econômica se comportam de acordo com os 
cânones da superação positiva não é validada pela história do pensamento. A 
clivagem entre passado e presente não se mantém, porque não há garantia de 
que a verdade do passado foi assimilada inteiramente ao estado atual da 
ciência, inclusive, permanecem com defensores as doutrinas opostas. Em 
nenhuma das controvérsias, o recurso à evidência empírica leva-a ao seu 
final, pois inexistem regras consensuais de validação. 

Entre esses dois polos, com que orientação o estudante deve seguir, 
para estudar Economia? Adotar a dialética, isto é, entre a tese e a antítese, 
deduzir sua síntese.  

O modelo soft science tem razão ao enfatizar a importância de 
absorver as matrizes básicas da teoria de acordo com sua formulação original. 
O estudante deve, então, ler as obras-primas da Economia, principalmente 
em sua pós-graduação, pois é necessária a educação continuada. Além do 
esforço intelectual ser recompensador, essa leitura constitui um manancial de 
ideias relevantes que podem não estar no corpo teórico contemporâneo. Mas 
não há porque fugir do estudo do estado atual da Ciência Econômica, através 
da leitura pluralista do fundamental das diversas correntes do pensamento 
econômico, mesmo que seja através de livros-texto. Portanto, a 
recomendação é estudar, ao mesmo tempo, a história do pensamento 
econômico e a teoria econômica atual. 

Em outras palavras, ele deve dominar tanto a Economia Política quanto 
a Ciência Econômica, se quiser colocar o debate nesses termos. A melhor 
formação do economista é a pluralista. Isto não significa falsa neutralidade. 
Vale refletir sobre a seguinte frase: “não sei de ninguém que seja imparcial 
ou, se é, como é que podemos saber disso” (STIGLER, George J.. O intelectual 
e o mercado. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1987. p. 80). 
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Sylvia Nasar (Alemanha, 1947) é mestre em Economia pela Universidade 
de Nova York, foi correspondente econômica para o New York Times, entre 
outros órgãos da imprensa norte-americana, e é professora de jornalismo 
econômico na Universidade Columbia. Seu primeiro livro, Uma Mente 
Brilhante, ganhou o prêmio e inspirou o filme de mesmo nome, vencedor do 
Oscar. Publicou, originalmente em 2011 (São Paulo, Companhia das Letras, 
2012, pp. 577), o incensado livro a respeito da história do pensamento 
econômico A Imaginação Econômica: gênios que criaram a Economia Moderna 
e mudaram a História. A partir de sua leitura, cuja prosa é bem fluente, 
lembrei-me da citada divisão entre as concepções hard Science e soft Science. 

Inicialmente, desconfiei dos elogios exacerbados dos coleguinhas da 
imprensa norte-americana:  

• “A imaginação econômica é uma história da economia plena de 
carnalidade, viço e calor humano.” - The Economist 

• “O que Nasar faz de forma brilhante é nos dar retratos íntimos de seus 
personagens e mostrar como suas experiências pessoais influenciaram 
suas ideias. Ela escreve com facilidade e conhecimento sobre questões 
econômicas complicadas, mas mostra mais fluência ainda ao evocar a 
vida interior de seus personagens e os mundos sociais em que eles 
transitaram.” - Michiko Kakutani, The New York Times 

• “O objetivo de Nasar é fazer o leitor entrar na vida dos personagens de 
um vasto drama histórico que vai da Inglaterra vitoriana à Índia dos dias 
de hoje.” - The Washington Post 

• “A imaginação econômica serve para lembrar que, por ruim que as 
coisas pareçam agora, elas já foram muito piores, e que os tempos 
difíceis de outrora podem lançar luz sobre o que está acontecendo 
hoje.” - Los Angeles Times 

Depois de lê-lo, facilmente, mudei minha opinião a respeito, 
recomendando-o, embora alertando: a autora, comprovadamente, escreve 
muito bem, mas não é especialista na disciplina. Talvez, por isso mesmo, seja 
fácil de ler sua prosa. 

Na verdade, sua originalidade é fazer a transformação da Economia, da 
História e das biografias dos grandes autores, assim como tinha feito em 
relação a John Nash, em um relato. É uma narrativa envolvente, pois mistura 
fofocas mundanas sobre os “gênios” – Marx teve filho com a empregada 
doméstica, Keynes era homossexual, Joan Robinson era amante do Richard 
Kahn, que servia de intermediária entre ela e Keynes, entre outras – com a 
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contextualização social e as circunstâncias pessoais da criação imaginativa de 
ideias econômicas consagradas como clássicas. 

Aliás, como é comum entre mulheres rivais, a autora é especialmente 
mordaz em relação à Joan Robinson. “Filha de general, autoconfiante, 
ambiciosa, desenvolta como escritora, repudiou seus próprios brilhantes 
trabalhos iniciais, para se tornar um dos ‘intelectuais troféus’ de Stálin e Mao, 
fazendo críticas ferozes à liderança econômica na corrente principal da 
Economia”. 

Joan Robinson remeteu um bilhete a seu marido, professor que lhe 
abriu caminho profissional universitário: “Descobri do que meu livro trata. Foi 
uma revelação súbita, que só me ocorreu ontem. O que tenho sido, o que fiz e 
até onde eu fui é o que Piero Sraffa diz que é preciso ser feito, em seu famoso 
artigo. Reescrevi toda a teoria do valor, começando pela empresa como 
monopolista. Eu costumava pensar que estava proporcionando instrumentos 
para que algum gênio os usasse no futuro e durante o tempo todo eu mesmo 
dei cabo da tarefa”. 

Até então Joan se considerava estritamente uma professora. “Eu me 
sentia assim: ‘Tenho de dizer a essas pessoas o que os economistas pensam’, e 
agora sinto que sou uma economista e posso dizer-lhes o que eu penso”. 

Essa incomum recuperação de autorrespeito, que deveria ser almejada 
por todos os professores, buscando a contribuição com um pensamento 
original ou um talento precursor, que lhe permite escrever: “Você [o marido], 
Kahn [o amante] e eu temos nos ensinado Economia intensamente nestes dois 
últimos anos. Fui eu, porém, quem enxergou a grande luz e o livro é meu”. 
Nasar comenta: “É difícil deixar de perceber a alegria por ter levado a melhor 
sobre os outros dois”. 

Cabe aqui um “pé-de-página” para observar o reconhecimento recente 
do uso do “capital erótico” para se subir na carreira profissional, 
principalmente no caso de mulheres reconhecidamente bem-sucedidas.  Em 
2010, ao desvendar um atributo pessoal que foi ignorado pelo meio científico 
durante décadas, Catherine Hakim desenvolveu uma ousada teoria: a de que 
pessoas que possuem capital erótico (a mistura de charme, elegância, beleza 
e sex appeal) deveriam usá-lo sem ressalvas para avançar na vida e na 
carreira. 

Em seu livro recém-publicado (HAKIM, Catherine. Capital Erótico. Rio 
de Janeiro: Best Business, 2012), a autora explora as aplicações e a 
importância de sua descoberta, desafiando o estigma social dado àqueles que 
o utilizam no ambiente de trabalho. Ao compilar pesquisas de influentes 
organizações, Hakim comprova que o capital erótico é uma ferramenta 
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poderosa especialmente para as mulheres, pois elas podem usar sua beleza 
natural para firmar seu lugar no mercado de trabalho e, assim, diminuir o 
abismo que existe entre os sexos nesse quesito. 

"Capital Erótico" é um livro para desmentir os descrentes no poder da 
beleza, para as pessoas que querem se recolocar no mercado de trabalho, e 
para quem quer dar um upgrade na carreira, e não sabe por onde começar. A 
escritora explica que “o Capital Erótico é um conjunto de atributos de um 
determinado indivíduo, nele se juntam o sex appeal (personalidade, estilo, 
jeito de ser, maneira de interagir com as pessoas), beleza, talento para se 
vestir bem, charme, atratividade social e física, com inteligência e 
competência”. Só! 

As pessoas quando procuram emprego, se prendem a sua rede de 
contatos, e pouquíssimas pessoas pensam em também entrar em forma, fazer 
um belo corte de cabelo, corrigir sua postura, ou seja, melhorar sua 
aparência. É importante ressaltar que não precisa estar dentro dos padrões de 
beleza, tipo “patricinha de cabelos escorridos com reflexos”, pois o Capital 
Erótico é muito mais que isso! É uma combinação de atratividade estética, 
visual, social e sexual! “Definitivamente, aliar boa aparência física com 
inteligência é o caminho mais curto para a ascensão profissional”, é a 
conclusão da autora, com o que fecho o pé-de-página no meio-da-página sem 
mais comentários. 

Voltando à A imaginação Econômica, a narrativa da Sylvia Nasar começa 
no século XIX, com a descoberta por parte de pensadores econômicos de que 
a grande maioria da humanidade não estava condenada à pobreza e que tinha 
a possibilidade de melhorar suas condições econômicas. Ela termina em sua 
última linha com uma mensagem clara: “retornar ao pesadelo do passado 
parece ser cada vez mais impossível”. Sylvia Nasar traça uma espécie de 
história biográfica dos últimos duzentos anos da Economia Política, para 
alguns, e da Ciência Econômica, para outros, desde a época em que ela era a 
“ciência sombria” até a grande expansão do capitalismo globalizado.  

Em vez de uma história acadêmica, com números, tabelas e 
estatísticas, ela foca na história de uma ideia, que nasceu na “idade de ouro” 
anterior à Primeira Guerra Mundial, sofreu abalos causados por duas guerras 
mundiais, pela ascensão de governos totalitários e por uma grande depressão, 
e reviveu numa segunda idade de ouro, logo após a Segunda Guerra Mundial. 
Trata-se da ideia de que o capitalismo é, em última análise, um motor de 
progresso, tal como encarnada na vida e obra dos grandes economistas. Essas 
vidas e obras são narradas com calor humano, revelando suas qualidades, 
contradições, preconceitos e idiossincrasias, em constante diálogo com os 
contextos históricos em que eles cresceram e agiram.  
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Sim, Sylvia Nasar não esconde sua posição política liberal e 
anticomunista. É particularmente irritante para os leitores mais moderados a 
abundância de adjetivos pejorativos que usa para qualificar Marx e, 
decorrentemente, sua obra. Trata da mesma forma a todos os simpatizantes 
circunstanciais das revoluções soviética e chinesa. Denuncia “espiões 
comunistas” em todos os locais. Mas, descontando o “direitismo, doença senil 
do capitalismo”, sempre acho importante ler os argumentos dos adversários 
ideológicos e incorporar o que achar que é crítica justa. 

Ela escolheu protagonistas que foram fundamentais para transformar a 
Economia em “mecanismo confiável de análise comportamental e social”. 
Acha que é instrumento intelectual capaz de solucionar o que Keynes chamou 
de o problema político da humanidade, ou seja, “como combinar três coisas: 
eficiência econômica, justiça social e liberdade individual”. Ela conclui que, 
graças, em grande parte, a esses homens, “a noção de que 90% da 
humanidade poderia se libertar de seu fado milenar se enraizou durante a era 
vitoriana em Londres. E de lá se alastrou pelo mundo como ondas num lago, 
até transformar muitas sociedades ao redor do mundo. E ainda continua se 
alastrando”. 

  
A Imaginação Econômica de Beatrice Webb, o Estado de Bem-Estar Social 

Apreciei mais na leitura do livro A Imaginação Econômica: gênios que 
criaram a Economia Moderna e mudaram a História (São Paulo, Companhia 
das Letras, 2012, pp. 577), o livro de Sylvia Nasar a respeito da história do 
pensamento econômico, justamente os tópicos a respeito de pensadores que 
eu não conhecia a obra. Vou resumi-los em uma série de resenhas. 

Ninguém mais do que Beatrice Webb pode reivindicar a invenção da 
ideia de uma rede de proteção governamental que é, na realidade, o moderno 
Estado do Bem-Estar e que se distingue do Estado-Policial. 

O germe da ideia brotou do estudo que ela e seu marido Sidney fizeram 
sobre os sindicatos. Em seu livro Industrial Democracy, publicado em 1897, 
eles propuseram a mudança do atendimento à saúde em escala nacional e dos 
padrões de seguridade social. Um “salário mínimo” nacional abrangeria toda a 
força de trabalho, com exceção dos trabalhadores rurais e dos empregados 
domésticos. Reconheciam que a grande expansão do poder governamental em 
relação à empresa privada ia muito além do que tinham em mente os líderes 
dos sindicatos, que desejavam principalmente liberdade de ação para lutar 
por salários mais altos e por melhores condições de trabalho.  

A ideia mais ambiciosa de Beatrice sobre “uma nova forma de Estado” 
somente lhe ocorreu quase uma década mais tarde, em 1905, quando foi 
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nomeada para uma comissão real, sob governo liberal, que objetivava 
reformar as Leis da Pobreza. Ela definiu o problema da pobreza em termos 
mais absolutos que relativos. A desigualdade e, portanto, a pobreza, no 
sentido de ter menos do que os outros, ela raciocinava, é inevitável, mas isso 
não ocorre com a miséria. Eliminar a miséria impediria que a pobreza de uma 
geração passasse automaticamente para a geração seguinte. 

A sra. Webb discordava frontalmente do conceito de que a miséria 
podia ter suas raízes em um defeito moral. Em vez disso, ela apresentou uma 
lista de cinco causas que correspondiam aos principais grupos de indivíduos e 
famílias na miséria: 

1. Os doentes; 

2. As viúvas com filhos pequenos;  

3. Os idosos;  

4. As pessoas que padeciam de uma grande variedade de distúrbios 
mentais, desde a pouca inteligência até a loucura; 

5. O grupo mais perturbador formado pelos mais sadios e robustos, cuja 
miséria era o resultado do desemprego e do subemprego crônico. 

Ela deixou claro que a urgente necessidade de eliminar a miséria não se 
devia “a qualquer percepção de que as coisas estão piorando, mas devido ao 
fato de que nossos padrões, em todas as questões que dizem respeito à 
organização social, vêm se tornando cada vez mais elevados”. Com isso, ela 
queria dizer que naquele momento as classes trabalhadoras tinham o direito 
de votar e que a Alemanha, a principal concorrente da Inglaterra no plano 
internacional, tinha adotado grande variedade de medidas visando ao bem-
estar social”. 

O problema da política existente na Inglaterra era que ela 
proporcionava alívio somente às pessoas suficientemente desesperadas para 
procura-lo e nada fazia para impedir a miséria e a dependência. Queria que o 
governo, na medida do possível, parasse de realizar atividades 
assistencialistas e se empenhasse em eliminar os motivos da pobreza. 
Adotasse Política de Prevenção, onde aquilo que precisava ser proporcionado 
não é o alívio, mas sempre o tratamento apropriado a cada necessidade. 

O “grande documento coletivista” [The Minority Report – O Relatório 
das Minorias] imaginava um sistema que abrangesse todo um ciclo de vida, 
objetivando “garantir a todos, em escala nacional, um mínimo de vida 
civilizada ao alcance de todos, sem distinção de sexo e de classe, e com isso 
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queremos dizer suficiente nutrição e educação quando se é jovem, um salário 
suficiente, quando se goza de saúde, tratamento em caso de doença e meios 
de subsistência modestos, porém garantidos, para os idosos e os 
incapacitados”. 

Beatrice admitiu que a ideia seria considerada utópica por outros 
reformistas e significava um repúdio a um governo tradicional e limitado. Ela 
acreditava que, em contraste com o Estado socialista, o Estado do bem-estar 
social era perfeitamente compatível com o livre mercado e a democracia. 
Apresentava o Estado de bem-estar social como o próximo estágio da evolução 
natural do Estado liberal. 

No entanto, o conceito de que o bem-estar básico dos cidadãos era 
responsabilidade do Estado e de que o governo era obrigado a garantir um 
padrão mínimo de vida a cada cidadão que não tivesse meios de obtê-los por 
si próprio não significava apenas um distanciamento do ideal do Estado 
mínimo, elaborado por Spencer. A ideia de Beatrice rompia com toda uma 
tradição de liberalismo que prometia igualdade de oportunidades, mas deixou 
os resultados a cargo do indivíduo e do mercado, e ia muito além de tudo 
aquilo que estava sendo discutido por todos naquela época, com exceção do 
contingente socialista. 

“Pode representar uma diferença tão grande para a Sociologia e a 
Ciência Política,  quanto aquilo que A Origem das Espécies representou para a 
Filosofia e a História Natural”, previu seu amigo George Bernard Shaw, ao 
resenhar The Minority Report. “O direito de viver e o direito da comunidade 
de manter sua saúde e eficiência têm de ser encarados como algo totalmente 
independente dos proveitos comerciais de qualquer patrão”. Tais objetivos se 
situavam muito além do conceito de Marshall relativo à produtividade e ao 
salário. “Essa ideia é uma célula do organismo social, e sua saúde deve ser 
mantida caso se deseje manter a saúde do organismo”. 

Pertencem a muitos autores ideias como salário mínimo e padrões 
mínimos de lazer, seguridade social e saúde em todos os locais de trabalho, 
rede de segurança, postos de trabalho, a luta contra o desemprego cíclico, 
diminuição do prazo de realização de grandes projetos governamentais, 
basicamente todo o conceito de que não são somente as condições que 
produzem a pobreza crônica ou aquela condição mais extremada que Beatrice 
denominava miséria, algo inevitável. Para superá-lo, o governo precisaria 
adquirir novas competências. 

Ninguém encontrava a frase que faria com que as mudanças 
revolucionárias parecessem uma evolução e mesmo uma inevitabilidade. 
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Fazer com que uma mudança radical pareça uma evolução é algo que se deve 
ao talento de Beatrice Webb. 

A Imaginação Econômica de Joseph A. Schumpeter: Empreendedorismo, 
Inovação e Crédito  

Ao acabar a leitura do livro A Imaginação Econômica: gênios que 
criaram a Economia Moderna e mudaram a História (São Paulo, Companhia 
das Letras, 2012, pp. 577), deu-me vontade de iniciar o da biografia de 
Joseph A. Schumpeter, o Profeta da Inovação. Antes de resenhá-la, resumo o 
escrito por Sylvia Nasar a respeito dele. 

À semelhança da maioria dos intelectuais de sua geração, Schumpeter 
era fascinado pelas implicações, para a sociedade, da Teoria da Seleção 
Natural, formulada por Darwin. Justamente enquanto a mudança constante 
era a marca distintiva dos tempos modernos, a teoria econômica ignorava o 
processo com o qual a economia se tornava mais produtiva, especializada e 
complexa. 

Os economistas concordavam com o pressuposto de a economia se 
clonar, ano após ano, tornando-se marginalmente maior ao longo do tempo, 
mas permanecendo essencialmente imutável em relação a todas as outras 
particularidades. Eles queriam analisar como uma pequena mudança em uma 
variável econômica afetava todas as demais, mas teoria estática existente se 
adequava mal ou de modo algum se a mudança em questão fosse grande ou se 
a linha do tempo fosse longa demais para se poder ignorar com segurança as 
mudanças estruturais na tecnologia, na força de trabalho ou nas instituições. 

Ao contrário das colocações da Escola Histórica alemã, a história 
econômica não poderia pretender melhor desempenho. A Ciência abstrata, ao 
contrário da História, era geral. A História preocupava-se com aquilo 
acontecido, de fato, a Ciência com aquilo possível ou não de acontecer sob 
circunstâncias específicas. Isso tornava a Ciência um instrumento de comando 
e de perícia. Se a Economia viesse a ser uma Ciência, ela também teria de ser 
geral. 

Precisava-se de uma teoria do desenvolvimento econômico e o jovem 
recém-formado na Universidade de Viena pretendia elaborá-la. A ambição de 
Schumpeter era substituir a teoria estática da Economia pela teoria dinâmica, 
assim como Darwin pusera de lado a biologia tradicional a favor da biologia 
evolucionista. Sua ideia era exatamente igual à ideia de Karl Marx. Este 
também tinha uma visão da evolução econômica como um processo distinto, 
gerado pelo próprio sistema econômico. 
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Marshall, cujo lema era “a natureza não dá saltos”, enfatizara o 
procedimento de melhorias contínuas, sempre em aumento, por parte dos 
administradores e dos trabalhadores especializados. Eles se acumulavam ao 
longo do tempo. Schumpeter enfatizava saltos inovadores, teatrais, 
extremados e descontínuos.  

A essência do desenvolvimento econômico consistiria em um diferente 
emprego dos serviços existentes, relativos à força de trabalho e à terra. No 
entanto, somente tecnologias não conseguiam explicar por que algumas 
economias estavam se desenvolvendo e outras não, visto que novas máquinas 
e métodos poderiam ser e estavam sendo transferidos globalmente. 

Em seu drama econômico, Marx descartara explicitamente qualquer 
papel para o indivíduo. Beatrice Webb queixou-se certa vez de que o 
“proprietário autômato” de Marx era guiado por forças sobre as quais não 
exercia controle algum, em relação às quais não tinha a menor percepção, 
perseguindo cegamente o lucro sem sequer ter consciência de qualquer 
desejo a ser satisfeito.  

O enfoque de Schumpeter era o elemento humano. Para ele, o 
desenvolvimento dependia, basicamente, do empreendedorismo. 
Compartilhava a obsessão alemã do final do século XIX com a liderança. 
Interessou-se pela teoria do talento hereditário como causa das rendas 
desiguais e o papel das elites. 

O principal personagem da narrativa de Schumpeter era o líder 
visionário. A função de um empreendedor era “revolucionar o padrão de 
produção explorando uma invenção ou, de modo geral, uma possibilidade 
tecnológica ainda não tentada. Isso poderia significar novos produtos ou novas 
fontes de fornecimento de matérias primas. Em contraste com o capitalista 
autômato de Marx ou engenheiro proprietário de Marshall, o empreendedor se 
diferenciava pela vontade de destruir velhos padrões de pensamento e ação, 
direcionando os recursos existentes para novos usos. A inovação significava 
superar obstáculos, a inércia e a resistência. Necessitavam-se qualificações 
excepcionais e homens excepcionais.  

Seus empreendedores são motivados menos pelo amor ao dinheiro do 
que por um ímpeto dinástico – “o impulso e a vontade de fundar um império 
privado” -, bem como pela ânsia de dominar, lutar e obter o respeito dos 
outros. Havia, finalmente, “a alegria de criar, fazer com que as coisas se 
realizassem ou simplesmente exercer a própria energia e talento”. 

A ciência e a tecnologia não eram independentes, mas sim “produtos da 
cultura burguesa”, exatamente como “o desempenho dos negócios”. A 
despeito de sua visão dominadora, o empreendedor podia prosperar apenas 
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em certos ambientes. Direitos de propriedade, livre-comércio e câmbio 
estável eram importantes, mas a chave de sua sobrevivência era o crédito 
barato e abundante. Seus empreendedores são banqueiros e outros agentes 
financeiros que mobilizam capital, avaliam projetos, administram risco, 
monitoram os administradores, fazem bons negócios, redirecionam os recursos 
de velhos para novos canais. 

A peculiar dependência do sistema financeiro em relação à confiança e 
ao crédito tornava-o vulnerável aos pânicos e às crises. Porém, sem mercados 
de crédito que funcionassem bem e um setor bancário robusto, uma economia 
seria privada de taxa de juros baixa e do crédito abundante necessários para a 
inovação. O que distinguia as economias bem sucedidas não era a ausência de 
crises e a baixa repentina dos preços dos ativos, mas o fato de elas se 
recuperarem amplamente o terreno perdido quando ocorria novamente um 
encadeamento de investimentos. 

As taxas de juros mais elevadas do mundo inteiro eram encontradas nos 
países mais pobres. Neles havia poucos bancos, mas muitos agiotas, pouco 
investimento, mas muito entesouramento, nenhum crédito, mas muita usura. 

Ao enfatizar o ambiente de negócios local, em vez dos recursos 
naturais, a teoria do desenvolvimento de Schumpeter sugeria que as nações 
construíam seus próprios destinos. Os governos que quisessem ver seus 
cidadãos prosperarem deveriam desistir de ambições territoriais e se 
concentrar em promover um clima favorável aos negócios – sólidos direitos de 
propriedade, preços estáveis, livre-comércio, impostos moderados e regulação 
consistente, em benefício dos empreendedores locais.  

Rendas em elevação e novos desejos proporcionariam tantas 
oportunidades para empreendimentos lucrativos quanto a abertura de novos 
territórios. Enquanto o comércio fosse possível, a inovação poderia 
contrabalançar as restrições relativas à população, ao território e aos 
recursos. A fórmula de Schumpeter visando ao sucesso econômico era 
otimista, apoiava-se na igualdade de oportunidades e era desprovida de 
beligerância. 

  
A Imaginação Econômica de Irving Fisher: Teoria da Dívida Real  

Em 1906, Irving Fisher declarou o homo economicus, o homem 
econômico neoclássico ser um defunto, e o laissez-faire, uma ideologia morta. 
A experiência, disse ele, provou estarem errados os princípios básicos da 
teoria liberal, segundo os quais os indivíduos eram os melhores juízes do 
autointeresse e a suposição de a busca desse autointeresse produzir o máximo 
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bem-estar para a sociedade. A regulamentação do governo e os movimentos 
voluntários de reformas não eram prejudiciais, mas sim necessários. 

Declarou caso tivesse de escolher entre o extremo liberalismo e o 
socialismo, optaria por esse último, enumerando muitas instâncias onde 
aquilo bom para o indivíduo não necessariamente seria bom para a sociedade. 
Portanto, o laissez-faire não é uma política correta. 

Ele estava convicto de a interdependência econômica, acentuada pela 
urbanização, especialização econômica e globalização, implicar maior 
necessidade de dados, educação, coordenação e intervenção por parte do 
governo. A preocupação com o futuro exigia prevenção e conservação. 

Os economistas falam de racionalidade, exterioridades e falhas de 
mercado. Fisher falava de ignorância e falta de autocontrole. Argumentava, 
mesmo quando os indivíduos se comportassem de maneira totalmente 
racional, o efeito combinado de suas ações poderia reduzir o bem-estar 
coletivo.  

Um tipo especial de ignorância dizia respeito a tratar o presente com 
se ele constituísse a norma. Sua percepção mais original foi a de que a mente 
nos prega peças. Denominava isso a ilusão monetária. Para Fisher, a inflação e 
a deflação – ambas mudanças no nível de preços – eram um mal, pois induziam 
as pessoas a tomar decisões negativas. No nível da macroeconomia, a ilusão 
monetária significava que levaria muito tempo para que comerciantes, 
industriais e consumidores se ajustassem às mudanças de preços e taxas de 
juros. 

Ele chegou a duas conclusões a partir do reconhecimento de que o 
homo sapiens não era o homo economicus, máquina calculadora hiper-
racional. Em primeiro lugar, havia grande necessidade de estabelecer a 
educação compulsória. Em segundo lugar, havia uma necessidade ainda maior 
de regular o comportamento individual, fosse através de prevenção de 
incêndios em moradias ou da proibição de jogos, álcool e outras drogas. Fisher 
foi muito mais longe do que Marshall ao assinalar os limites do modelo 
competitivo. 

Mesmo que todo mundo fosse perfeitamente racional, a busca do 
autointeresse não implicaria necessariamente acréscimo a resultados 
socialmente desejáveis. Rejeitava privatizar a oferta de dinheiro ou que a 
função de polícia do governo devesse ser deixada a particulares. 

Preços estáveis são necessários para um sistema monetário justo e 
transparente. A inflação e a deflação eram nocivas porque os investidores, os 
consumidores e os homens de negócio não tinham condições de prevê-las 
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perfeitamente ou até de aferir com precisão sua magnitude no presente e no 
passado recente. Decisões tomadas com base em expectativas incorretas 
resultavam necessariamente em decisões de investimento falhas e, sob o 
ponte de vista da economia com um todo, excesso de investimento em 
algumas áreas e pouco investimento em outras. 

Em 1922, os temas preferidos de Keynes eram o dinheiro e as 
transações bancárias. No entanto, Fisher, virtualmente o único teórico norte-
americano da Economia a ser levado a sério em Cambridge, convenceu Keynes 
de que o dinheiro exercia um efeito muito mais poderoso sobre a economia 
“real” do que o concedido pelas teorias aceitas. Keynes replicou a opinião de 
Fisher de que a chave das altas e das depressões era “a criação e a destruição 
do crédito”. 

Keynes tentou demonstrar, em A Tract On Monetary Reform [Um Tratado 
sobre a Reforma Monetária], que a inflação e a deflação dificultavam 
investidores e empresários calcularem os efeitos das decisões e levavam-nos a 
tomarem decisões distorcidas com o objetivo de poupar e investir. 
“Precisamos liberta-nos da profunda desconfiança que existe em relação a 
permitir que a regulação do padrão do valor seja tema de uma decisão 
deliberada. Não podemos mais deixar as coisas entregues à natureza”.  

O mal da inflação era que ela distribuía arbitrariamente a riqueza 
existente, jogando um grupo de cidadãos contra outro e, finalmente, minando 
a democracia. O mal da deflação era que ela retardava a criação de novas 
riquezas, ao destruir empregos e rendimentos. 

A mais famosa frase de Keynes – “a longo prazo todos estaremos 
mortos” – consta do Tratado no seguinte contexto: “Esse longo prazo é um 
guia enganoso para os atuais negócios. A longo prazo todos estaremos mortos. 
Os economistas se impõem uma tarefa por demais fácil, por demais inútil se, 
em tempos tempestuosos, a única coisa que têm a nos dizer é que, quando a 
intempérie passar, o oceano voltará a se acalmar”. 

Ele combatia a crença de que a inflação e a deflação se curariam sem 
um controle ativo. As nações tinham de fazer escolhas deliberadas entre dois 
objetivos desejáveis, porém incompatíveis. Ele tomou essa ideia emprestada a 
Fisher, a quem denominou “o pioneiro da estabilidade dos preços em oposição 
à estabilidade do câmbio”.   

Em mundo em que o capital circulava livremente através das 
fronteiras, os países tinham de escolher, por um lado, entre preços estáveis 
para suas importações e exportações e, por outro, entre preços estáveis para 
seus bens e serviços produzidos domesticamente. Não poderiam ter ambos. 
Precisariam escolher. Keynes não deixou pairar dúvidas sobre a escolha que 
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favorecia. A estabilidade dos preços internos era de uma importância 
fundamental para elevar taxas de desemprego e transferências de riqueza 
socialmente destrutivas. 

A Imaginação Econômica de Keynes: Governo com Gastador em Última 
Instância 

Sylvia Nassar, no livro A Imaginação Econômica: gênios que criaram a 
Economia Moderna e mudaram a História, diz muitos historiadores da 
economia concordarem com o fato de que ninguém previu a Grande Depressão 
na base de qualquer depressão anterior, mas ninguém poderia prevê-la 
fundamentado em qualquer teoria existente. Para aqueles que têm uma 
inclinação científica, estar espetacularmente errado é, com frequência, o 
mais poderoso estímulo para novos pensamentos. 

No final de 1932, ficou claro que a teoria de Keynes e Fisher, segundo a 
qual a estabilidade dos preços constituía uma condição suficiente para a 
estabilidade econômico, isto é, o pleno emprego, era imperfeita ou, no 
mínimo, faltava-lhe alguma variante fundamental. Nenhum dos dois tinha uma 
explicação verdadeiramente satisfatória para a magnitude do colapso da 
economia entre 1929 e 1933. Sem dispor de uma teoria abrangente que 
explicasse a razão da crise, nenhum governo teria a confiança de 
compreender uma ação vigorosa e consistente. Assim, Keynes e Fisher foram 
levados a examinar seus pressupostos anteriores e a investigar forças que 
entenderam mal ou não levaram em conta. 

Fisher julgou ter descoberto a variável que faltava: a dívida. 
Inicialmente, enfatizou a interação tóxica da dívida excessiva e da deflação 
rápida. A queda inicial do preço das ações foi suficiente para abalar a 
confiança de empresas e famílias enormemente endividadas, o mesmo 
acontecendo com os bancos, que se apressaram em liquidar suas dívidas e 
sanear seus balancetes. Isso levou a uma onda inicial em liquidar suas dívidas 
por vendas aflitivas – “vender não porque o preço é suficientemente alto para 
convir, mas porque os preços estão tão baixos que assustam” -, além de 
maiores declínios dos preços das ações, o que por sua vez levou os depósitos 
bancários a se contraírem. À medida que a oferta de dinheiro encolheu, os 
preços começaram a cair, afetando a todos. 

A deflação, enquanto queda do nível geral dos preços, deveria em 
princípio elevar a renda real, ao aumentar o poder de compra de um salário 
nominal. Em seu livro publicado em 1911, The Purchasing Power of Money [O 
Poder Aquisitivo do Dinheiro], Fisher demonstrou que os preços em queda 
também poderiam deprimir a renda. Se os preços declinam, o valor real da 
dívida aumenta, empobrecendo os devedores e enriquecendo os credores. 
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Como os devedores tendem a gastar mais do que os credores, motivo pelo 
qual tomam um empréstimo, seus gastos caem mais do que o aumento dos 
gastos dos credores. 

Se todos esperassem que os preços cairiam no futuro, as companhias 
relutariam em tomar empréstimos para investir em novas fábricas e 
equipamentos, pois teriam de reembolsar os bancos mais tarde, com dinheiro 
mais valorizado. À medida que as empresas reduzissem drasticamente seus 
planos de investimento, os gastos com bens essenciais cairiam, bem como as 
rendas dos produtores desses bens e as dos trabalhadores. Com a diminuição 
da renda, a demanda por dinheiro e a taxa nominal de juros também cairiam. 
No entanto, a taxa nominal de juros cairia menos do que nível dos preços e, 
assim, a taxa real de juros subiria mais. Em ambos os casos, preços em queda 
levariam a uma diminuição da produção e a maior desemprego. 

A perspectiva de Fisher era que o esforço das empresas para se livrarem 
das dívidas acabaria resultando no aumento do peso que essas dívidas 
representavam em termos reais, um dramático exemplo de ações benéficas 
para um indivíduo, mas prejudiciais no todo. 

Até empresas que não tinham dívidas enfrentariam problemas se os 
preços que podiam cobrar por seus produtos caíssem mais rapidamente do que 
o custo da mão de obra e as matérias-primas. A contração dos lucros 
resultaria inevitavelmente em demissões e cortes na produção. Fisher 
enfatizou que a tentativa racional por parte dos bancos e indivíduos de 
resolverem suas próprias dificuldades, reduzindo sua dívidas, tinham o efeito 
perverso de fazer com que as coisas piorassem. 

Fisher já chegara à conclusão de que a causa imediata da crise foi “o 
colapso do sistema de crédito submetido ao peso daquelas dívidas. No 
entanto, o Federal Reserve começou a elevar a taxa de juros no outono de 
1931 e nada fez para socorrer o setor bancário, alegando que eliminar bancos 
ineficientes significava preparar o terreno para a recuperação. 

A julgar pelas manchetes dos jornais do início dos anos 1930, a 
sabedoria popular enxergava a economia através de uma lente bíblica: as 
recessões eram fruto do pecado. As recessões, segundo essa visão, eram 
lamentáveis, porém constituíam corretivos necessários, tal como um 
programa de desintoxicação para um alcoólatra. 

Keynes expôs sua teoria sobre os gastos em obras públicas, financiados 
pelo déficit, inclusive seu conceito de que o efeito cumulativo de um dólar 
desses gastos poderia ser muito maior do que um dólar. Enquanto Fisher 
jamais abandonou sua convicção de que a Grande Depressão era o resultado 
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de erros monetários crassos, Keynes passou claramente por uma crise de fé no 
poder de estímulo monetário. 

À medida que a Grande Depressão prosseguia, a fé de Keynes na 
eficácia da política monetária declinava ainda mais. No momento em que A 
Treatise on Money [Um Tratado sobre o Dinheiro] foi lançado, ele começou a 
elaborar a teorias das causas do desemprego. 

Em uma depressão grave, os preços caíram ainda mais rapidamente do 
que as taxas de juros. Assim, reduções das taxas nominais não impediram as 
taxas reais de subir. Uma vez que as taxas nominais caíram a zero, não havia 
nada mais que o Banco Central pudesse fazer para tornar os empréstimos mais 
baratos ou mitigar o peso das dívidas e, assim, pôr fim à depressão, o que 
teria consequências políticas incalculáveis, aquilo que Keynes denominou 
“Armadilha da Liquidez”. Uma vez que a política monetária se tornava 
ineficaz, a única opção para escorar a demanda era pôr o dinheiro nas mãos 
daqueles que pudessem gastá-lo. 

Keynes terminou a primeira redação de A General Theory of 
Employment, Interest and Money em 1934. A inovação era demonstrar que, 
em épocas de profundas depressões, a política monetária não funcionaria. 

Keynes formulou uma pergunta muito diferente daquela feita por Hayek 
e Schumpeter. Os economistas austríacos tentavam imaginar com a economia 
tinha chegado àquele ponto. Keynes estava menos interessado na gênese das 
quedas do que no enigma mais básico: como o alto desemprego e o 
afrouxamento da capacidade produtiva podiam persistir durante tanto tempo 
em uma economia de livre mercado, sem restrições à competição. 

Nas teorias tipo “máquina hidráulica”, o desequilíbrio temporário entre 
a oferta e a demanda, que poderia resultar em desemprego, seria superado 
através da competição entre os trabalhadores e os empresários, que deveria 
rebaixar os salários e as taxas de juros, até que contratar e investir voltassem 
a ser algo lucrativo. A Lei de Say, a qual estabelecia que a oferta cria sua 
própria demanda, sempre foi considerada datada. Baseada no truísmo de que 
cada gasto cria uma renda equivalente para ser novamente gastada, tornou-se 
obsoleta quando se reconheceu a possibilidade de se gastar menos do que se 
ganhava. 

Keynes, em essência, desviou seu olhar do equilíbrio que o saneamento 
dos mercados proporcionaria. Em vez disso, ele opinou que os fluxos 
monetários, como a renda, determinariam outros fluxos, como o consumo. Era 
possível para uma economia de livre mercado estabelecer situações nas quais 
trabalhadores e máquinas permaneceriam ociosos durante períodos 
prolongados. Em depressões como essas, descongelar os fluxos de crédito por 
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meio de uma política monetária não fornecia um estímulo suficiente, porque 
mesmo juro de 0% não poderia tentar os empresários a tomar empréstimos 
enquanto os preços caíam e não havia motivos para pensar que a demanda se 
recuperaria. 

O único meio de ressuscitar a confiança dos empresários e fazer com 
que o setor privado voltasse a gastar era cortar os impostos e deixar que as 
empresas e os indivíduos mantivessem uma fatia menor de suas rendas: assim, 
poderiam fazer gastos. Ou, melhor ainda, fazer com que o governo gastasse 
mais dinheiro diretamente, pois isso garantiria que 100% desse dinheiro seria 
mais gasto do que poupado. Se o setor privado não pudesse ou não quisesse 
gastar, então caberia ao governo fazê-lo. Para Keynes, o governo tinha de se 
preparar para agir como gastador, em último recurso, assim como o Banco 
Central agira como emprestador em última instância. 

  
A Imaginação Econômica de Amartya Sen: Índice de Desenvolvimento 
Humano 

Encerro a série de resenhas com base no livro A Imaginação Econômica: 
gênios que criaram a Economia Moderna e mudaram a História. Nos anos 1970 
e 1980, Sen propôs uma Teoria Geral do Bem-Estar que tentou integrar a 
tradicional preocupação dos economistas em relação ao bem-estar material à 
tradicional preocupação dos filósofos com os direitos individuais e a justiça. 
Levantando objeções ao credo utilitário de seus colegas economistas que 
desejavam julgar o progresso material principalmente pelo crescimento do 
PIB per capita, Sen argumentou que a liberdade e não a opulência per se era a 
verdadeira medida de uma boa sociedade, um fim primário bem como o 
principal meio de desenvolvimento econômico. 

Ele desejava julgar o desenvolvimento pela expansão das substantivas 
liberdades humanas e não apenas pelo desenvolvimento econômico ou pelo 
progresso técnico ou pela modernização social. Tudo isso tem de ser avaliado 
com relação a sua real eficácia em enriquecer a vida e a liberdade do povo e 
não as considerando valiosas em si. 

Nos anos 1930 e 1940, os libertários se preocupavam com o fato de que 
o Ocidente negociaria seu compromisso com o liberalismo político em troca de 
segurança econômica. Uma geração depois, a preocupação de Sen era que a 
Índia e outras nações do Terceiro Mundo sacrificassem a democracia na 
corrida pelo crescimento econômico. Como, refletia ele, poderiam ser 
resolvidos os conflitos entre a ação social e os direitos individuais? 

Quando Sen se debruçou sobre essa questão, no fim dos anos 1960, 
surgiram dois poderosos desafios à possibilidade de reconciliar ambos. Um 



  133

deles se deveu a Friedrich Hayek, que receava que “especialistas” e 
interesses particulares se imporiam a todo mundo suas próprias preferências. 
Ao substituir os planos de governo por planos individuais, as autoridades 
estariam impondo um conjunto monolítico de prioridades a indivíduos que 
prefeririam fazer suas escolhas entre diversas alternativas. 

O outro desafio provinha do Teorema da Impossibilidade, formulado 
pelo economista norte-americano politicamente moderado, Kenneth Arrow. O 
teorema parecia ser uma prova logicamente inatacável de que nenhum 
sistema de votação poderia produzir resultados que refletissem as 
preferencias dos cidadãos no plano individual. Exceto quando havia completo 
consenso, todos os procedimentos de votação continham desfechos que, em 
certo sentido, não eram democráticos. Seria o teorema de Arrow uma 
fundamentação lógica da ditadura, por exemplo, stalinista, em nome de 
suposta busca da igualdade? 

Como a formulação de Arrow não podia ser desafiada diretamente, Sen 
decidiu investigar seus pressupostos aparentemente inócuos – as condições 
com as quais qualquer procedimento democrático teria de deparar. Ele 
argumentava que um dos axiomas de Arrow, que excluía comparações entre o 
bem-estar de diferentes cidadãos, não era algo essencial, chegando mesmo a 
ser arbitrário. Se tais comparações fossem permitidas, sugeriu Sen, o 
resultado de sua impossibilidade não poderia mais ser defendido. Sen 
enfatizou as condições que capacitariam as regras relativas à tomada de 
decisões a se tornarem consistentes com os direitos individuais, possibilitando 
que eles funcionassem. A metrificação comparativa do bem-estar, elaborada 
por Sen, deslanchou a busca por padrões que pudessem incitar governos 
democráticos  a adotarem reformas sociais e instituiu um debate de longa 
duração sobre os melhores meios de definir e medir a pobreza. 

Sen questiona se existe um conflito entre os direitos individuais e o 
bem estar econômico. Ele justifica a necessidade de prestar atenção tanto 
aos direitos como ao bem-estar, assinalando um potencial conflito sério entre 
ambos. Discorda do conceito de Estado Ótimo de Vilfredo Pareto, aquele no 
qual não é mais possível melhorar a vida de alguém sem piorar a vida de 
alguém. Em outras palavras, trata-se de uma sociedade na qual foram 
exploradas todas as oportunidades desprovidas de conflitos e que visam à 
melhoria de vantagens que a todos beneficiam. 

Sen demonstrou que até esse padrão aparentemente inócuo pode 
conflitar com os direitos individuais. Quando muitas pessoas definem seu 
próprio bem-estar com relação a restringir a liberdade dos outros, a livre 
escolha pode conflitar com o Estado Ótimo de Pareto. 
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Sen diz o PIB excluir oportunidades individuais. Elas podem ser mais 
importantes para as pessoas em lugar de sua renda, o que é uma falha séria. 
Enquanto os direitos e o bem-estar podem algumas vezes entrar em conflito, 
de modo geral os direitos podem ser vistos como um modo de proteger o bem-
estar. 

Ao expandir seu ataque ao utilitarismo, Sen argumentou que apenas o 
crescimento é uma medida inadequada do bem-estar, pois não revela como os 
indivíduos estão se saindo – se bem ou mal – e que a utilidade, baseadas nas 
atuais preferencias e satisfação das pessoas, também é enganosa, pois 
indivíduos despossuídos ajustam frequentemente suas aspirações a suas 
circunstâncias de pobreza. Para contornar essas e outras dificuldades, Sen 
propõe uma nova maneira de pensar sobre os objetivos do desenvolvimento. 
Ele denominou-a “abordagem das capacidades”. 

O que cria o bem-estar não são os bens per se, mas a atividade para a 
qual eles são adquiridos. A renda é significativa devido às oportunidades que 
ela cria. No entanto, as oportunidades – ou capacidades – também dependem 
de inúmeros fatores, como a expectativa de vida, a saúde, o saber ler e 
escrever, e não apenas de preferencias que poderiam sofrer restrições 
causadas pela privação. Esses fatores também devem ser levados em 
consideração quando se mede o bem-estar, como via o Índice de 
Desenvolvimento Humano. 

Paralelamente à sua abordagem sobre a medição do bem-estar, Sen 
defende a tese de que as capacidades individuais constituem a principal 
dimensão na qual as sociedades se devem empenhar para obter maior 
igualdade. Um problema com essa definição de justiça é que os indivíduos 
tomam decisões, por exemplo, ou trabalhar duro, ou obter um diploma, que 
determinam suas capacidades em estágio posterior. 

Sen ganhou o Nobel de Economia em 1998 “por sua contribuição à 
Economia do bem-estar”. À medida que a economia ao estilo soviético, 
autárquica e burocrática, foi se tornando cada vez mais funcional, os tigres 
japoneses e asiáticos alcançaram elevados padrões de vida, Sen se distanciou 
da visão de que a ajuda do Ocidente e melhores termos de comércio exterior 
eram as chaves do crescimento do Terceiro Mundo. Aproximou-se da 
perspectiva de Schumpeter, segundo a qual as condições locais são decisivas e 
as nações controlam seus próprios destinos. 

O Profeta da Inovação - Joseph Schumpeter e a Destruição Criativa  

Luiz Sérgio Guimarães (Valor, 10/04/12) escreveu resenha sobre a 
biografia de Schumpeter, recém-publicada no Brasil, de autoria de Thomas K. 
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McCraw. (Trad.: Clóvis Marques. O Profeta da Inovação. Rio de Janeiro, 
Record, 770 p.). Eu a editei de maneira comentada. 

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) queria se tornar o maior 
economista, o maior cavaleiro e o maior amante do mundo. Mas ironicamente 
admitia as coisas não irem nada bem com os cavalos. Alguns veem essa ironia 
como sinal de autoconfiança excessiva.  

Schumpeter jamais deixou em segundo plano a paixão pelo estudo 
incessante e alguns observadores acham a dedicação compulsiva ao trabalho 
ter sido a causa básica de sua morte. Ora, trabalho voluntário não mata 
ninguém!  

Sua obsessão era desvendar os segredos da Economia, da Sociologia e 
da História. Foi também um especulador da Bolsa e banqueiro embora tenha 
perdido toda a sua fortuna. É unânime todos os conhecedores das grandes 
obras o colocarem entre os grandes economistas de todos os tempos. Por isso, 
vale fazer a leitura das 770 páginas de “O Profeta da Inovação - Joseph 
Schumpeter e a Destruição Criativa”, de Thomas K. McCraw, professor 
emérito de história empresarial da Harvard Business School. 

McCraw diz não pretender tratar do pensamento econômico de 
Schumpeter, mas seus conceitos e suas teorias estão todos lá, analisados para 
a compreensão do leigo, sem prejuízo para o leitor mais interessado em saber 
de suas tragédias pessoais. Nasceu em Triesch, então parte do império austro-
húngaro, atual República Theca. A ênfase da biografia é colocada em sua vida 
cheia de altos-e-baixos e na sua necessidade compulsiva de entender o 
capitalismo. Já percebia a necessidade da mistura de elementos econômicos, 
sociais, culturais e políticos, componentes interativos de um sistema 
complexo com impacto sobre a vida dos indivíduos, das famílias e das nações. 

Schumpeter destaca a inovação, o empreendedorismo, as estratégias 
de negócios e os ciclos econômicos. Ele nunca escreveu manuais de 
autoajuda, tipo “como chegar ao sucesso”, nem forneceu a receita de como 
evitar o fracasso.  

A dinâmica capitalista, chamada por ele de “destruição criativa”, é 
conceito fundamental para entender a concorrência. Essa expressão foi 
cunhada em 1942 para designar a força amoral capaz de levar ao obsoletismo 
alguns produtos (e empreendimentos) ao serem superados por inovação. Esta 
impulsiona, de maneira irrefreável, o crescimento econômico, gerando lucros 
para os vencedores e falências para os vencidos. 

O economista alertava para a maneira como produtos e métodos 
capitalistas inovadores estão sempre e impiedosamente tomando o lugar dos 
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antigos. Enaltecia os empreendedores, considerados "o pivô em torno do qual 
tudo gira", os agentes da inovação e, portanto, da destruição criativa. Para 
forjar o novo, o capitalista destrói o velho e, com ele, os valores antigos. Esse 
processo gera insegurança às pessoas conservadoras. 

A “máquina capitalista”, expressão tipicamente schumpeteriana, é 
implacável em punir quem, abrindo mão de um pensamento estratégico 
diuturno, não ousa. Os escombros da destruição criativa do capitalismo não 
são maiores do progresso gerado pela prosperidade. 

O livro é dividido em três partes. Ao longo da odisseia intelectual de 
Schumpeter, ocorreram três sutis reorientações. No começo, ele se 
concentrou na economia do capitalismo, depois em sua estrutura social e, 
finalmente, em sua história. Deixou como inspiração o prazer de achar 
solução de enigmas em áreas de conhecimento diferentes. 

A constante inovação pregada para as empresas, Schumpeter exerceu 
em sua vida. Reinventou-se várias vezes diante das circunstâncias históricas 
vividas. Sua ambição era tornar-se um pensador científico desprovido de 
ideologias. Queria uma isenção de valorações de modo a se manter puro e 
livre dos vieses ideológicos e das armadilhas dos demais grandes pensadores 
sistêmicos, como Marx e Keynes. Além da neutralidade valorativa, buscava a 
exatidão científica e a fidelidade à experiência histórica. Essa pretensão 
inatingível em Economia como Ciência Social é levada ao extremo pelos 
adeptos dos métodos quantitativos. Almejam ela se tornar Ciência Exata! 

É idiotice ideológica dizer “o capitalismo apresenta incomparáveis 
vantagens em matéria de produtividade e crescimento relativamente a outros 
sistemas econômicos”. Ora, os sistemas não são comparáveis, pois não 
existem em simultâneo como fosse opções dadas por uma revolução ou uma 
contrarrevolução. O processo sistêmico só avança, de maneira totalizante, 
não regride em modo de produção ou de vida. O tempo é irreversível. Pensar 
de outro modo seria contraditório com a própria ideia de inovação. 

Mas o processo sistêmico não é indolor. O capitalismo se assemelha a 
um rolo compressor incontrolável por decisões pessoais. “No que tem de pior, 
o capitalismo reduz as relações humanas a grosseiros cálculos pessoais de 
custo e benefício. Coloca os valores materiais acima dos espirituais, danifica o 
meio ambiente e mobiliza os aspectos mais sórdidos da natureza humana”, diz 
McCraw. 

Porém, a conquista de direitos humanos, sociais, econômicos, políticos, 
civis, etc., através de lutas sociais de minorias transformadas em maiorias 
democráticas, muda progressivamente o sistema. O capitalismo de hoje não é 
o de outrora. Embora alguns países, como o Brasil ou a Argentina, passem por 
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regressões, outros vencedores como a China e a Índia avançam até serem 
imitados pelos perdedores. O capitalismo de mercado liberal desaparecerá em 
favor do capitalismo de Estado neocorporativo. 

Dá para ser de outra maneira? Apesar dos seus defeitos, o capitalismo, 
na visão de Schumpeter, tem sido capaz de fomentar as inovações científicas, 
técnicas e medicinais necessárias para elevar a humanidade acima daquele 
estado natural descrito por Hobbes, segundo o qual a vida é solitária, pobre, 
sórdida, animalesca e curta. As últimas décadas têm sido, até para o padrão 
schumpeteriano, de aceleração da destruição criativa:  

• o súbito colapso da URSS, após sete décadas de Guerra Fria com os 
Estados Unidos, e o avanço da Chimérica, agora em DR (Discussão da 
Relação);  

• a prosperidade desregulamentadora da década de 1990, seguida por 
escândalos corporativos, levando à falência acionistas e gerando 
desempregados, e desacreditando o próprio capitalismo;  

• a irrupção do terrorismo internacional em decorrência de um estado de 
guerra permanente no Oriente Médio;  

• o surgimento, na China, de um sistema associado à economia de escala 
global, barateando e popularizando bens industriais antes considerados 
de luxo, e ao mesmo tempo à degradação ambiental;  

• e uma infindável crise na União Europeia até se assumir como Estados 
Unidos da Europa. 

Para os economistas perplexos, talvez fosse o caso deles investigarem 
se o capitalismo atual não se dedica somente à “destruição pela destruição”, 
sem criação e sem criatividade. Schumpeter os inspiraria fazer pesquisas 
sobre a economia do obsoletismo acelerado ou do desperdício de esforços na 
vida. 

Keynes x Hayek: a origem e a herança do maior duelo econômico da 
história 

Nicholas Wapshott, no livro “Keynes x Hayek: a origem e a herança do 
maior duelo econômico da história” (tradução Ana Maria Mandim. 1ª. ed. Rio 
de Janeiro: Record, 2016), acha valer a pena reafirmar, à luz da ignorância de 
hoje em dia – tal como vigora entre os jovens crentes do Instituto Mises – de 
descrever Keynes e os keynesianos como socialistas velados. Enquanto Hayek 
foi socialdemocrata, por algum tempo, Keynes nunca foi socialista de espécie 
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alguma, nem flertou com o socialismo, sequer com sua anêmica versão 
britânica, o fabianismo.  

Keynes era um membro muito antigo dos liberais. Estavam envolvidos 
em uma batalha pela sobrevivência com os socialdemocratas do Trabalhismo. 
Acreditava em um “meio caminho” entre capitalismo e socialismo, entre o 
conservadorismo e a socialdemocracia e entre o que acreditava serem 
dogmatismos primitivos de ambos os lados. Inevitavelmente, talvez, foi 
repudiado por um dos lados como apologista do capitalismo que ressuscitou a 
prosperidade de um sistema falido e, pelo outro lado, como socialista rasteiro 
que, por trás da fala macia, silenciosamente fazia entrar o marxismo pela 
porta dos fundos. 

É um dos aspectos menos edificantes da luta de ideias entre 
conservadores e liberais evocada pela controvérsia entre Keynes e Hayek que 
termos políticos com frequência tenham sido arbitrariamente mal-usados para 
confundir a discussão. Para alguns, a linha que separa o capitalismo do 
socialismo começa com governo de qualquer espécie; para outros, começa 
com qualquer ato social, do tipo das amáveis ações do Bom Samaritano ou até 
da democracia representativa.  

Keynes saiu do roteiro em sua palestra em Sidney Ball para afirmar: “de 
minha parte, acho que o capitalismo, sabiamente administrado, pode, 
provavelmente, tornar-se mais eficiente para atingir fins econômicos que 
qualquer sistema alternativo já existente”. Admitiu, porém, “em si mesmo [o 
capitalismo] é, de muitas maneiras, extremamente censurável.” Ou, como 
escreveu para Sir Charles Addis, um diretor do Banco da Inglaterra: “Busco 
melhorar o maquinário da sociedade, não o subverter.” 

Na palestra, Keynes, por suas ideias, matara o dragão do laissez-faire, 
mas ainda não havia encontrado uma estrutura teórica para pôr em seu lugar. 
Depois de uma colorida diatribe, suas conclusões foram pouco mais que 
pensar em voz alta. Suas ideias alternativas não eram nem revolucionárias, 
nem alarmantes. Fez a sugestão tentativa de que mais poderia ser feito por 
agências não estatais, que poderiam proporcionar resultados mais eficientes e 
equitativos, como as universidades e o Banco da Inglaterra.  

Para membros da Escola Austríaca que leram o discurso na Sidney Ball, 
Keynes havia maculado seu princípio-guia, de que o livre mercado era bom e 
que todas as tentativas para o subjugar eram más ou fúteis, ou ambas. Snif, 
snif... 

Era opinião de Keynes que, na base do ciclo econômico, existia uma 
escassez crônica de demanda que causava a redução da atividade econômica, 
que resultava em desemprego desnecessário. Ele argumentava que, em caso 
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de ausência da empresa privada que assegurasse a demanda adequada, os 
governos deveriam proporcionar demanda eles próprios por meio de obras 
públicas. (Ele ainda teria de conceber uma justificativa intelectual pela qual 
deveriam fazer isso.)  

Mises, no entanto, expandindo teorias postuladas pelo economista 
sueco Knut Wicksell, abordava a intervenção no ciclo de negócios de uma 
maneira diferente. Ele afirmava que, quando um banco central reduzisse a 
taxa de juros, interferiria no equilíbrio natural entre a poupança dos 
indivíduos e os investimentos em bens de capital (maquinaria usada para fazer 
produtos). Mais bens de capital eram comprados com dinheiro mais barato do 
que o que poderia ser sustentado pelo nível genuíno de poupança, o que 
levava ao desequilíbrio. Com o tempo, o banco central ficava com um dilema:  

1. ou continuar a reduzir as taxas de juros para proporcionar ainda mais 
investimento, o que novamente injetaria demasiado dinheiro em um 
sistema em busca de muitos poucos bens, provocando inflação;  

2. ou aumentar as taxas de juros, o que levava o investimento a diminuir 
e depois interromper-se, ocasionando uma recessão pior do que aquela 
que o Banco Central estava tentando evitar originalmente. 

Hayek levou a análise de Mises um passo adiante ao examinar o que 
acontece exatamente quando crédito barato é usado para investir em bens de 
capital. Ele acreditava que a baixa deliberada das taxas de juros e a provisão 
de dinheiro para investimento em desequilíbrio com a poupança estendiam 
anormalmente o “período de produção” (a extensão de tempo necessária para 
produzir os bens). O período de produção era tão longo, de fato, que uma boa 
parte do desenvolvimento de bens de capital, em particular “bens de ordem 
superior” (maquinaria para fazer bens que estão mais distantes dos bens que 
o consumidor compra), teriam de ser abandonados porque não havia demanda 
(desejo dos consumidores de comprá-los) no tempo em que eram 
completados. 

O nó da questão, de acordo com Hayek, era que, ao reduzir as taxas de 
juros, o Banco Central interferia com a relação entre poupança e 
investimento. Ele e a Escola Austríaca acreditavam que todos os mercados ao 
longo do tempo, incluindo o mercado monetário, chegariam a um estado de 
equilíbrio em que a oferta de bens pelos fabricantes e a demanda iriam se 
igualar. Mantinham a fé (cega) na Lei de Say. 

Hayek sugeria que o mecanismo de preço refletia a tendência para o 
equilíbrio [ordem espontânea segundo a Fábula de Abelhas de Bernard 
Mandeville, inspiradora de Adam Smith, quando a Lei da Gravidade de Isaac 
Newton dominava os espíritos antropocêntricos iluministas na Inglaterra do 
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século XVIII], e qualquer tentativa de alterar artificialmente os preços teria 
consequências terríveis. Em sua opinião, mexer indevidamente com os preços 
era meramente desorganizar os sintomas do impulso em direção ao equilíbrio. 
Reduzir artificialmente as taxas de juros, ou o preço do crédito, meramente 
levavam a valorizar a inflação, enquanto elevar as taxas de juros 
artificialmente significava estimular uma contração da atividade econômica 
(recessão). 

Por trás desses pensamentos estavam os postulados de Wicksell sobre a 
diferença entre:  

1. a “taxa de juros natural”, onde a poupança individual iguala o 
investimento, e  

2. a “taxa de juros de mercado”, ou o preço do crédito fixado pelos 
bancos.  

Para os membros da Escola Austríaca, o ciclo de negócios deveria ser 
posto em movimento pela diferença entre a taxa de juros natural e a taxa de 
mercado. Era impossível para os bancos centrais determinar exatamente qual 
a taxa de juros natural, então eles, inevitavelmente, fixavam a taxa de juros 
de mercado em um nível desapropriado, abrindo caminho para os booms e 
colapsos do ciclo de negócios.  

Hayek acreditava que, ao se manter fiel à taxa de juros natural:  

1. a moeda em uma economia se tornaria “neutra”, e  

2. as flutuações do ciclo de negócios nessas circunstâncias seriam 
causadas por mudanças em outros fatores, como o desenvolvimento de 
novos produtos e as novas descobertas. 

As linhas de batalha entre Keynes e Hayek estavam assim traçadas.  

• Keynes acreditava que era dever do governo fazer o que pudesse para 
tornar a vida mais fácil, particularmente para os desempregados.  

• Hayek acreditava ser inútil os governos interferirem com forças que 
eram, a seu modo, tão imutáveis quanto as forças naturais.  

• Keynes rejeitava a adesão ao livre mercado como uma aplicação 
inapropriada do darwinismo às atividades econômicas e argumentava 
que um entendimento melhor do funcionamento de uma economia 
permitiria aos governos responsáveis tomar medidas que poderiam 
eliminar os piores efeitos da base do ciclo de negócios.  
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• Hayek, finalmente, chegou à conclusão de que o conhecimento sobre 
como exatamente uma economia funcionava era difícil, senão 
impossível, de descobrir, e que as tentativas de formar a política 
econômica com base em tal evidência era, como um barbeiro 
praticando cirurgia primitiva, fazer mais mal que bem. 

• Keynes acreditava que o homem era senhor de seu destino. 

• Hayek, com alguma relutância, acreditava ser o homem destinado a 
viver pelas leis naturais da economia como era obrigado a viver 
segundo todas as outras leis naturais.  

Assim, os dois homens vieram a representar dois pontos de vista 
alternativos de vida e governo, com:  

• Keynes adotando uma visão otimista de a vida não precisar ser tão dura 
se apenas os que estavam em posições de poder tomarem as decisões 
certas, e  

• Hayek subscrevendo a noção pessimista de:  

1. haver limites estreitos colocados para o esforço humano e 

2. as tentativas de alterar as leis da natureza, por mais bem-
intencionadas que fossem, estarem fadadas a levar, no melhor dos 
casos, a consequências não desejadas. 

Enquanto o mundo se dirigia ao memorável ano de 1929, os dois 
homens estavam bem adiantados rumo ao aguçamento de suas opiniões 
divergentes.  

Até então, os saltos de imaginação de Keynes haviam esbarrado 
grandemente com a incompreensão, mas com pouca oposição articulada. Os 
que rejeitavam suas prescrições não constituíam desafio intelectual às suas 
ideias e, em lugar disso, se agarravam a certezas ortodoxas e se abrigavam 
atrás da inércia intelectual.  

Hayek trabalhava amplamente com noções existentes, e suas 
contribuições para refinar a teoria do capital da Escola Austríaca eram pouco 
notadas fora de um pequeno círculo de Viena. Como na fábula moral de Esopo 
da Lebre e a Tartaruga, o energético Keynes partira a toda velocidade, 
deixando Hayek no ponto de partida. 

O crash do mercado de ações de outubro de 1929 mudaria tudo. 
Quando o mundo foi lançado no tumulto financeiro, governantes e governados 
exigiram uma explicação para o que estava acontecendo e um caminho rápido 
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para sair da confusão. Os hedonistas e frenéticos anos 1920 haviam se 
precipitado em uma depressão e caído de cabeça no que seria uma década de 
recessão. O mundo estava à beira da ruína, sem fim à vista para as aflições 
gêmeas do desemprego em massa e pobreza opressiva.  

No novo e terrível clima de desesperança e desespero, Keynes, o 
otimista, estava apto para oferecer uma saída nova e clara do atoleiro, 
enquanto Hayek, o pessimista, deveria construir um argumento para justificar 
por que todas as tentativas de arrumar o sistema eram inúteis. 

Keynes teve suas ideias amplamente bem recebidas ao oferecer um 
pouco de esperança em meio à tristeza. Hayek descobriria logo que suas 
sombrias avaliações, por mais acuradas que fossem, encontrariam poucos 
entusiastas, porque trouxera uma mensagem sóbria que desculpava a inação 
pouco atraente.  

A revolução keynesiana estava a ponto de decolar no meio da incerteza 
e do horror da Idade dos Ditadores, e nenhum volume de pessimismo, por 
mais lógico, desanimaria o clamor dos políticos para encontrar um meio de 
sair do pântano econômico. Antes que muito tempo se passasse, as profundas 
diferenças intelectuais entre Keynes e Hayek se tornariam amplamente 
evidentes à medida que os dois homens viessem a se desafiar. 

Mises X Hayek 

Nicholas Wapshott, no livro “Keynes x Hayek: a origem e a herança do 
maior duelo econômico da história” (tradução Ana Maria Mandim. 1ª. ed. Rio 
de Janeiro: Record, 2016), afirma que foi Mises quem semeou dúvidas na 
mente de Hayek sobre as virtudes do socialismo. Os livros Economic 
Calculation in the Socialist Commonwealth, de 1920, e seu marco, em 1922, 
Socialism, an Economical and Sociological Analysis desarranjaram as crenças 
socialdemocratas de Hayek e ajudaram a convencê-lo de que o socialismo era 
um falso deus. Como Hayek colocou, “o socialismo prometia preencher nossas 
esperanças de um mundo mais racional, mais justo. E depois veio [o 
Socialism, de Mises]. Nossas esperanças se despedaçaram. O Socialism nos 
contou que buscávamos melhorias na direção errada.” 

[Fernando Nogueira da Costa: As pessoas especialmente suscetíveis são 
caracterizadas por ter um caráter difícil e desconcertante, além de serem 
facilmente irritáveis. Eles se irritam com facilidade e agem de forma 
impulsiva.  

As pessoas especialmente suscetíveis também são pessoas inseguras que 
continuamente buscam apoio dos outros, mas que não aceitam o conselho de 



  143

ninguém e que muitas vezes, por sua vez, interpretam mal o que os outros 
dizem. É por isso que elas se sentem atacadas, porque elas têm uma visão um 
tanto distorcida das coisas. Isso torna as pessoas suscetíveis muito difíceis de 
tratar.  

Mas por trás de uma pessoa particularmente suscetível geralmente há 
alguém emocionalmente fraco e com baixa autoestima, o que o faz perder o 
controle. Essa perda de controle a faz sempre alerta, suspeitando que outros 
estão contra ela.  

As pessoas especialmente suscetíveis se valorizam na opinião dos outros 
e precisam se sentir valorizadas pelas pessoas em seu ambiente. A sua 
fragilidade emocional os faz reagir a qualquer coisa que não se encaixe no seu 
esquema, o que os torna pessoas muito imprevisíveis. Sua baixa autoestima é 
responsável por sempre precisar se defender de qualquer crítica, então 
qualquer comentário a respeito de alguma ideia prévia adotada pela pessoa 
especialmente suscetível parece ser uma ofensa pessoal.] 

A principal objeção de Mises a uma sociedade comunista ou socialista 
era que ela ignorava o mecanismo de preço que ele acreditava ser essencial 
para qualquer economia operar com eficiência. Ele arguiu em Economic 
Calculation: como em uma sociedade socialista o governo possuía as principais 
indústrias — “os meios de produção” — e, portanto, fixava os preços dos bens, 
o propósito decisivo dos preços, distribuir recursos escassos, se tornava 
redundante. Afirmava: “cada passo que nos afasta da propriedade privada dos 
meios de produção e do uso da moeda também nos afasta da economia 
racional”.  

Os argumentos de Mises foram para o centro do debate. Ele se seguiria 
entre Keynes e Hayek e pressagiaram uma das afirmações finais de Hayek. Por 
ignorar preços de mercado, o socialismo privaria os indivíduos de sua 
contribuição única para a sociedade — expressar, mediante sua vontade de 
pagar um preço, sua opinião sobre o valor de um objeto ou serviço. O 
planejamento central, argumentaria Hayek, privaria os indivíduos de uma 
liberdade fundamental: via demanda, atribuir o valor a algo como caro ou 
barato. 

Enquanto Mises tentava encontrar um posto de pesquisa financiado pelo 
governo [afinal, liberal que se preza defende o Estado mínimo, mas não abre 
mão de uma “boquinha” para que o Estado lhe sustente ao máximo...], Hayek 
começou a escrever um relato do que havia aprendido nos Estados Unidos, 
relatando que o crédito barato lá estava levando a um boom nas indústrias de 
bens de capital que, ele acreditava, iria mostrar-se insustentável.  
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Ele inferiu sobre a natureza do ciclo de negócios, o que chamou de 
“flutuações industriais”, que se tornaria essencial para sua contribuição à 
teoria econômica e o campo de batalha no qual lutaria com Keynes. Para 
tornar-se um conferencista universitário pago, Hayek tinha que publicar um 
trabalho original. Com esse objetivo, começou a reunir fatos e argumentos, 
que, esperava, seriam uma contribuição importante para a teoria da moeda. 
Isso, também, o levaria a conflitar com Keynes. 

Hayek expôs a ideia a Mises, que ficou cético ao ponto do desdém. 
Mises não acreditava a Economia poder ser tratada como uma Ciência Natural. 
As tentativas de registrar os elementos de um ciclo de negócios seriam 
enganosas e sem sentido.  

[Fernando Nogueira da Costa: até hoje o racionalismo dos fieis 
seguidores da Escola Austríaca tratam com desdém o empirismo das pesquisas 
científicas. Adeptos do método racional-dedutivo, acham não necessitarem 
pesquisar dados para confirmar ou falsear suas hipóteses, pressupostas de 
antemão como lógicas. Isso é contrário ao feito por cientistas seguidores do 
método histórico-indutivo. Veja se há alguma estatística para basear os 
argumentos dos crentes do Livre-Mercado: inútil procurar!] 

Os Profetas Perdidos: Uma História Confidencial dos Economistas 
Modernos 

Alfred L. Malabre Jr. é editor econômico do The Wall Street Journal. 
Entre outros livros, publicou Os Profetas Perdidos (São Paulo, Makron Books, 
1995), cujo capítulo 5 – Ascensão e Queda dos Monetaristas escreveu como 
testemunha ocular dessa “história confidencial dos economistas modernos”. 
Vale a pena relê-lo nesses tempos em que o PIG – Partido da Imprensa Golpista 
está muito ativo na política brasileira. Ele alerta para os malefícios do 
jornalismo econômico ao apresentar apenas determinada corrente de 
pensamento econômico – e boicotar as demais.  

De início, o autor faz mea culpa, justificando-se com base em sua 
inexperiência como repórter econômico para tal assunto. Diz: “erroneamente, 
apresentei o monetarismo aos leitores do The Wall Street Journal através de 
lentes cor-de-rosa, e conforme havia sido virtualmente ditado para mim por 
Milton Friedman”. 

Por exemplo, sua omissão da velocidade da circulação da moeda, ou 
seja, a taxa conforme o dinheiro gira, provou ser erro crucial na descrição 
monetarista da ligação existente entre a oferta da moeda e o desempenho da 
economia. Tal omissão foi apenas um exemplo da tática de Friedman e seus 
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discípulos no sentido de simplificar excessivamente suas ideias monetaristas, 
particularmente durante seus contatos com a imprensa. 

Friedman e seus asseclas estavam convencidos de que a disseminação 
mais ampla de seus pontos de vista e o enfoque mais concentrado da imprensa 
sobre a questão da oferta de moeda poderiam posicionar a doutrina 
monetarista, de modo que esta desempenhasse papel mais importante na 
condução da economia em Washington. A tática foi extraordinariamente bem-
sucedida. 

Ao longo dos anos de ascensão do monetarismo, período 
aproximadamente entre o final dos anos 60 e o início dos anos 80, Milton 
Friedman era visto pela maioria das pessoas como mais um economista 
conservador. Simplesmente, ele recomendava que fossem exercidos controles 
rigorosos sobre o crescimento da oferta de moeda, limitando-a à taxa 
aproximadamente equivalente à taxa de expansão da economia, isto é, do PIB 
nominal. Se isso fosse feito, afirmava Friedman, as forças positivas do livre 
mercado convergiriam para assegurar prosperidade duradoura. 

O ponto de vista monetarista – deve ser observado – prestava muito 
pouca atenção a preocupações como a situação do orçamento federal, níveis 
de gastos governamentais, tendências fiscais e política industrial orientada 
pelo governo. Todos esses assuntos estavam quase no topo da lista de 
prioridades da maioria dos economistas keynesianos “fiscalistas”. Não se 
tratava simplesmente do fato de que “a moeda importa”, mas sim de “a 
moeda ser o fator mais importante”. 

Talvez o mais original da narrativa de Malabre seja a sessão 
“Divulgando a Mensagem”, onde mostra como se arquitetou a campanha e 
obteve sucesso o lançamento publicitário do produto “monetarismo”. O marco 
inicial foi iniciativa de economista-chefe de banco, ex-aluno de Friedman, 
colaborando com a promoção de seminário glamouroso por firma de 
consultoria de investimentos com sede na área de Wall Street.  

Ele descreve, detalhadamente, a realização desse evento, em hotel 
luxuoso na cidade de Phoenix, com a duração de três dias, que teve início em 
21 de novembro de 1969, para o qual foram convidadas aproximadamente 200 
pessoas influentes de diversas áreas, incluindo governo, universidades, 
empresas privadas norte-americanas e internacionais, e, mais importante, a 
imprensa. Os oradores, um após o outro, exaltaram as virtudes do 
monetarismo.  

Depois do encontro realizado no Arizona Baltimore, houve acentuado 
aumento da atenção dada ao monetarismo pela imprensa. “Enquanto eu 
estava alardeando o monetarismo nas páginas de notícias do The Wall Street 
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Journal, Lindley Clark Jr., na época editor associado do jornal, tecia elogios 
ao monetarismo na página de editoriais” (Malabre, 1995: 151). 

A abordagem monetarista para a elaboração da política econômica 
vinha recebendo espaços crescentes também em outras importantes 
publicações. Em parte, isso foi resultado da utilização cada vez mais 
difundida de articulistas-economistas pelas empresas jornalísticas. 

Enquanto isso, o monetarismo vinha ganhando terreno em 
Universidades onde a economia keynesiana havia prevalecido durante muito 
tempo. À medida que os estudantes de Friedman iam saindo da Universidade 
de Chicago, levavam com eles suas convicções monetaristas. Muito dos 
discípulos encontravam-se assumindo posições de professores em outras 
Universidades. 

Outro baluarte monetarista estava com o professor Karl Brunner, bem-
sucedido levantador de fundos para patrocinar conferências mundiais sobre 
Economia Monetária em cidades em seu país natal – a Suiça. A influência de 
Karl Brunner era tão grande na Inglaterra que, logo depois que se tornou 
primeira-ministra, Margareth Thatcher o procurou, seguindo recomendação 
feita por Alan Walters, seu assistente para assuntos econômicos. Grande parte 
da política econômica posta em prática por Thatcher durante seus primeiros 
anos em seu posto, particularmente seus esforços no sentido de controlar com 
maior rigor a oferta de moeda na Inglaterra, resultou de recomendações 
recebidas de Karl Brunner. 

À medida que o monetarismo ia ganhando terreno nos meios 
universitários, o mesmo ocorria com sua crescente influência nos círculos 
responsáveis pela execução da política econômica praticada nos Estados 
Unidos. Grupo de jovens economistas trabalhava duro para promover a 
doutrina monetarista dentro da grande e poderosa rede de bancos regionais 
do Federal Reserve, bem como junto à sua diretoria sediada em Washington. 
O monetarismo em nível de execução da política econômica norte-americana 
compelia o Federal Reserve a estabelecer e tornar públicas faixas de metas 
para os principais agregados monetários: M1, M2, M3 e M4. O presidente do 
Federal Reserve tinha de apresentar explicações no Congresso dos Estados 
Unidos caso as metas não fossem atingidas. 

Além das incursões feitas em Washington e no meio universitário, o 
monetarismo vinha ganhando terreno em muitas empresas do setor privado, 
particularmente no First National City Bank, da cidade de Nova Iorque. O 
banco promovia a causa monetarista em sua revista econômica, cujo editor 
chefe era também o economista chefe do banco. 
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“A oferta de moeda começou a perder sua importância como indicador 
econômico e monetário há muitos anos, e a histórica estabilidade existente 
ente a oferta de moeda e a economia praticamente desapareceu nos anos 
80”, escreveu pragmático financista, sócio do Goldman Sachs, no outono de 
1991. O que teria acontecido “há alguns anos” para motivar tal afirmação 
condenatória sobre o monetarismo? A resposta dada por Malabre (1995: 163) é 
que “o monetarismo foi finalmente colocado em prática por responsáveis pela 
política econômica em Washington, e o resultado, infelizmente, denegriu 
seriamente, se é que não demoliu, a validade das teorias de seus 
proponentes”. 

Na verdade, o único economista cuja reputação pode ter sido 
valorizada pela rápida passagem do monetarismo no mundo real foi o então 
jovem inglês chamado Charles Goodhart, que exercia a função de principal 
consultor econômico do Banco da Inglaterra. Mesmo antes do advento do 
monetarismo na política econômica em Washington, ele criou aquilo que veio 
a ser conhecido como Lei de Goodhart: “Qualquer definição da oferta de 
moeda que o Federal Reserve escolha para meta a ser atingida e controlada, 
como instrumento de política para direcionamento da economia, deverá 
tornar-se inevitavelmente sem sentido”. 

Essencialmente, isso foi o que aconteceu em 1979, ano em que o 
Federal Reserve, sob a enérgica direção de Paul Volcker, optou pela 
modificação dos procedimentos operacionais do Banco Central, passando da 
abordagem keynesiana para a abordagem monetarista. A mudança ocorreu em 
grande parte devido à implacável campanha dos monetaristas.  

Os administradores da moeda pretendiam executar a política monetária 
sem levar em consideração as taxas de juros, mantendo o enfoque sobre o 
nível da oferta de moeda. Durante anos, a política dos administradores 
monetários havia sido a de controlar a taxa de juros dos títulos de dívida 
pública que os bancos cobram uns dos outros para lastrear empréstimos de 
curtíssimo prazo. Os “economistas modernos” retomaram essa velha prática 
sob o pomposo título de “regime de meta de inflação”. Em outras palavras, 
quanto a taxa de inflação ameaça subir, eles elevam a taxa de juros básica, e 
vice-versa. 

Descrever isso como “monetarismo pragmático” seria descrição que um 
verdadeiro friedmanita, indubitavelmente, consideraria desprovida de 
qualquer sentido. Os monetaristas convictos daqueles anos ainda inocentes 
permitiam pouco espaço para graus de monetarismo; uma abordagem 
“pragmática” do monetarismo sugeria a execução de ajustes finos, o que a 
seus olhos realmente não constituía monetarismo de espécie alguma. 
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Na verdade, Milton Friedman e os monetaristas radicais, há muito 
tempo fazendo cruzada intelectual contra o Federal Reserve, teriam gostado 
de acabar com sua independência no manejo da taxa de juros. Quando o 
Federal Reserve finalmente adotou o procedimento monetarista, os resultados 
não foram de forma alguma aqueles que Friedman e seus seguidores haviam 
anunciado.  

Finalmente, ao redor de meados de 1982, Volcker e seus colegas 
responsáveis pela política econômica, cada vez mais preocupados, resolveram 
dar um basta. A cautela monetarista foi então abandonada em favor de taxa 
muito mais acentuada de crescimento da oferta de moeda. 

Qual teria sido o erro? A Lei de Charles Goodhart continha boa parte da 
resposta. O agregado M1, cujo controle o Federal Reserve havia escolhido 
como meta básica a ser perseguida, havia se transformado em barômetro 
econômico praticamente desprovido de significado. O Federal Reserve não 
conseguia controlar a expansão da moeda e menos ainda o crescimento da 
economia. A oferta de moeda, quaisquer que sejam seus conceitos, é coisa 
que não pode ser minuciosamente controlada! 

O mandato de Paul Volcker como presidente do Federal Reserve 
terminou, após sua dolorosa aventura com o monetarismo, que inclusive 
provocou a “crise da dívida externa” dos países do Terceiro Mundo, entre as 
quais a brasileira, com sua substituição por Alan Greenspan, no verão de 1987. 
Aquele mesmo, que assumiu em ano de crash na Bolsa de Valores e reinou 
absoluto durante duas outras bolhas de ativos e crashes: a das “empresas 
ponto.com” e a imobiliária. Depois, declarou-se surpreendido com a 
malvadezas do mercado livre. Disse: – “Jamais imaginei que chegariam a esse 
ponto, atuando contra seus próprios interesses”.  

No Brasil, a frase análoga de um dos autores da privataria tucana, 
defendida pelo PIG, foi: – “Estamos no limite da irresponsabilidade. Se  der 
m…” 

Memórias de um economista de Chicago 

Para evitar o sectarismo, isto é, o estado de espírito limitado, estreito, 
de seita, que leva à intransigência ou intolerância com ideias antagônicas, 
acho bom exercício para o debate intelectual e político ler sempre os 
adversários ideológicos, inclusive porque as ideias dos aliados já conhecemos: 
são as nossas! Quando a obra do autor liberal é provocativa e instigante como 
a de George Stigler, ganhador de Prêmio Nobel de Economia em 1982, o prazer 
da leitura substitui o desprazer de constatar também existir vida inteligente 
“do outro lado”. [risos] 
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Antes de apresentar breve biografia desse espirituoso autor, acho 
melhor exemplificar seu estilo com o resumo da introdução do capítulo 2 do 
livro de Stigler (STIGLER, George. Memórias de um economista de Chicago. 
Porto Alegre: Editora Ortiz, 1991). Nele, são apresentadas observações muito 
curiosas sobre “O Mundo Universitário”, pertinentes às reflexões de todos os 
professores universitários, independentemente de ideologia ou 
especialização. 

Diz ele: “as Universidades são tão diversificadas em seus objetivos e 
conquistas quanto as igrejas e empresas da América. Cada uma delas é, de 
fato, diferente, em sua estrutura: os Departamentos mais importantes são, 
em geral, medíocres, em algum aspecto, ao menos; as Universidades mais 
fortes têm pelo menos um Departamento de qualidade embaraçosa; até 
mesmo as instituições menos influentes raramente têm sido capazes de evitar 
todas as contratações indesejáveis. 

Essa diversidade não é motivo de surpresa. Tudo o que se relaciona a 
pessoas apresenta diversidade. Os maiores cientistas, sem excluir Newton, 
escreveram tolices. Nunca apreciei o clichê que com frequência aparece no 
comentário de uma coleção de ensaios de vários autores: ‘Os ensaios são de 
incomparável qualidade.’ Como se algum autor já tivesse escrito algum livro 
cujos vários capítulos fossem uniformes em qualidade. 

O trabalho em uma universidade é mais apropriado para as pessoas 
altamente especializadas do que a maioria das outras vocações na vida. Se X é 
um grande matemático, será de certa forma tolerado, embora vista-se como 
um vagabundo, comporte-se à mesa como um chipanzé, e também atinja 
níveis desconhecidos de incompreensibilidade ao ensinar. Seu grande esforço 
será imensamente recompensado; suas várias falhas serão toleradas. Em 
outras profissões, isso não é bem assim, pois na progressão normal de sua 
carreira – seja homem ou mulher –, um empreendedor, clérigo, burocrata ou 
advogado, deve dispor de uma maior variedade de talentos para ser bem-
sucedido. O executivo tem de aprender um pouco de finanças e relações 
públicas, assim como de marketing e produção; o clérigo bem-sucedido deve 
ser capaz de ajustar-se confortavelmente a uma congregação mais rica e 
sofisticada; o burocrata precisa aprender a lidar com a bomba chamada 
‘Congresso’; e o advogado tem de agradar tanto os clientes quanto a corte. 

[…] As manias e os defeitos dos estudiosos não deveriam encobrir o 
clima de extenuante concorrência que perpassa o meio acadêmico. […] Um 
estudioso ativo tenta mudar o trabalho que está sendo feito em seu campo 
mudando os problemas, teorias ou métodos de tratamento dos problemas que 
estão sendo estudados por todos os outros estudiosos de sua área.  
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A concorrência pode surgir da busca do mesmo objetivo […]. A 
rivalidade é, muito mais frequentemente, indireta. Milton Friedman dominou 
o campo de macroeconomia entre 1960 e 1975, apesar de manter uma atitude 
de independência, e mesmo de hostilidade, em relação à abordagem 
keynesiana. Seus ataques ao sistema keynesiano e suas reivindicações de uma 
abordagem monetarista que explicasse o nível de renda monetária eram o 
centro de controvérsia entre os economistas. Eu costumava dizer que ele 
controlava as universidades de Cambridge e Yale. Elas devotavam muito de 
seu esforço de trabalho à tentativa de refutar o que ele escrevia. 

[…] O volume da produção editorial dos principais concorrentes, em 
uma ciência, geralmente impõe respeito. O campeão, na Economia, foi Harry 
Johnson, da Universidade de Chicago, cuja bibliografia chega a 52 páginas 
impressas totalmente preenchidas, incluindo cerca de quinhentos trabalhos 
jornalísticos. Ele morreu, contudo, com a idade de 54 anos, após uma vida tão 
prodigiosa em outras dimensões como na intelectual. Alguns dos outros líderes 
são quase tão prolíficos quanto ele. […]. 

Recordo de ter-me perguntado, certa vez: como seria possível Harry 
Johnson ter centenas de ideias, ou mesmo cinco, que fossem realmente 
importantes? Isso levou-me, porém, a fazer a mesma pergunta a respeito dos 
oitenta artigos que tinha publicado até então, com a mesma e óbvia resposta. 
A vasta produção de estudiosos prolíficos contém muita repetição e é bastante 
minuciosa, mas tem, também, um papel a desempenhar no importante 
trabalho desses profissionais. A repetição, a elaboração e a aplicação, assim 
como uma análise crítica de pontos de vista rivais, servem para educar a área 
profissional (e o próprio estudioso) às ideias. A importância que estas 
adquirem fazem com que surjam, por sua vez, muitos convites para se falar e 
escrever sobre elas. Sejam quais forem as circunstâncias, é necessário ter 
energia, bem como capacidade intelectual, para tornar-se um estudioso 
influente. Talvez fosse apropriado fazer testes para saber se os professores 
tomam esteroides. 

Uma forma importante, senão a mais importante, de exercer influência 
sobre um campo é através dos alunos. Eles estudam as idéias – serão testados 
em seus conhecimentos – de seus principais professores, e com simpatia. Ela é 
importante: significa que o aluno está procurando a verdade e maneiras de 
corrigir o que está incompleto ou errado. Bons estudantes assumem grande 
parte da tarefa de persuadir um campo e seus profissionais da importância das 
ideias de seus professores. […] 

Além disso, os melhores alunos encontram-se nas melhores instituições 
de ensino. Os mais importantes estudiosos que conheci iniciaram sua vida 
profissional nas mais destacadas instituições, independentemente de quão 
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comum tivesse sido sua formação básica. (…) Por outro lado, muitos 
estudantes extremamente promissores são obrigados a ir para Faculdades 
menos importantes, por circunstâncias pessoais, desconhecimento de sua 
capacidade, falta de auxílio financeiro, ou o quer que seja. Por que tão 
poucos destes estudantes são bem-sucedidos na área de pesquisa? Afinal, o 
conteúdo dado nas melhores instituições de ensino pode ser encontrado em 
livros, e estes, em muitos lugares. Minha explicação é que, nas principais 
Faculdades, os alunos aprendem basicamente entre si. […] Os debates 
informais são um método de ensino e aprendizagem mais eficaz que palestras 
ou discussões em salas de aula. 

[…] A convivência com um grupo de colegas capazes é uma forte 
vantagem que um professor leva, em geral, sobre um economista não 
acadêmico. Intercâmbios frequentes com pessoas de amplo potencial 
intelectual e grande criatividade na área de ciência, que possuem uma 
compreensão profunda dos problemas que estamos enfrentando, são 
inestimáveis para que descubramos certos erros e eliminemos estranhas 
perspectivas que se imiscuam em nosso trabalho. […] 

Por vários fatores – colegas e colaboradores capazes, o apoio dos 
alunos, a disponibilidade de tempo para a pesquisa – e pelo fato dos 
gentlemen desocupados terem praticamente desaparecidos de nossa 
sociedade, a Economia tornou-se uma ciência quase que exclusivamente 
acadêmica, no início do século XX. Hoje, há mais economistas no mercado de 
trabalho e no governo em lugar dos Colleges e Universidades, mas o trabalho 
de pesquisa ainda se centra nestas instituições. 

Nem sempre foi assim. […] Há vantagens em se viver afastado do meio 
universitário (será que [David] Ricardo era obrigado a assistir a numerosas 
reuniões de Comissões?), mas elas são, claramente, suplantadas pelas 
oferecidas pelo meio acadêmico, ao se trabalhar na área de pesquisa 
econômica”. 

O Intelectual e o Mercado 

O Intelectual e o Mercado é hoje um livro clássico, isto é, admirado por 
gerações posteriores à do autor. Lançado em 1963 e esgotado, durante muitos 
anos, no mercado norte-americano, o livro reapareceu, no ano de 1984, em 
edição ampliada em cerca de 1/3 de sua dimensão original. Esta segunda 
edição ampliada foi traduzida para a língua portuguesa e publicada por Jorge 
Zahar Editor, em 1987, no Rio de Janeiro.  

Este livro possui apenas 120 páginas. Sempre sua leitura proporciona 
prazer, não só a economistas, mas ao público em geral. São lendários a 



  152

inteligência, a erudição e o humor de seu autor. George J. Stigler (1911-1991), 
economista norte-americano da Universidade de Chicago, obteve o Prêmio 
Nobel de Economia em 1982 por seus estudos seminais sobre as estruturas 
industriais, o funcionamento dos mercados e as causas e os efeitos da 
regulamentação pública.  

Neste blog já publiquei post (“Comissão de Sábios – D'Apres Stigler”) 
sumariando dois de seus capítulos, o primeiro (“Um Episódio Acadêmico”) e o 
terceiro (“A Comissão Nacional como Instrumento de Imparcialidade 
Controlada”). Desta vez, focarei o último capítulo. Ele intitula a obra. 

Este Livro de Cabeceira está dividido em duas partes, a primeira é 
“Principalmente sobre Universidades”, e a segunda, “Tudo sobre Economia”. 
Basta ler os títulos dos dezoito capítulos para perceber como é atraente seu 
tom humorístico para tratar de problemas relevantes.  

Constituem a primeira parte: 1. Um episódio acadêmico; 2. 
Especialização: uma opinião dissidente; 3. A comissão nacional como 
instrumento de imparcialidade controlada; 4. A economia do conflito de 
interesses; 5. Primeira lei de simpatia de Stigler; 6. Festschriften [artigo 
hilário de apenas uma página sobre homenagem encomendada a famoso 
economista europeu: “Giorgio, o caso é muito simples. Tem em mãos algum 
bom artigo? Não? Um artigo qualquer? Não? Um artigo recusado? Não? Que 
sorte. Neste caso, pegue um dos velhos e refaça-o com algumas elegantes 
referências ao homenageado...”. Foi rejeitado pela Journal of Political 
Economy.]; 7. Manual de conferências; 8. Esboço da história da verdade no 
magistério; 9. Escassos meios e nobres fins; 10. Liberdade na academia.  

Os capítulos da segunda parte são: 11. Lei de Stigler de elasticidade de 
oferta e procura; 12. Sobre a redação de trabalhos científicos; 13. Como 
passar em exames de economia; 14. O custo alarmante de mudanças de 
modelos: um estudo de caso; 15. Educação econômica elementar; 16. A 
justificação, se alguma, de alfabetização econômica; 17. Riqueza e, 
possivelmente, liberdade; 18. O intelectual e o mercado. 

Este último é iniciado com a provocação: “o intelectual jamais viu com 
bons olhos o mercado: para ele, o mercado sempre foi lugar de homens 
vulgares e motivos vis. (...) Ora, você, leitor, e eu somos ‘intelectuais’, na 
forma como essa palavra é usada”. A questão que ele deseja discutir não é só 
se os intelectuais devem amar o mercado, mas também fazer as seguintes 
perguntas: Do que é que os intelectuais não gostam no mercado? E tem eles 
certeza de que suas atitudes são socialmente úteis? 

Começa por dizer que, de certos aspectos pontos de vista, seria de se 
esperar que os intelectuais demonstrassem grande boa vontade para com o 
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sistema de iniciativa privada que ele chama de mercado. Em primeiro lugar, 
se ele pode mencionar uma consideração prática, os intelectuais, de modo 
geral, possuem gostos refinados – gostam de comer, vestir e viver bem e, 
principalmente, de viajar. Uma vez que os intelectuais não são nada baratos, 
nenhuma sociedade, até o aparecimento do moderno sistema de mercado, 
pôde sustentar muito deles. Hoje, pelo menos quatro em cada cinco, nos 
Estados Unidos, levam uma vida agradável por causa das grandes corporações 
do mercado. Professores devem muito mais a Henry Ford do que à Fundação 
que lhe leva o nome e lhe gasta o patrimônio. 

Não só os êxitos do mercado sustentaram classe intelectual muito mais 
numerosa, como também líderes do mercado foram, pessoalmente, grandes 
patrocinadores dos intelectuais e, em particular, dos que labutam no meio 
acadêmico. Caso lhe perguntem onde, no mundo universitário ocidental, a 
liberdade de indagação de professores foi mais vigorosamente defendida e 
energicamente promovida, sua resposta será: não nas universidades 
politicamente controladas, pois os legislativos não superpovoados de homens 
tolerantes, indiferentes à popularidade, e também não nos corpos docentes 
auto perpetuantes. Não, a liberdade de indagação tem sido maior em 
Faculdades e Universidades cujos curadores são também líderes de alta 
qualidade do mercado, homens que, mostra a experiência norte-americana, 
são notavelmente tolerantes com quase tudo, exceto com corpo docente 
medíocre e contente consigo mesmo. 

Dívidas, porém, raramente servem de base à amizade. Há razão muito 
mais forte para que o intelectual possa ser simpático ao mercado: os 
princípios organizadores em ambas as áreas são os mesmos. O sistema de livre 
iniciativa é sistema de contrato voluntário. Nem a fraude nem a coerção 
fazem parte da ética do sistema de mercado, porque a concorrência entre 
rivais proporciona alternativas a vendedores e consumidores. O monopólio não 
constitui parte integral da lógica do sistema. O mundo intelectual, e Stigler se 
refere principal mas não exclusivamente ao meio universitário, é também 
sistema voluntário. A fraude e a coerção são igualmente repugnantes ao 
erudito. A liberdade de pensamento é preservada pela concorrência aberta 
entre intelectuais e idéias. O “argumento de autoridade”, o equivalente ao 
poder monopolista, é o grande inimigo da liberdade de indagação. A 
concorrência na vida intelectual é, de algumas maneiras, mais violenta do que 
nos negócios: a lei estabelece limites à desmoralização do produto do rival, a 
menos que seja feita em resenha de livro em alguma revista acadêmica... 

O mundo intelectual também tem seus casos de coerção e burlas, a 
primeira delas exercida pelas claques e modas. Mais uma vez, porém, esses 
desvios não se incluem na lógica do sistema. 
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Ambas as áreas, além disso, pretendem ser democráticas em termos de 
oportunidades para que toda pessoa capaz, e que a isso se disponha, receba 
boa educação e/ou ingresse no mercado de trabalho e exerça alguma 
ocupação. Ambos os campos dão muita atenção à embalagem e à publicidade. 
Ambos atribuem valor absurdamente alto à originalidade. As analogias 
poderiam ser levadas muito mais longe, mas Stigler também reconhece muitas 
diferenças menores, como a de que o intelectual não tem desejo de conhecer 
o mercado, ao passo que os homens de negócio desejam, ou pelo menos 
pensam que desejam, conhecer o mundo do intelectual. O fato básico é que o 
intelectual acredita em mercado livre de idéias e, o que não é a mesma coisa, 
em palavras. 

As hostilidades do intelectual pelo mercado são evidentes. É geral o 
desprezo pelo “motivo lucro”, que dirige a atividade econômica, e profunda a 
desconfiança do comportamento que ele conduz. Acusa-se que a sociedade 
em economia de mercado se torna materialista. Stigler acredita que essa 
crítica dos intelectuais é mal colocada e, às vezes, mesmo hipócrita. É 
necessário reconhecer que a economia de mercado produz numerosos bens 
que são vulgares, tolos ou espúrios, quando julgados por padrões que ele 
também compartilha com numerosos intelectuais. Não lhe agradam os gostos 
dos nove décimos da população que acreditam que obras de não-ficção só 
devem ser lidas por jovens que estudam para conquistar algum diploma.  

Entretanto, ele quer ressalvar essas queixas com a observação de que 
os gostos do público da sociedade contemporânea são mais refinados do que 
os de qualquer outra grande sociedade na história. A maioria dela foi julgada 
por suas aristocracias culturais e não pela massa analfabeta, dominada pela 
tradição e vivendo na maior parte como fossem animais. Os gostos da 
sociedade capitalista moderna, diferentemente, são julgados pelos da vasta 
maioria da população. 

Com essas ressalvas, porém, ele não quer retirar a acusação de que os 
gostos do público deviam ser mais refinados e, por falar nisso, os dos 
intelectuais, também. Constitui, na verdade, função básica do intelectual 
definir mais claramente os padrões do bom gosto e persuadir o público a 
segui-los mais fielmente. 

As queixas sobre a vulgaridade dos gostos são mal colocadas quando 
dirigidas contra o mercado. Este reage aos gostos dos consumidores com bens 
e serviços vendáveis, sejam os gostos refinados ou grosseiros. É injusto 
criticar o mercado por atender a esses desejos quando, evidentemente, os 
defeitos são dos próprios gostos populares. É a mesma coisa que culpar os 
garçons de restaurantes por nossa obesidade. 
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Os intelectuais mais sofisticados argumentam que o mercado diz às 
pessoas o que elas devem querer, ou seja, que a publicidade habilmente 
rebaixa e desvirtua os desejos do povo. Sem dúvida, há algum elemento de 
verdade nessa reação, mas de proporções insignificantes. A indústria 
publicitária não dispõe de poder soberano para dobrar a vontade do homem. 
De modo que Stigler acredita que os intelectuais ganhariam em sinceridade e 
graça se pregassem diretamente ao público, em vez de usar a publicidade 
como saco de pancadas. Acha que ganhariam também em virtude se 
examinassem criticamente seus próprios gostos. 

A principal acusação do intelectual, contudo, é que o mercado opera de 
acordo com o princípio do auto-interesse. Na verdade, através da 
concorrência, obriga até mesmo o empresário filantropo a tornar-se egoísta. 
O auto-interesse é considerado como elemento grosseiro, anti-social, do 
caráter do homem, e o sistema econômico que depende desse motivo, e o 
inculca, pouco tem para merecer admiração. Na verdade, a antipatia à busca 
do lucro é uma das poucas atitudes específicas compartilhadas pelas grandes 
religiões. 

George J. Stigler, também, acha o puro egoísmo traço pouco cativante, 
mas tem dificuldade em separá-lo dos motivos mais admiráveis com ele 
relacionados. Os papéis do auto-interesse e do que, na falta de melhor nome, 
chamará de “benevolência”, estão desnorteantemente entrelaçados. Entre 
professores universitários, o desinteresse de seus colegas é indisputável: já 
viu pessoas tolas, seja do governo, seja do setor privado, tentar comprar 
opiniões. Mas nunca viu e nem mesmo suspeitou de casos de qualquer 
economista importante vendendo suas convicções profissionais. Sua reputação 
é o bem mais caro. É verdade também que muitos dos melhores professores 
poderiam ganhar mais em outras atividades. 

Mas, por outro lado, os motivos que condicionam os economistas 
tampouco são inteiramente claros. Quando se esforçam por resolver algum 
problema científico, será ambição pelo status profissional superada 
inteiramente pelo amor ao conhecimento? Tem dúvidas. Quando escrevem um 
artigo a fim de demonstrar as falácias da obra de algum colega, será que seu 
ódio ao erro nunca se mistura com um nadinha de regozijo com a exibição de 
sua própria perspicácia? As dúvidas continuam. 

Um grande motivo da opinião de que o mercado atribui valor especial 
ao auto-interesse é a crença em que o lucro de determinado homem é o 
prejuízo de outro, ou seja, que os negócios, assim como o pôquer entre 
amigos, é jogo de soma zero. Entretanto, é preciso reconhecer que a grande 
fonte de ganhos no mercado é a produtividade dos participantes. A maior 
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parte dos ganhos de inovações no mercado é transferida para a comunidade 
em geral, devido à concorrência. 

Constitui ilustração interessante da grande influência do intelectual o 
fato de o próprio mercado ter passado a desculpar-se por buscar o lucro. As 
relações públicas estão se tornando tão importantes como a eficiência, daí a 
propagação corporativa do discurso da responsabilidade sócio-ambiental. 

A antipatia dos intelectuais pelo motivo lucro no mercado tem origem, 
sem dúvida em parte,  na falta de compreensão de sua lógica e da maneira 
como funciona. A alfabetização econômica não se elevou no último século. 
Parece que tem havido retrocesso na capacidade dos economistas se 
comunicarem com outros intelectuais. 

Mas Stigler não consegue acreditar que qualquer volume de 
treinamento econômico consiga eliminar inteiramente a antipatia instintiva 
pelo sistema que organiza a vida econômica através da busca de lucros. Ainda 
pareceria a numerosos intelectuais que algum sistema em que os homens 
fossem movidos por dedicação razoavelmente altruísta ao bem-estar de seus 
semelhantes seria superior a outro em que preferissem apenas seu próprio 
bem. Esta é, aliás, a ética enraizada em todas as grandes religiões. 

Várias acusações relacionadas com a preponderância do auto-interesse 
completam a denúncia do intelectual contra o mercado. Em primeiro lugar, o 
sistema não cria oportunidade para homens cujos talentos e interesses não se 
orientam para a atividade econômica voltada para o lucro. Stigler reconhece 
que esta acusação é verdadeira: o mercado não fornecerá renda a alguém que 
não forneça alguma coisa que as pessoas querem. Conclui que a sociedade 
precisa mais do que de um mercado. 

A segunda acusação, de que há tendências cumulativas para a 
desigualdade crescente de renda, é infundada historicamente.  Basta fazer 
rigorosa pesquisa empírica. 

A terceira acusação, a de que herdar propriedades desempenha papel 
dominante na distribuição de renda no mercado, constitui exagero. A renda 
derivada de bens herdados equivale a apenas um quinto (20%) da renda 
nacional norte-americana. 

Para avaliar, rigorosamente, o papel apropriado da herança, teríamos 
que, entre outros fatores, examinar com todo o cuidado os efeitos da herança 
sobre os incentivos, estudar doações feitas em vida, que são quase 
equivalentes a legados em testamentos, avaliar se as dotações privadas às 
Universidades contrabalançam a inevitável vida luxuosa dos herdeiros. Mas a 
herança se estende muito além da riqueza financeira. “Eu lhe disse, leitor, 
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que você é inteligente. Acrescento agora que a principal razão por que você é 
inteligente é que seus pais são ou foram inteligentes”. 

A herança da capacidade pessoal é importante, provavelmente, mais 
em seus efeitos sobre a distribuição da renda do que a de propriedades. 
Avaliação completa do papel apropriado da herança teria então que estender-
se à capacidade mental, sócio-cultural e, talvez, até mesmo ao nome e à 
reputação. 

George J. Stigler passa a seu argumento final. Os intelectuais têm 
grande fé na mente humana e em sua capacidade de conquistar parte sempre 
maior do imenso domínio da ignorância. Mas não fizeram muito uso dela em 
elaborar idéias sobre a organização econômica apropriada à boa sociedade, no 
que interessa a valores culturais básicos. 

Importantes como sejam as influências morais do mercado, elas não 
foram objeto ainda de qualquer estudo profundo. A proliferação imensa da 
educação geral, do progresso científico e da democracia, coincidiu no tempo 
e no espaço com a emergência do sistema de livre iniciativa de organização 
do mercado. Stigler acredita que essa coincidência não foi acidental: o 
progresso econômico dos últimos três séculos foi por igual causa e efeito de 
aumento geral da liberdade. 

Essas crenças do grande liberal norte-americano podem ser certas ou 
erradas, mas não são matérias de gosto. São hipóteses a respeito das relações 
entre organização econômica e social. Estão sujeitas a refinamento analítico e 
a testes empíricos. É tempo, mais do que oportuno, de nós, os 
autodenominados intelectuais, fazermos isto! 

O Valor de Nada: Por que tudo custa mais caro do que pensamos 

Raj Patel, escritor premiado, ativista e acadêmico, formou-se na 
Universidade de Oxford, na London School of Economics e na Universidade 
Cornell. Ex-professor de Yale, atua nas universidades de KwaZulu-Natal (África 
do Sul) e da Califórnia, em Berkeley. Trabalhou no Banco Mundial e na 
Organização Mundial do Comércio, e é consultor do Special Rapporteur on the 
Right to Food das Nações Unidas. Escreve regularmente para o Guardian e já 
colaborou com o LA Times, o NYTimes.com e o Observer. 

A epígrafe de seu livro, O Valor de Nada (Rio de Janeiro, Zahar, 2011), é 
citação de Oscar Wilde: “Hoje em dia, as pessoas sabem o preço de tudo e o 
valor de nada.” 
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Em momento em que o mundo tenta se reerguer do colapso financeiro 
de 2008, torna-se oportuno o questionamento: por que as coisas custam o que 
custam? O que se esconde por trás do preço na etiqueta? O escritor e 
acadêmico Raj Patel procurou na Economia, na História e na Sociologia a 
resposta para essas intrigantes perguntas. Ele mostra a questão ir além do 
binômio oferta e procura. 

Ao contrário do imaginado por muitos, o valor na etiqueta não se 
resume ao custo de produção, somado à margem de lucro. Há outros custos 
envolvidos – e ignorados. Um sanduíche do McDonald’s, por exemplo, é 
refeição rápida e barata. Porém, sua análise aponta os custos ambientais 
(emissão de CO2) e de saúde (dieta propensa a cardiopatias) nele embutidos. 

O autor também analisa os custos dos produtos “grátis”. Curiosamente, 
o preço é alto. O celular gratuito da operadora contribui para o crescimento 
na produção do aparelho. Logo, aumenta a extração de minérios na África, em 
indústria movida a conflitos sangrentos e subempregos. 

Se, por um lado, Patel questiona como podem se equilibrar a sociedade 
e os mercados, por outro, analisa casos bem-sucedidos de intervenção e/ou 
regulação – de governos e de cidadãos. Dentre os exemplos está o orçamento 
participativo em Porto Alegre, adotado desde o fim de 1980, em que a 
população decide com a prefeitura como o orçamento será gasto na cidade. 

Original, bem-fundamentado, e best-seller no New York Times, O Valor 
de Nada revela o verdadeiro preço pago pela sociedade por seu consumo. 
Demonstra as perigosas consequências da propalada liberdade de consumo. 
Consumismo é vício social. Contamina indivíduos desavisados em busca de 
status. 

As Leis Secretas da Economia: Revisitando Roberto Campos e as Leis 
do Kafka 

Quando psicografei Oswald de Andrade, a partir de seu Manifesto 
Antropófago, escrito em Pindorama, no ano 463 da Deglutição do Bispo 
Sardinha, no Manifesto da Tropicalização Antropofágica Miscigenada, 
evidentemente, inspirou-me a Lei do [Alexandre] Kafka n. 1 - Sobre o 
Comportamento Discrepante: “Independentemente dos homens e suas 
intenções, sempre que o Ministério da Fazenda se entrega à austeridade 
financeira o Banco do Brasil (ou o Ministério do Planejamento ou o BNDES) 
escancara os cofres, e vice-versa”.  

Outra inspiração do estilo telegráfico com linguagem metafórica 
repleta de aforismos bem-humorados tive ao inverter as piadas neoliberais de 
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Roberto Campos. É coisa do tipo “Patriota não é idiota. Idiota acha superior o 
país dos outros.” 

Gustavo H.B. Franco é professor do Departamento de Economia da PUC-
Rio desde 1986. Foi diretor e presidente do Banco Central do Brasil de 1993 a 
1999, e um dos criadores do Plano Real. É sócio fundador da Rio Bravo 
Investimentos e autor de vários livros, entre os quais A Economia em Machado 
de Assis; A Economia em Pessoa; e Shakespeare e a Economia, publicados pela 
Zahar. 

Filho da elite econômica carioca e professor da jeunesse dorée da 
Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, ser inteligente, culto e espirituoso não é 
nada mais do que obrigação de quem nasce nesse berço. Por isso, ele cumpriu 
seu destino ao anotar ou escrever o que teria sido ditado ou sugerido não por 
algum espírito desencarnado qualquer, mas por três: Roberto Campos, 
Alexandre Kafka (economista brasileiro primo do Franz Kafka) e... Machado de 
Assis! Talvez tenha abarcado também os espíritos de Fernando Pessoa e 
William Shakespeare. 

Seu ex-chefe, Pedro Malan (Ministro da Fazenda de 1995 a 2002), com 
razão, apresenta o livro Gustavo H.B. Franco, As Leis Secretas da Economia: 
Revisitando Roberto Campos e as Leis do Kafka (Rio de Janeiro, Zahar, 2012. 
216pp), de forma elogiosa. “Longe de produzir uma longa lista de mots 
d’esprit, boutades e afins, esse livro tece comentários de fina inteligência 
sobre o espírito das leis que enuncia e que, apesar do tom jocoso, contêm 
uma profunda sabedoria que não passará despercebida.”  

Seja de maneira implícita nas entrelinhas, seja explicitamente nas 
linhas, o foco de combate neste opúsculo é a heterodoxia. Isto é anunciado no 
primeiro parágrafo de sua “orelha”. “Não são poucos os partidários da ideia 
de que a economia brasileira obedece a leis próprias, não previstas nas 
cartilhas teóricas do resto do mundo. Essa singularidade do Brasil, da qual a 
jabuticaba oferece a mais gloriosa expressão é enfrentada com muito bom 
humor pelo economista Gustavo Franco, um dos mentores do Plano Real e ex-
presidente do Banco Central, em As Leis Secretas da Economia.” 

Reincide na Lei do Kafka, da safra extra, A Vingança Neoliberal: “Com a 
possível exceção da França, todo país onde existem escolas de pensamento 
econômico alternativo com alguma expressão é subdesenvolvido”. Os 
neoliberais perdem a noção da realidade contemporânea com emergência de 
países antes subdesenvolvidos, via regulação heterodoxa do mercado, mas não 
perdem a piada... 

O autor sistematiza as lições orais da sabedoria popular entre os 
participantes do mercado financeiro e os passageiros eventuais pelo Distrito 
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Federal, expressas sob a forma de aforismos, paradoxos, axiomas e princípios. 
Segue, assim, a tradição de Roberto Campos e Alexandre Kafka, dois mestres 
do pensamento econômico neoliberal brasileiro que, durante anos, divertiram 
– e iluminaram – seus seguidores com seus paradoxais enunciados de leis que 
regiam o país sem que eles se dessem conta.  

Essas “Leis Secretas da Economia” constituem a descoberta do óbvio. 
Quem lê e relê sempre os mesmos livros dos autores de sua corrente de 
pensamento acaba por sofrer um certo retardamento em perceber as 
nuances. Quando as percebe, crê ter feito uma descoberta. Mas é a 
descoberta do óbvio, ou seja, é uma redescoberta de coisas que o heterodoxo 
conhecia há muito tempo e se pasmava de que os ortodoxos não as 
soubessem. 

Por que isso? Por causa do chamado “vício ricardiano”. As abstrações de 
fenômenos econômicos em sua pureza permitem a idealização de uma 
Economia que funcionaria perfeitamente à base do livre mercado. Daí, do alto 
desse imponente edifício teórico, pulam sem paraquedas para o mundo real. 
Quando se estrebucham no chão duro da realidade, eles se surpreendem por o 
dito cujo não funcionar de acordo com as leis econômicas pressupostas. 

Mas o instinto de sobrevivência logo os socorre através do pragmatismo 
anti-ideológico. Com decisões práticas, cometem pecados imperdoáveis 
contra o credo liberal. Atuando ativamente no Estado, de maneira que 
juravam antes, na academia, jamais incorrerem, a consciência dói. Depois de 
suas breves passagens por Brasília, desapontados pela falta de 
reconhecimento popular por suas gloriosas medidas de liberalização e/ou 
privatização do patrimônio público, passam anos lambendo as feridas e 
ruminando suas diatribes. Então, após ganhar a vida no mercado financeiro, 
podem exercer a crítica academista, severa e mordaz, elegantemente, 
“cuspindo no prato que comeu”. 

Quando se deparam com o contraditório heterodoxo, adotam discurso 
escrito ou oral em tom violento, e geralmente afrontoso, em que atacam 
alguém ou alguma coisa que lhes contrapõe com maior sucesso. A discussão é 
exaltada, por exemplo, quando clamam pela imposição da censura na mídia 
aos adversários. 

“Parece haver entre nós um gosto profundamente assentado pela Lei de 
Ouro da Imprensa: ouvir os dois lados com igual atenção, mesmo quando isso 
resulta em dar a palavra ao alternativo e ao exótico. (...) Na Economia é 
notável o nosso esforço de preservação de espécies ameaçadas, ao 
reservarmos espaços no horário nobre à vulgata marxista ou às formas 
exóticas de keynesianismo bastardo (ou de quermesse, como recentemente 
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caracterizado), ao estruturalismo desestruturado e a um neoleninismo 
chavista partidário. Estranha democracia esta, onde deveria existir 
darwinismo no plano das ideias” (Franco, 2012: 173). 

O aprendizado da teoria econômica tem sido efetuado de acordo com 
dois modelos distinto. Por um lado, no modelo denominado como hard 
science, o estudante ignora a história do pensamento econômico. Deve 
familiarizar-se de imediato com o estágio atual da teoria. Por outro lado, no 
modelo soft science, o estudante deve, prioritariamente, dominar os autores 
clássicos do passado. Os adeptos da hard science acreditam que, apesar de 
alguns erros e más orientações, a Ciência Econômica progrediu em direção à 
atual fronteira de conhecimento. Esta acumularia o resultado de todas 
hipóteses formuladas que passaram por testes empíricos. Portanto, os livros 
clássicos do passado seriam queimados! 

“As anomalias do mundo prático não devem ser tomadas como 
comprovações da inutilidade da “boa teoria” [isto é, da sabedoria 
convencional ensinada em cursos ortodoxos de Economia] ou mesmo da 
validade científica de ‘leis alternativas’.” Curioso esse “alerta científico”, 
não? Se a realidade do mundo prático falseia as hipóteses liberais, falso está 
esse mundo real! 

Uma citação em seu Prefácio é reveladora. Mendes Fradique, autor de 
História do Brasil pelo Método Confuso (1927), escreveu: “O humorismo tem 
objeto no contraste direto entre o que é e o que deverá ser. Ora, no Brasil, 
tudo é precisamente como não deverá ser, de modo que se torna impossível 
esse contraste e, portanto, igualmente impossível o humorismo”. 

Parece-me que Gustavo Franco adota a Economia Normativa: o que 
deveria ser. Prega normas de conduta liberal, criticando, moralmente, os 
seguidores da Economia Positiva: o que é. Entretanto, em sua marcante 
passagem pela Presidência do Banco Central do Brasil (1995-1998), não deixou 
o câmbio flutuante flutuar! Regulou, arduamente,  o mercado de câmbio, 
mantendo a moeda nacional sobrevalorizada até conseguir a reeleição 
(comprada no Congresso) de FHC. Depois, foi despedido... Caiu de mau jeito. 
Ainda lambe as feridas... e guarda as mágoas.  

O paradoxo, no entanto, é o melhor dos remédios, sobretudo quando 
utilizado com muita verve, como nesse livro. Exprime ainda “as tensões entre 
os economistas do Plano Real e a esquerda quatrocentona do PSDB” (Franco, 
2012: 13). [Será referência aos tucanos paulistanos quatrocentãos? rsrsrs] 

O livro é dividido em seis partes:  

1. o mercado como locus da (ir)racionalidade coletiva;  



  162

2. um guia prático antropológico sobre como funcionam as Autoridades;  

3. a (i)lógica pessoal dos reguladores;  

4. as paixões e interesses das burocracias;  

5. os sonhos e ilusões que governam as finanças públicas;  

6. as regras da globalização.  

Cada parte tem seu grupo de leis, com seus enunciados, parágrafos 
únicos e justificativas. A forma elegantemente debochada de apresentá-las 
permite encarar sua leitura de maneira divertida. Constitui um Manual de 
Sobrevivência em Brasília de leitura imprescindível para quem por lá se 
aventurar... 

Expõe as lições aprendidas no Planalto Central quanto ao que ocorre na 
Planície. “Os acadêmicos parecem achar que os reguladores são perfeitos 
idiotas, ao menos até em que passam a ocupar essas posições e descobrem 
que eram enganados por seus amigos do mercado quanto às traquinagens que 
realmente colocavam em prática” (Franco, 2012: 201). 
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