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Teoria Econômica



Conflito de Interesses e 
Divisão Metodológica/Ideológica
• Na concepção ortodoxa, a partir do 

individualismo metodológico, a Economia é espécie de 
guia para se tomar as melhores decisões individuais. 

• Na concepção considerada hoje heterodoxa, 
porém, anterior a esse reducionismo liberal, 
a Economia Política 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. 



Economia como um componente 
de Sistema Complexo

• A atual fronteira do 
conhecimento, 
na área considerada 
heterodoxa, 
enxerga a economia 
(atividade com 
minúscula – e não a 
ciência com maiúscula) 
como um dos 
componentes de 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, o 
sistema financeiro mundial, 
o sistema de pagamentos 
local, etc.



O que os neoliberais dizem é:
• Ha-Joo Chang, autor do livro “Chutando a Escada”, 

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.), embora tenham a utilizado no 
Século XIX para superar o capitalismo originário da 
Inglaterra.

• O que os neoliberais dizem é: 
“temos de criar a riqueza antes de podermos a 
compartilhar. Quer isso nos agrade ou não, 
são os ricos que vão investir e criar empregos. 
Os ricos são imprescindíveis tanto para reconhecer 
as oportunidades de mercado quanto para explorá-las”.



O que os neoliberais dizem é:
• “Em muitos países, a política da inveja e as estratégias 

populistas do passado colocaram restrições na criação 
da riqueza aplicando elevados tributos aos ricos. 
Esse populismo socialdemocrata 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 dizem é: 
• Essa “teoria da torta”, conhecida como “economia 
trickle-down”, apesar da defesa da dicotomia usual 
– “política pró-ricos estimula o crescimento” e 
“política pró-pobres 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 “dar um pedaço maior da torta para os ricos 
tornará a torta maior”, não se sustenta. 
• A segunda parte do argumento — a opinião de 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 social é muito pequeno 
se o deixarmos entregue a O Mercado”.



políticas neoliberais: redistribuição 
da renda dos pobres para os ricos 

1. Houve redução tributária para os ricos: os impostos das 
faixas superiores de renda foram reduzidos. 

2. A desregulamentação financeira criou enormes 
oportunidades para ganhos especulativos bem como 
para bônus enormes para os alto-executivos e financistas. 

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

4. A crescente liberalização do comércio e 
o aumento do investimento direto estrangeiro 
também pressionaram os salários para baixo.



Teoria do Emprego
• O desemprego não é causado, como pode aparecer ao 

individualismo metodológico, pelo fato de 
os salários serem reajustados com índices altos demais. 
• Com essa explicação, se os trabalhadores aceitassem 

salários inferiores ou houvesse menos encargos 
trabalhistas, 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 à procura de trabalho.
• Emprego depende dos gastos da classe capitalista.



Teoria da Instabilidade Financeira
• Para Minsky, a razão principal pela qual a economia se 

comporta de diferentes maneiras em momentos diferentes é 
o fato de a estrutura dos compromissos financeiros 
face aos retornos (ff) mudar de acordo com o contexto. 
• As práticas financeiras resultam no pagamento de 

compromissos incorporados a contratos refletindo 
as condições de mercado e as expectativas vigentes 
quando foram negociados e assinados.
• O pagamento de compromissos acontece quando os juros 

são pagos, enquanto a economia evolui ao longo do tempo, 
até o vencimento com as amortizações dos empréstimos. 
• Seu comportamento e, particularmente, sua estabilidade

mudam por o vínculo da relação de compromissos diante 
dos fundos próprios mudar diante da emergência de nova 
complexidade pelas interações entre os diversos arranjos 
financeiros envolvidos.



influência da Economia sobre a Política e 
da Política sobre a Economia: 

mão-dupla ou bidirecional
• No primeiro caso, a Economia depende da Política, 

por exemplo, quando a alocação de recursos, isto é, 
o uso destinado aos recursos disponíveis, 
é influenciada, em muitas áreas, 
pela intervenção governamental. 
• Esta pode ser tão forte a ponto de ser muito difícil 

analisar se a alocação de capital 
(via impostos, subsídios, reserva de mercado, etc.) e 
a distribuição de renda (previdenciária, regional, etc.) 
são afetadas por outros fatores. 
• Quanto à estabilização, às flutuações dos ciclos de negócios, 

à inflação, ao desemprego e aos desequilíbrios do 
balanço de pagamentos, são claramente influenciadas pelas 
políticas fiscal, monetária, cambial e de controle de capital.



influência da Economia sobre a Política e 
da Política sobre a Economia: 

mão-dupla ou bidirecional
• 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 ou de eleger o sucessor.
• 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. 



Metodologia do 
Pensamento Econômico



John Neville Keynes (1852-1949): 
divisão de Economia

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

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

3. Arte da Economia: economia aplicada ou a tomada 
de decisões práticas para alcançar o que deveria ser. 

• Na Arte da Economia, as lições aprendidas na 
Economia Normativa e os seus objetivos são 
as determinantes de o que realmente é analisado pela 
Economia Positiva, pois são as ações dedutivas dessa 
análise as determinantes de o que realmente ela será. 



Milton Friedman: 
Metodologia da Economia Positiva (1953)
• O único critério relevante da validade de uma hipótese 

é a comparação das suas previsões com experiência:
1. a hipótese é rejeitada se suas predições são contrariadas, 

frequentemente ou mais frequentemente, 
face às previsões sob uma hipótese alternativa; 

2. 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 provar (ou não) a previsão:

o resultado positivo da predição é em geral dito 
como a hipótese tivesse sido "confirmada" pela experiência.



não importa o realismo da hipótese
• A validade de uma hipótese não se dá por “realismo”, 

nesse sentido, ele 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 consistente com a evidência 

disponível, é possível sempre outro número infinito.
• Uma teoria é, de maneira mais simples, nada menos que 

o conhecimento inicial necessário para fazer uma predição 
em um determinado campo de fenômenos; 
• Quanto 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.



uma teoria pode ser dita ter 
“suposições” a respeito de tudo

• Em hipóteses realmente importantes e significativas serão 
encontradas “suposições”, baseadas em representações 
descritivas grosseiramente imprecisas da realidade: 
realismo não é critério para elaboração de hipóteses.
• Em geral, quanto mais significativa uma teoria, 

mais irrealistas serão seus pressupostos. 
• A razão é simples: uma hipótese importante “explica” 

muito com pouco, isto é, abstrai os mais cruciais componentes 
da massa de circunstâncias complexas e interativas 
em torno dos fenômenos a serem explicados e 
permite previsões válidas com base neles sozinhos. 
• Por conseguinte, uma hipótese é descritivamente falsa 

nos seus pressupostos: ela não leva em conta 
nenhuma das muitas outras circunstâncias concomitantes, 
se o seu próprio sucesso preditivo mostra 
elas serem irrelevantes para os fenômenos a serem explicados.



Mercado como Processo Evolutivo, 
Dinâmico, Criativo e Interativo

• 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.

• Envolve uma mudança de perspectiva do 
determinismo da Física convencional, inspirador do 
programa de pesquisa neoclássico em Economia, 
ao caráter aberto não teleológico, criativo e 
não predeterminado incluso na própria natureza dos 
processos evolutivos.



re-conceituação das Ciências
• De um movimento dos processos determinísticos e 

reversíveis para os estocásticos e os irreversíveis: 
a ênfase se desloca 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 capazes de 
amplificar “pequenas causas” em “grandes efeitos”. 
• Em pontos críticos (referidos como “bifurcações”), muito 

pequenos eventos podem ter macros efeitos significativos, 
no sentido de “decidir” qual caminho particular 
o sistema irá tomar entre um número expressivo de 
caminhos igualmente possíveis.
• Esse fato introduz um elemento estocástico e 

torna os processos de auto-organização, 
em condições extremas, em futuras configurações 
inerentemente indeterminadas a priori. 



Institucionalismo

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.

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.



Institucionalismo
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 pelo institucionalismo
ao não tomar 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 maneiras fundamentais.



Ascendente e Descendente
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Os fenômenos 
econômicos 
não são naturais
nem inevitáveis, 
mas sim institucionais 
– alterando-se com 
mudanças das 
instituições – e, mais 
amplamente, sociais. 

O contexto social e o caráter 
institucional do econômico, 
juntamente com sua 
reprodução e transformação 
pelos indivíduos, extrapolam 
tanto a Microeconomia
quanto a Macroeconomia, 
e são fundamentais para 
tratamento de ambas.
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Micro e Macro:
duas formas de reducionismo
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uma propõe explicar tudo 
a partir dos indivíduos o outro, no extremo oposto, 

propõe explicar tudo a partir do 
coletivo ou do agregado, ou seja, 
o macro seria o fator explicativo 

determinante dos indivíduos



Holismo versus Individualismo
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aponta a falta de 
autonomia 
(absoluta ou 
relativa) da própria 
Microeconomia e
critica as tentativas 
de reduzir a
Macroeconomia
à mera agregação 
da Microeconomia. 

En
te

nd
im

en
to

 A
de

qu
ad

o não basta aceitar 
uma certa 
autonomia da 
Macroeconomia 
(com instituições) 
em relação à 
Microeconomia 
(com instituições) –
e vice-versa. Id

en
tif

ica
çã

o 
e 

ga
ra

nt
ia

 d
e um espaço próprio 

ao estudo de 
como o contexto 
social e seu caráter 
institucional são 
reproduzidos ou 
transformados 
pelos indivíduos.



Pensadores da Economia



Hard Science: Mainstream = 
Falácia da Prova Social

• 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 aprovadas 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, 

por pressuposto verdadeiras, formariam as boas teorias e 
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.



Soft Science

• 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.



dois modelos de aprendizagem de 
Economia

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 
econômico 
confunde-se com 
a teoria econômica, 
por isso, o estudo da 
última é indissociável 
da familiarização com 
a primeira.



história do pensamento econômico 
falseia visão idílica da hard science
• A presunção de as controvérsias em teoria econômica 

se comportarem de acordo com 
os cânones da superação positiva
não é validada pela história do pensamento econômico. 
• A clivagem entre passado e presente não se mantém, 

porque não há garantia de a verdade do passado ter 
sido assimilada inteiramente ao estado atual da ciência, 
inclusive, permanecem as linhagens de defensores das 
doutrinas opostas. 
• Em nenhuma das controvérsias, 

o recurso à evidência empírica leva-a ao seu final, 
pois inexistem regras consensuais de validação.



Schumpeter destaca a inovação, 
o empreendedorismo, as estratégias de 

negócios e os ciclos econômicos
• A dinâmica capitalista, chamada por ele de “destruição criativa”, 

é conceito fundamental para entender a concorrência:
a força amoral capaz de levar ao obsoletismo alguns produtos 
(e empreendimentos) ao serem superados por inovação. 

• A inovação impulsiona, de maneira irrefreável, 
o crescimento econômico, gerando lucros para os vencedores e 
falências para os vencidos.
• Produtos e métodos capitalistas inovadores estão sempre e 

impiedosamente tomando o lugar dos antigos. 

• Enaltecia os empreendedores (“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.



Imaginação Econômica de Schumpeter: 
Empreendedorismo, Inovação e Crédito
• O principal personagem da narrativa de Schumpeter era 

o líder visionário: função de um empreendedor era 
revolucionar o padrão de produção, explorando 
uma invenção ou, de modo geral, uma possibilidade 
tecnológica ainda não tentada, como novos produtos 
ou novas fontes de fornecimento de matérias primas.
• Direitos de propriedade, livre-comércio e 

câmbio estável eram importantes, mas a chave de sua 
sobrevivência era o crédito barato e abundante. 
• Empreendedores schumpeterianos são também 

banqueiros e outros agentes financeiros capazes de 
mobilizar capital, avaliar projetos, administrar risco, 
monitorar os administradores, fazer bons negócios, 
redirecionar os recursos de velhos para novos canais.



Nicholas Wapshott: “Keynes x Hayek: 
a origem e a herança do maior duelo 

econômico da história”
Keynes
• Keynes era membro 

muito antigo dos liberais, 
envolvidos em uma batalha pela 
sobrevivência contra 
os socialdemocratas do 
Trabalhismo e os conservadores. 

• Acreditava em um 
“meio caminho” no centro:

1. entre capitalismo e socialismo, 
2. entre o conservadorismo e 

a socialdemocracia e 
3. entre os dogmatismos 

primitivos de ambos os lados. 

Hayek
• Keynes, por suas ideias, 

matara o laissez-faire, 
mas ainda não havia encontrado 
uma estrutura teórica e política 
para pôr em seu lugar. 

• Ele achava agências não estatais 
poderiam proporcionar resultados 
mais eficientes e equitativos, como 
as Universidades e 
o Banco da Inglaterra. 

• Para membros da Escola Austríaca, 
Keynes havia maculado seu 
princípio-guia, de o livre mercado 
ser bom e todas as tentativas para 
subjugá-lo eram más ou fúteis, 
ou ambas. 



Princípio da Demanda Efetiva X
Doutrina da Poupança Forçada

Keynes
• Ciclo: escassez periódica de 

demanda efetiva.
• Esta causava a redução da 

atividade econômica e 
o desemprego desnecessário. 

• Ele argumentava: em caso de 
ausência da empresa privada 
para assegurar a demanda 
adequada, os governos 
deveriam proporcionar 
demanda por meio de 
obras públicas. 

Mises: influenciado pelas 
teorias de Knut Wicksell
• Quando um Banco Central reduzisse 

a taxa de juros, interferiria no equilíbrio 
natural entre a poupança dos 
indivíduos e os investimentos. 

• Mais bens de capital eram comprados 
com dinheiro mais barato do indicado 
pelo nível genuíno de poupança, 
levando ao desequilíbrio entre oferta e 
demanda agregada (Lei de Say).

• Dilema da Autoridade Monetária:
1. ou continuar redução dos juros e 

provocar inflação;
2. ou elevar a taxa de juro e 

provocar recessão. 



Hayek levou a análise de Mises adiante: 
o que acontece exatamente 

quando crédito barato é usado para investir
• A baixa deliberada das taxas de juros e 

a provisão de crédito 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 a ponto de 

uma boa parte da fabricação de bens de capital 
ter de ser abandonada por não haver demanda 
(desejo dos de comprá-los) quando eram completados.
• Ele e a Escola Austríaca acreditavam todos os mercados, 

ao longo do tempo, incluindo o mercado monetário, 
chegarem a um estado de equilíbrio, onde a oferta de bens 
pelos fabricantes e a demanda iriam se igualar. 
• Mantinham a fé (cega) na Lei de Say.



Pensamentos da Escola Austríaca 
influenciados pelos 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 era posto em movimento pela 
diferença entre a taxa de juros natural e a taxa de mercado. 
• É impossível para os Bancos Centrais determinar exatamente 

qual é a taxa de juros natural, então eles, inevitavelmente, 
fixam a taxa de juros de mercado em um nível desapropriado, 
abrindo caminho para os booms e colapsos do ciclo de negócios. 
• Hayek acreditava, 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.



Diferenças entre Keynes e Hayek
Keynes
• Era dever do governo 

fazer o possível para tornar 
a vida mais adequada 
para os desempregados. 

• Rejeitava a adesão ao livre 
mercado como uma aplicação 
inapropriada do darwinismo 
às atividades econômicas. 

• Argumentava um 
entendimento melhor do 
funcionamento de uma 
economia de mercado 
permitir aos governos 
responsáveis tomar medidas 
capazes de eliminar os piores 
efeitos do ciclo de negócios. 

Hayek
• Era inútil os governos 

interferirem nas forças de 
mercado tão imutáveis 
quanto as forças naturais. 
• Chegou à conclusão de 

o conhecimento sobre como 
exatamente uma economia 
funcionava era difícil, senão 
impossível, de descobrir. 
• As tentativas de configurar 

a política econômica 
com base em tal evidência 
fazia mais mal em lugar do bem.
• O tempo cura o desequilíbrio...



Diferenças entre Keynes e Hayek
Keynes
• O homem é 

“senhor de seu destino”.
• Adota uma visão otimista 

de a vida não precisar ser 
tão dura se quem estiver 
em posições de poder 
tomar as decisões certas.
• Oferece esperança

em meio à depressão, 
enquanto Hayek apresenta 
desesperança e desculpa 
a inação pouco atraente: 
o livre-mercado restaura 
o equilíbrio da economia.

Hayek
• O homem é destinado a viver 

pelas leis naturais da economia 
assim como é obrigado a 
viver segundo todas 
as outras leis naturais. 
• Subscreve a noção pessimista de: 
1. haver limites estreitos 

para o esforço humano, e
2. as tentativas de 

alterar as leis da natureza, 
por mais bem-intencionadas, 
estavam fadadas a levar, 
no melhor dos casos, a 
consequências não desejadas.



Diferenças entre Keynes e Hayek
Keynes
• A economia pode ser 

mais bem entendida 
compreendendo-se 
o quadro geral, 
olhando-se de cima 
para baixo (ou do todo 
para os componentes) 
os agregados de 
elementos da 
economia, 
tais como oferta e 
demanda agregada, 
taxas de juros, PIB. 

Hayek
• A economia como um todo 

é um assunto elusivo 
(ininteligível), só possível de 
ser entendido parcialmente, 
considerando-se a ação de 
indivíduos no mercado. 
• Hayek adota pensamento 

“microeconômico”, olhando 
só para custos e valor, 
enquanto Keynes, 
via macroeconomia, avalia 
a economia como um todo. 



Escola Austríaca versus 
Planejamento Central

• 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.



Escola Austríaca versus Empirismo

• Até hoje o racionalismo 
dos fieis seguidores da 
Escola Austríaca tratam 
com desdém o empirismo 
das pesquisas científica.

• Como 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!



Escola Austríaca versus Monetarismo
• Hayek zombou das tentativas “para estabelecer conexões 

causais diretas entre a quantidade total de moeda, 
o nível geral de todos os preços e, talvez, também o volume 
total de produção” em equações matemáticas, como se 
a Economia fosse uma ciência não diferente da Física. 
• A chave verdadeira para compreender a atividade 

econômica, argumentou, eram as escolhas feitas por 
indivíduos, tantas e tão diversificadas a ponto de 
não poderem ser facilmente mensuradas. 

• Da mesma maneira, descartou suposições baseadas no 
nível geral de preços (média ponderada) e agregados: 
muito mais reveladoras eram as miríades de preços 
diferentes acordadas em incontáveis transações individuais 
– elas, juntas, compõem a economia. 
• Importa sim o livre sistema de preços relativos.



Privilegiar o combate à inflação 
face ao combate ao desemprego
• A tendência libertária de Friedman respeitava as virtudes 

do individualismo e desconfiava dos poderes do Estado, 
concordando perfeitamente com a desconfiança inata de 
Hayek do governo: ambos acreditavam a inflação ser 
uma calamidade mais odiosa se comparada ao desemprego.
• A justificativa seria porque a inflação atingiria a todos, 

enquanto o desemprego atingiria aos “não competentes”, 
ou seja, “os párias” perdedores no jogo da economia de 
mercado, supostamente, regida pela meritocracia. 
• O individualismo metodológico vê assim 

o problema do desemprego, ao contrário dos 
macroeconomistas keynesianos como causado por 
carência de demanda efetiva ou por independência 
entre a oferta de emprego e a demanda por trabalho.



• “Um dos traços fundamentais da atitude conservadora é 
o medo da mudança, uma tímida desconfiança do novo”, 
escreveu, “enquanto a posição liberal é baseada na coragem e 
na confiança, uma preparação para deixar a mudança seguir 
seu curso, mesmo quando não possamos prever aonde levará.” 
• Ele prosseguiu: “A posição conservadora se apoia na crença de, 

em qualquer sociedade, existirem pessoas reconhecidamente 
superiores, cujos padrões, valores e posição herdados têm de ser 
protegidos, e essas pessoas deveriam ter mais influência nos 
assuntos públicos em relação às outras. 
• O liberal não nega, naturalmente, existirem algumas pessoas 

superiores — ele não é um igualitarista —, mas nega alguém ter 
a autoridade para “para decidir quem são as pessoas superiores.”
• Hayek declarou: os conservadores eram como os socialistas, 

ambos tinham opiniões detestáveis, não democráticas, 
achando ter o direito de impor seus valores a outras pessoas.

Hayek: “porque não sou conservador”



Hayek: conservadores são 
amaldiçoados pelo nacionalismo
• “Esse preconceito nacionalista frequentemente fornece 

a ponte do conservadorismo para o coletivismo: 
pensar em termos de ‘nossa’ indústria ou recurso
fica apenas a uma pequena distância de exigir esses ativos 
nacionais serem dirigidos pelo interesse nacional”.
• Para neoliberal (liberal apenas em termos econômicos) 

é mais importante o livre mercado
em lugar do desenvolvimento nacional, 
o entreguismo superar o protecionismo.
• Conservadorismo fundamentalista critica o “darwinismo 

social” de Hayek: a crença de, com o tempo, os mais bem 
ajustados às demandas da sociedade se tornam mais ricos.
• O conservadorismo censura Hayek por: “louvar o 

crescimento econômico e a maximização da renda acima de 
todos os outros valores, como religião ou democracia.” 



debate sobre a administração 
centralizada da economia

• Evoluiu para uma acomodação entre ideias keynesianas e 
monetaristas entre administradores da economia nacional: 
um coquetel de Keynes e Friedman devia ser empregado 
para maximizar o crescimento econômico e 
o bloqueio da inflação, mas ainda permaneceu 
uma profunda diferença entre economistas acadêmicos. 
• Eles, dos anos 1970 em diante, se dividiram, a grosso modo, 

ao longo das linhas do velho debate Keynes-Hayek: 
1. de um lado, estavam os “economistas de água doce”, 

assim chamados porque suas universidades se agrupavam 
em torno dos Grandes Lagos:  consideravam, como Hayek, 
que a inflação era a pior maldição de um país;

2. do outro, os “economistas de água salgada”, vindos das 
faculdades das Costas Leste e Oeste, achavam, como 
Keynes, que o desemprego era mais grave problema.



grupo de água doce (hayekiano)
1. a economia deve ser pensada como um organismo sensível, 

governado por decisões racionais dos participantes do mercado;
2. o governo deve assegurar o mercado ser livre e justo;
3. os gastos do governo e os impostos pervertem 

a ordem natural da economia; 
4. os indivíduos tomam decisões racionais, 

baseados no cenário futuro estabelecido por O Mercado; 
5. os empresários se abstêm de novos investimentos 

quando temem os gastos do Estado para impulsionar 
o crescimento econômico levarem a impostos mais altos e à inflação; 

6. a globalização e o aumento das comunicações eletrônicas 
levam a mercados mais eficientes benéficos a todos; 

7. as recessões são aspectos de rotina de um ciclo econômico, 
portanto, deviam ser suportados, pois jamais serão curados; 

8. os melhores incentivos são do “lado da oferta”: 
estimulam os empresários a fornecer bens mais baratos e, assim, 
fortalecem a demanda pela remoção de inibições governamentais, 
como regulações e impostos à empresa.



tribo de água salgada 
(composta de keynesianos)

1. uma economia de mercado deixada aos próprios artifícios 
não serve para todos os cidadãos; 

2. os sintomas de recessão de uma economia 
(ou o resultado de choques inesperados) devem ser 
enfrentados com política econômica em curto prazo;

3. curar o desemprego na base do ciclo de negócios exige 
política fiscal e incentivos aos investimentos; 

4. os mercados, particularmente o de trabalho sindicalizado, 
são lentos em responder às mudanças; 

5. a concorrência é imperfeita, 
logo, a estrutura de preços não sinaliza claras preferências;

6. ênfase colocada nos incentivos via “pressão da demanda”, 
concentrados em injetar dinheiro no sistema 
para tornar os bens mais acessíveis, embora não se descarte 
algumas reformas do “lado da oferta”, 
isto é, para a expansão da capacidade produtiva.



Era de Hayek sucedeu Era de Keynes
• Os anos 80’s com Reagan alteraram os costumes nos 

Estados Unidos em direção ao conservadorismo: 

1. a empresa privada substituiu a ação comunitária 
como meio preferido de mudar a sociedade;

2. os jovens do pacifismo e das flores da “Geração do 
amor livre” dos anos 1960 deram lugar à 
autocentrada “Geração do Eu” dos anos 1980 e 1990;

3. o chamado à ação, cantado por Bob Dylan em 

“Os tempos estão mudando”, foi sucedido pelo 

mantra de Gordon Gekko, “A ganância é boa”; 

4. a batalha nacional pelos direitos civis das minorias 
foi substituída por uma exigência de governo menor, 
direitos dos Estados da federação e 

mais direitos individualistas em lugar de trabalhistas.



substitui “tirania da maioria” por sociedade 
privatizada ou incrustrada no livre-mercado
• No início dos anos 1990, 

a regra de Taylor, 
mostrando o trade-off 
entre a taxa de juros e 
a taxa de inflação, 
substituiu 
a curva de Phillips, 
o trade-off entre 
emprego e inflação, 
como a equação de 
escolha para quem 
administra a economia.

• Em lugar do 
keynesianismo, 
predomina o ultra 
neoliberalismo, baseado 
na Escola Austríaca.

• Mas permaneceu 
a inteligência binária 
reducionista dos 
economistas: não conseguem 
pensar a complexidade 
econômica emergente das 
interações de múltiplos e 
diversos componentes.

• Mantra neoliberal passa a ser: 

1. defender orçamento público 
equilibrado (ou superávit 
primário) na direção de 
reduzir a dívida pública; 

2. educar os trabalhadores 
com habilidades para torná-
los mais empregáveis; e 

3. privatização e
livre comércio.
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