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além do seu tempo e do seu lugar

• Mentora é a pessoa experiente e sábia, capaz de guiar, 
sem dar diretamente conselhos a uma outra pessoa. 

• É guia ou mestre: direciona, desenvolve, produz ou cria 
projetos, ideias, obra, etc. pelo exemplo dado 
de modo remoto – além do seu tempo e do seu lugar.

• Mentora Intelectual: pessoa responsável pelo 
desenvolvimento e/ou idealização de algo, cuja prática 
influencia os comportamentos de uma outra pessoa.



Ensinamentos da Professora, 
minha Mentora

1. Para ser bom analista do todo sistêmico é necessário 
ler todos os especialistas em partes componentes. 

2. Para se tornar bom economista 
não se pode ser apenas economista. 

3. A melhor formação intelectual e profissional é 
a pluralista e transdisciplinar. 

4. Para ser heterodoxo não se pode ser dogmático
nem sectário – e tem de saber tudo da ortodoxia. 

5. De economista inculto o mundo não precisa mais.
6. “Nunca diga nada sobre economia brasileira 

sem evidência empírica”!



Para ser bom analista do todo sistêmico é necessário 
ler todos os especialistas em partes componentes. 
Econofísica ou Economia Evolucionária

Mecanismo de Mercado Organismo de Mercado
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• Infelizmente, apenas 
a queda da maçã
chamou a atenção de 
Isaac Newton e levou a 
sua Lei da Gravidade, 
inspiradora da Lei da 
Oferta e Demanda em 
equilíbrio econômico, 
em vez do crescimento 
das maçãs.

• Sob inspiração de 
Charles Darwin, 
compreenderíamos melhor 
a economia como um 
complexo sistema 
adaptativo, composto de 
seres humanos e instituições 
interdependentes 
em um mundo dinâmico, 
desequilibrado e vivo.



Para se tornar bom economista 
não se pode ser apenas economista. 

Estratificação Social da Riqueza Financeira
• Depositantes de poupança: 

90 milhões (57%): R$ 14; 
68 milhões (43%): R$ 11 mil; 
1,3 MM > R$ 100 mil (1% 
dos clientes): 38% do valor; 
funding: R$ 783 bilhões

• Varejo Tradicional: 
8,147 milhões CPFs: 
R$ 37 mil = perda de 
R$ 9 mil per capita 
de dez2015 a jun2019

• Varejo de Alta Renda: 
4,257 milhões CPFs: 
R$ 200 mil = ganho de 
R$ 42 mil per capita 
de dez2015 a jun2019

• Private Banking: 
118 mil CPFs: 
R$ 10 milhões = ganho de 
R$ 3,5 milhões per capita 
de dez2015 a jun2019

Obs. 1: segmentação de clientes 
considerando FIFs e TVMs; 
Private com VGBL/PGBL e ações.

Obs. 2: total de investidores em 
FIFs e TVMs (12,5 milhões) = 
número de formados em Ensino Superior.



A melhor formação intelectual e profissional é 
a pluralista e transdisciplinar. 

Economia depende da 
Política
• Políticas Públicas 

decidem quanto: 
1. à alocação de capital 

(via impostos, subsídios, 
reserva de mercado, etc.) e 

2. à distribuição de renda 
(salário mínimo, isenções, 
previdenciária, regional, 
etc.). 

• A estratégia do uso dos 
recursos disponíveis
é determinada pela 
regulação governamental.

Política depende da 
Economia
• Há influência das 

condições econômicas sobre: 

1. a popularidade do governo e 

2. as chances da reeleição. 

• Os eleitores, influenciados 
pelos formadores de opinião 
da imprensa e da rede social, 
tendem a atribuir ao governo 
a responsabilidade pelo 
estado da economia.



Para ser heterodoxo, não se pode ser 
dogmático nem sectário –

e tem de saber tudo da ortodoxia. 
• Um economista consciente de sua responsabilidade 

necessita alertar a razão da moeda oficial ser de curso 
forçado: para A Comunidade e O Mercado pagarem 
impostos para O Estado atender à demanda social 
por serviços públicos como segurança, educação, saúde, etc. 

• Para se tornar dinheiro, qualquer moeda (inclusive digital) 
tem de cumprir todas as três funções clássicas: 
reserva de valor, unidade de conta e meio de pagamento. 

• Todo dinheiro é moeda, mas nem todas as moedas 
se transformam em dinheiro por seu uso geral.



O mundo não precisa de economista inculto. 
Tratado Comercial em lugar de Guerra Comercial. 

• Símbolos da soberania : monopólios da moeda nacional e 
da violência (poder militar permite destruição mútua), 
força relacionada à consolidação dos Estados nacionais, 
levou à diminuição da frequência dos combates letais. 
• No capitalismo comercial (XV-XVIII), Estados mercantilistas

trocaram o jogo de poder geopolítico para o cooperativo e 
redirecionaram suas estratégia para o comércio, 
onde a negociação exige empatia com o parceiro fornecedor.
• Esse período mais pacífico em relação ao passado 

foi parte da Revolução Humanitária, ligada à Era da Razão, 
ao Iluminismo e ao nascimento do liberalismo clássico. 
• Superação da Era das Religiões (1559-1648: intolerância)

pela Era da Soberania (1648-1789: conquista de direitos civis)
permitiu firmar tratados comerciais ou pactos coloniais  
em vez de lutar pela fé até a morte do último homem. 



“Nunca diga nada sobre economia 
brasileira sem evidência empírica”!

• De dez 2017 a set 2019: 
de 620 mil para 1,442 milhão 
investidores PF (+57%)

• Máximas do Ibovespa: de 76 mil
pontos para 105 mil pontos (+28%)

• Variações anuais nominais desde 
2016: 39%, 27%, 15% e 19%

• faixa de 26 a 35 anos: 
436 mil (31% do total); 
valor: R$ 15,3 bilhões 
(5% do valor total); 
• valor médio per capita 

acumulado: R$ 35.052. 

• faixa acima de 66 anos:
129 mil (9% do total de clientes); 
valor: R$ 115 bilhões (40%); 
valor per capita: R$ 891.975.

• 118 mil clientes Private Banking:
R$ 2.203.407 per capita em ações
– Total ago 2019: R$ 260 bilhões  
(22% do portfólio).

• Bolha de Ações!
• Exemplo da minha mentora: 
• Ela tinha coragem de 

denunciar a estratégia 
do todo-poderoso 
ministro da Fazenda. 
Hoje, o da Economia.
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Periodização da Obra

Era DESENVOLVIMENTISTA 
(até as proximidades de 1980): 

objetivo de entender 
a lógica do crescimento brasileiro 

Era NEOLIBERAL 
(após 1980): 

pesquisa dos elementos 
causadores da ausência de 
crescimento ou estagflação 

Fase da CEPAL: (sub)desenvolvimento econômico 
periférico, em particular da 

economia brasileira 
Fase da UNICAMP: o diálogo crítico com pensadores 

da tradição da Economia Política, 
como Marx, Keynes e Kalecki

Fase da UFRJ: análise da (des)ordem econômica 
mundial, apresentando uma 

“visão geopolítica para entender 
melhor a formação dos 
centros hegemônicos” 
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Periodização da Obra

FASE CEPALINA: de 1963, data do seu clássico Auge 
e declínio do processo de 

substituição de importações no 
Brasil, até 1972, quando foi 

publicado seu Além da estagnação, 
escrito com José Serra 

FASE DE REVISÃO TEÓRICA: de 1973, quando a autora publicou 
o importante ensaio Distribuição 

de renda, acumulação e padrões de 
industrialização (precursor de sua 

tese de Livre-Docência e 
depois de Titular), até 1985

FASE DA ECONOMIA POLÍTICA 
INTERNACIONAL: 

em 1985, quando publicou seu 
ensaio A retomada da hegemonia 

norte-americana, inicia-se essa 
nova etapa no seu pensamento, 
estendendo-se até o presente 
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Contribuições da Obra de Conceição Tavares

Em seus trabalhos da década de 1970 e 
1980, rompe com a visão cepalina de 

determinantes externos. 

Passa a se basear nos esquemas setoriais 
de análise, desenvolvidos por Kalecki, para 

compreender a dinâmica das economias 
capitalistas em desenvolvimento. 

Em sua visão crítica à ideia de estagnação, 
reconhece o consumo conspícuo ter 

relevância como estímulo à acumulação de 
capital em mercado interno de países 
com distribuição desigual da renda –

e não como um impedimento a ambos.

Há um deslocamento da análise: 
a ênfase no seu pensamento recairá sobre 

os limites nas decisões de investimento 
sem autonomia financeira e tecnológica. 

Desenvolverá a ideia de 
a distribuição de renda ser exógena ao 

processo de acumulação, isto é, 
determinada pelo quadro político-sindical. 

A economia brasileira cresce puxada pelo 
efeito acelerador do investimento e 

multiplicador da renda, concentrada por 
razões político-institucionais na expansão 

do consumo das classes mais altas.

Fatores distributivos não são impostos, 
endogenamente, pela forças de mercado, 

mas por forças políticas.

O aumento do consumo de bens de maior 
valor agregado não reduz o consumo dos 
trabalhadores, pelo contrário, o aumenta. 

Salário não é só custo. A massa salarial representa demanda. 
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Três Ideias Centrais do Pensamento de Conceição Tavares
A falsa oposição entre lucros e salários, 

pois os lucros dependem das 
decisões de gasto dos capitalistas. 

A acumulação não se limita por 
salários, mas por si: grau de 

endividamento, excesso de capacidade 
ociosa e carência de inovação. 

A distribuição de renda é determinada 
pelo movimento de acumulação, pelo 

padrão de concorrência intercapitalista 
e pelo poder de organização dos 

trabalhadores. As lutas de classes 
afetam a distribuição de renda, porém 

se subordinam à acumulação.
A instabilidade estrutural do 

capitalismo, inspirada em Kalecki, é 
vista pela desproporção entre os três 
setores. O DI (setor produtor de bens 

de capital) tende a expandir sua 
capacidade acima dos outros setores 
(DII de bens de consumo capitalista e 
DIII de bens de consumo assalariado).

Os capitalistas fazem muitas coisas 
como classe, mas não definem, 

em comum, suas decisões de gasto. 
Estas são descentralizadas, 

descoordenadas e desinformadas 
uma das outras.

Incerteza também é um dos 
determinantes do investimento.

O sistema não tende à estagnação, 
mas oscila em movimentos cíclicos de 
expansão e contração. Faz uma leitura 

schumpeteriana do capitalismo. 

Tavares destaca o impulso da dinâmica 
ser dado pela inovação. A ênfase nos 
aspectos endógenos inspira-se tanto 

em Kalecki como em Schumpeter.
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Principais Temas de Pesquisa de Conceição Tavares

Relação centro-periferia revelada 
no balanço do comércio exterior:
• repúdio à visão de automatismos do 

mercado contra o subdesenvolvimento, 
• estilo distinto de desenvolvimento 

em economia periférica, e 
• o papel das empresas transnacionais 

na dinâmica da economia mundial. 

Ciclo e crise: movimento limitado 
pelo grau de industrialização

• estrangulamentos externos tornam-se 
menos relevantes com ênfase na dinâmica 
endógena da acumulação de capital. 

• determinantes relativos à concorrência
(microdinâmica) e às categorias de uso dos 
bens (macrodinâmica) ao longo do ciclo.

Problema do financiamento das 
empresas não-financeiras:

• a influência das mudanças da estrutura 
produtiva sobre os problemas de 
financiamento, em especial ao consumo, 
bem como limites da inflação para 
autofinanciamento.

• a evolução do crédito e dos 
ativos financeiros em ciclos e 
os mecanismos de criação de 
liquidez real e liquidez financeira. 

Geoeconomia e geopolítica 
internacional:

• EUA com perda do vigor na liderança 
tecnológica e déficit comercial, tinha se 
tornado país devedor do resto do mundo. 

• Porém, sendo o país emissor da moeda 
mundial e tendo domínio bélico, além de 
gerar o maior PIB mundial, conseguiu a 
imposição de seus interesses ao resto do 
mundo com hegemonia não apenas bélica 
e econômica, mas tb. política e ideológica. 



Da Substituição de Importações 
ao Capitalismo Financeiro

• Auge e Declínio do Processo de 
Substituição de Importações:

1. não visa a autarquia;
2. processo de ampliação e 

diversificação da 
capacidade produtiva;

• Notas sobre o Problema do 
Financiamento em uma 
Economia em Desenvolvimento:
• com espiral salários-preços, 

sistema de preços relativos deixa 
de permitir o autofinanciamento.

• Além da Estagnação:
1. crítica à tese da estagnação 

secular por mercado 
interno diminuto pela 
concentração;

2. dinamismo perverso 
socialmente pela repressão.

• Natureza e Contradições do 
Desenvolvimento Financeiro 
Recente:

1. separação entre capital 
industrial / produtivo e 
capital financeiro;

2. ou alavancagem financeira para 
ampliar escala e rentabilidade?



Debate sobre Ciclo Financeiro e Inflação

O Sistema Financeiro Brasileiro 
e o Ciclo de Expansão Recente
• dinheiro de pobre X

dinheiro de rico
• dinheiro de curso forçado X

dinheiro financeiro
• mercado bancário de 

crédito ou endividamento X
mercado de capitais para 
enriquecimento
• órbita financeira: 

valorização fictícia do 
capital-dinheiro X órbita 
monetária: realização dos 
ganhos da esfera produtiva
• abundância X escassez

Uma Reflexão sobre 
a Natureza da Inflação 
Contemporânea
• modelo de “preços normais” X

repactuação de contratos 
em regime de alta inflação
• sucessivas reavaliações de 

valores de mercado dos estoques 
=> aceleração X inércia 
• modelo de fix-prices X

modelo de flex-prices
• flexibilidade de preços = 

f(margem desejada de lucro) 
=> margem incerta de cálculo = 
f(margem de segurança) => 
prevenção contra fornecedores 
• “financeirização” de 

preços a vista = preços a prazo



Professora, ou melhor, Mestra

• “Quem não sabe se 
deixar ultrapassar 
por um discípulo não é 
um(a) mestre(a)”.

• ”A mestra não é uma 
repetidora da verdade, 
pois a verdade é, sobretudo, 
o caminho da verdade”.

• “O maior ensino da 
mestra não está no que 
diz, mas no que não diz”.

• ”Mestra não é 
quem sempre ensina, 
mas quem, de repente, 
aprende”.



fercos@eco.unicamp.br
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/
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