
  

O objetivo da Disciplina Eletiva “Economia no 
Cinema” é delinear uma alternativa ao ensino 
tradicional de Economia via livro-texto. Usa filmes 
para aplicar conhecimento econômico em suas 
interpretações. No caso atual, usa documentários.  

O filme é um meio visual e de áudio poderoso 
e atraente para a transmissão de informações.  

Complexos e, por vezes, intrigantes conceitos 
econômicos podem ser mais facilmente digeridos 
por mentes de alunos cinéfilos.  

Eles se beneficiam de exemplos retirados de 
filme para ilustração de temas cuja análise pode 
ser reforçada através de discussão em classe.  

Conceitos podem ser introduzidos com de 
leitura de livros, reforçados através do cinema e, 
em seguida, fixados através de discussão.  

A intuição e a imaginação dos alunos estão 
envolvidas nesse processo por meio da ação de 
relacionar os conceitos aprendidos, lendo ou 
assistindo aulas/palestras, com a “vida no mundo 
real” retratada nos filmes.  

Assim estimulados, os alunos se moverão em  
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Prefácio 

Tradição e Transformação do Documentário 

Segundo João Moreira Salles, no Prefácio do livro de Sílvio Da-
Rin, “Espelho Part ido - Tradição e Transformação do 
Documentário” (Rio de Janeiro, Azougue Editorial, 2004), todo 
documentarista enfrenta dois grandes problemas: 

1. maneira como ele trata seus personagens – uma questão 
ética, isto é, os princípios capazes de motivar, distorcer, 
disciplinar ou orientar o comportamento humano; 

2. modo como apresenta o tema para o espectador – uma 
questão epistemológica, ou seja, uma reflexão geral em torno 
da natureza, etapas e limites do conhecimento humano. 

Todos os documentários conterão, necessariamente, essas 
duas dimensões. Será medido, em grande parte, pelas soluções 
específicas adotadas pelo documentarista. 

Nenhum deveria esquecer da ética, pois as pessoas filmadas 
para um documentário continuarão a viver sua vida depois do filme 
ficar pronto. A dimensão epistemológica justifica-se porque o 
documentário é uma representação do mundo e toda representação 
precisa justificar seus fundamentos. 

Sílvio Da-Rin, em “Espelho Partido - Tradição e Transformação 
do Documentário”, ocupa-se principalmente desse aspecto 
epistemológico, ou seja, da honestidade da representação. 
Abandona a ingenuidade da crença no cinema não-ficcional como 
fosse uma evidência irrefutável do mundo. 

Desconfie do documentário não revelador de seus mistérios. A 
tradição documental, desde o início, foi moldada por uma espécie 
de fé nos poderes de sinceridade da máquina de filmar.  

O método de Lumiére tornou-se a referência: “escolher o 
melhor enquadramento possível para capturar um instante da 
realidade e filmá-lo sem nenhuma preocupação nem de controlar 
nem de centrar a ação”. 
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Para os documentaristas positivos, o mundo visto, percebido, 
é o mundo verdadeiro. O documentário seria como uma duplicação 
do mundo, uma imagem no espelho. 

Embora o cinema direto tenha devolvido o prazer de observar 
e/ou prestar atenção no mundo, a ingenuidade teórica desses 
praticantes acabou impregnando grande parte da produção de um 
caráter ilusionista. Da-Rin desmonta essa ilusão a partir da 
compreensão do som.  

O cinema passou a ser feito de imagem e de som. Alguns são 
até excessivamente falados. 

O documentário foi reinventado por diretores ao filmarem com 
“os ouvidos mais atentos em lugar dos olhos”.  Os filmes não são 
apenas enquadramentos e movimentos de câmera. 

Afinal de contas, o que é um documentário? Desde o seminal 
Nanook of the North, as principais sequências são encenadas para a 
câmera.  

O realizador escolhe esta ou aquela maneira de contar sua 
estória. Essa escolha produzirá um documentário mais próximo do 
seu ideal de filme não-ficcional. 

Acreditando na necessidade de preservar a naturalidade do 
mundo, alguns documentaristas tendem a evitar intervenções 
(entrevistas, comentários, encenações) e artifícios de filmagem e 
edição (alterações de velocidade, movimentos planejados, 
montagens aceleradas). Quem duvida da possibilidade de apreender 
um mundo natural privilegia exatamente o oposto. 

Quem sustenta a única verdade passível de ser alcançada é 
aquela do próprio filme – a do personagem se inventando diante da 
câmera e por causa da câmera –, acha ser indispensável revelar aos 
personagens, e também aos espectadores, o próprio artifício da 
filmagem. Da-Rin sublinha: “não existe método ou técnica garantida 
de ser um acesso privilegiado ao mundo real”. 

Estratégias várias não livraram o documentário do seu 
problema de identidade. O filme não-ficcional segue carregando 
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essa dificuldade, embora alguns críticos sustentem se tratar de uma 
falsa questão.  

Bem mais além de conteúdos ou estratégias narrativas, o que 
faz um filme ser um documentário é a maneira como olhamos para 
ele. Em princípio, tudo pode ou não ser documentário, dependendo 
do ponto de vista do espectador. 

Os documentaristas mais admirados por Da-Rin são aqueles 
sem esconder nada dos espectadores, sobretudo o fato de eles 
estarem assistindo um filme – a uma construção da realidade, 
portanto. “A representação da realidade passa a ser contestada pela 
realidade da representação”. 

São os filmes narrativos de si próprio: eles contam a história 
de sua própria construção. Cada documentarista defende com 
razões próprias a adesão ao antiilusionismo.  

Alguns se entregam a esse exercício não por ceticismo ou por 
descrença na possibilidade de narrar o mundo. Mas nenhuma 
imagem está fadada a falar apenas de si mesma.  

Decerto é preciso desconfiar das “grandes conclusões” de 
filmes com pretensão de “dizer tudo”, definitivamente, sem 
suportarem a ambiguidade. Quem escapa dessa fantasia da 
totalidade renuncia a dissertar sobre muitas coisas para conhecer 
melhor umas poucas. Está confiante de poder e dever falar não só 
do filme, mas também do mundo. 

A definição do inglês John Grierson é menos precisa: “o 
documentário é o tratamento criativo da realidade”. 

Os verbetes enciclopédicos costumam opor o documentário à 
ficção. Este é o senso comum a ponto de, nos Estados Unidos, ser 
uso corrente a expressão non-fiction film. No entanto, isso cria, 
artificialmente, uma oposição extrema entre campos, na prática, 
marcados por nuances e sobreposições. Filmes de ficção tendem ao 
documentário – e vice-versa. 

Recorrendo à subjetividade do espectador, “o que faz um 
filme ‘documentário’ é o modo como nós os vemos. Logo, a história 
do documentário tem sido a sucessão de estratégias através das 
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quais os cineastas têm tentado fazer os espectadores verem os 
filmes deste modo”.  

Da-Rin quer conhecer e comparar as “estratégias”, ou seja, os 
modos de representação utilizados pelos cineastas. 

Há quem parta para uma negação absoluta: “não existe isto 
chamado de documentário, esteja este termo designando um tipo 
de material, um gênero, uma abordagem ou um conjunto de 
técnicas”. 

Documentário não é um conceito com o qual se possa operar 
no plano teórico. Toda conceituação terá então de ser produzida 
pela própria análise, evitando a dupla simplificação do problema:  

• seja considerar o documentário um falso objeto a ser 
descartado,  

• seja considerá-lo um objeto dado e dotado de uma imanência.  

O termo documentário não é depositário de uma essência. 
Não a podemos atribuir a:  

1. um tipo de material fílmico,  

2. uma forma de abordagem, ou  

3. um conjunto de técnicas. 

Dada a persistência de sua tradição, o documentário se 
enquadra perfeitamente em um dos “grandes regimes 
cinematográficos” correspondentes às principais fórmulas de 
cinema, cujas fronteiras são fluidas e incertas, mas elas são 
instituições plenas.  

É fácil sua constatação empírica: qualquer espectador sabe 
classificar aquilo assistido como sendo ou não um documentário. É 
um domínio, entendido como âmbito de uma arte, isto é, a 
cinematográfica. 

O domínio do documentário funciona como catalisador de 
questões historicamente partilhadas por uma comunidade de 
praticantes. É um objeto de estudo construído e reconstruído por 
uma diversidade de agentes discursivos e comunidades 
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interpretativas. No entanto, todos seus membros compartilham 
determinadas referências, ou seja, gravitam em torno de uma 
mesma tradição. 
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PARTE I 
PENSADORES DO CAPITALISMO 
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1. Adam Smith e a  
Ideologia do Livre Mercado 

Nos primeiros dias do sistema a ser conhecido como 
Capitalismo, a Economia Política buscou entender as leis de 
movimento do fluxo de capital – e as atividades produtivas e 
financeiras relacionadas ao sistema capitalista. Como resultado, 
começaram a surgir uma avaliação crítica e/ou uma compreensão 
superficial de como opera o Capitalismo.  

Mas, nos últimos tempos, à medida que o sistema vai se 
tornando ainda mais complexo com interações de novos 
componentes, nos afastamos da busca de qualquer entendimento 
claro e crítico do fenômeno. Os Departamentos de Economia da 
maioria das principais Universidades do mundo de língua inglesa 
aboliram os cursos de História da Economia Política. Focaram 
apenas em modelos matemáticos incompreensíveis para os leigos, 
cuja relevância para o mundo real é muito discutível. Pouco nos 
dizem sobre Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus, mas 
seus nomes são usados para dar legitimidade ideológica às 
atividades econômicas contemporâneas.  

Para obscurecer ainda mais as questões, esse “discurso 
econômico” foi complementado por inúmeras reportagens 
superficiais, discussões e análises de especialistas cheios de clichês 
e informações irrelevantes para a análise sistêmica e visão holista.  

Essa série pretende transpor esse véu de opacidade para ir 
além do atual “discurso econômico” e reexaminar as ideias usadas 
nos últimos 40 anos para remodelar o mundo. A crise econômica de 
hoje é um dirigível temporário no caminho do progresso ou um 
sintoma de uma crise mais profunda do sistema como um todo? As 
grandes ideias do âmago do nosso sistema econômico podem nos 
ajudar a entender a crise econômica de hoje ou a obscurecer? E o 
mais importante – os pensadores podem nos mostrar uma saída? 
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Definição de Capitalismo 

As tentativas de compreender o capitalismo começaram com 
Adam Smith. Segundo E.K Hunt, em sua “História do Pensamento 
Econômico”, são muito reducionistas. O capitalismo como sistema 
econômico, político e social dominante surgiu em um processo 
muito gradual, em um período de vários séculos, primeiro na 
Europa Ocidental e, depois, em grande parte do mundo.  

Para resumir as tentativas de compreender o capitalismo, é 
necessário, primeiro, defini-lo e, então, rever resumidamente as 
principais características históricas de seu aparecimento. Não há 
consenso geral entre economistas e historiadores econômicos a 
respeito das características essenciais do capitalismo.  

De fato, alguns economistas acreditam em uma continuidade 
histórica, na qual os mesmos princípios gerais de trocas, seja via 
escambo, seja via mercado, são suficientes para compreender todos 
os ordenamentos econômicos. Para eles, não cabe definir sistemas 
econômicos diferentes se sempre foram “economias de mercado”.  

Entretanto, os economistas ao afastarem a ideologia pró livre-
mercado percebem o capitalismo funcionar de modo bem diverso 
dos sistemas econômicos anteriores. Hoje já distinguem variedades 
entre Capitalismo de Mercado e Capitalismo de Estado.  

O livro de Hunt é baseado em uma abordagem metodológica 
com a definição de um sistema econômico segundo o modo de 
produção no qual se baseia. O modo de produção, por sua vez, é 
definido por dois componentes principais: forças produtivas e 
relações sociais de produção. 

As forças produtivas constituem a tecnologia disponível para 
uma sociedade produzir um excedente além dos custos de 
produção. Essa tecnologia consiste no estado atual do conhecimento 
técnico ou produtivo, nas especializações, técnicas organizacionais 
etc., bem como nas ferramentas, implementos, máquinas e prédios 
usados na produção.  

Dentro de qualquer conjunto de forças produtivas, deve-se 
incorrer em determinados custos necessários à manutenção da 
existência do sistema. Outros recursos, as matérias-primas, devem 
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ser continuamente extraídos da natureza. Maquinaria, ferramentas 
e outros implementos de produção desgastam-se com o uso e 
devem ser substituídos.  

Os seres humanos, dedicados diretamente ao esforço 
necessário para assegurar a disponibilidade das matérias-primas e 
para transformá-las em produtos acabados, devem satisfazer pelo 
menos a necessidade mínima de alimentos, roupas, moradia e 
outros bens para a sobrevivência em sociedade. 

Desaparecem os modos de produção incapazes de 
satisfazerem esse nível de produção de maneira contínua. Modos 
históricos de produção conseguiram atender a essas necessidades 
mínimas durante certo tempo, mas, devido à mudança das 
circunstâncias, tornaram-se incapazes de continuar a fazê-lo e, 
consequentemente, se extinguiram.  

Os modos de produção capazes de persistir por muito tempo 
produzem não apenas o suficiente para atender às necessidades 
básicas dos trabalhadores empregados diretamente no processo de 
produção, mas também criam um excesso, ou seja, um excedente 
social além dos custos necessários. O excedente social é definido 
como aquela parte de valor agregado na produção material, quando 
ela for vendida, após serem deduzidos os custos materiais 
necessários para sua produção.  

Essa “sobra” é apropr iada, em boa parte, pe los 
empregadores. Mas tem de ser repartida também para a 
reprodução de toda sociedade, inclusive a população não 
economicamente ativa como crianças, adolescentes e idosos 
aposentados, além dos inválidos. 

O desenvolvimento histórico das forças produtivas em ciclos 
de expansão resulta em maior produtividade, propiciando uma 
capacidade crescente de as sociedades produzirem excedentes 
sociais cada vez maiores. A questão-chave diz respeito à sua 
repartição com um critério de justiça e bem-estar social. 

Dentro dessa evolução histórica, cada sociedade tem sido 
dividida, de modo geral, em dois grupos separados. A maioria das 
pessoas, em cada sociedade, trabalha exaustivamente para produzir 
o necessário para sustentar e perpetuar o modo de produção, bem 
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como o excedente social. Pelo critério de mercado, uma pequena 
minoria se apropria desse excedente e o controla. Cabe ao Estado 
impor uma moeda nacional de curso forçado para ela pagar 
impostos e ele executar políticas públicas para todos.  

Em um reducionismo binário, as relações sociais de produção 
capitalista são definidas como relações entre essas duas classes: a 
de trabalhadores e a de capitalistas – ou empregados e 
empregadores. Um modo de produção é, portanto, o conjunto social 
da tecnologia de produção (as forças produtivas) e os arranjos 
sociais através dos quais uma classe une suas forças produtivas 
para produzir todos os bens, inclusive o excedente, e a outra dele 
se apropria (as relações sociais de produção). 

E.K Hunt define o capitalismo como o modo particular de 
produção com o qual os pensadores estudados nesta série da TV 
francesa têm se preocupado. O capitalismo é caracterizado por 
quatro conjuntos de arranjos institucionais e comportamentais:  

1. produção de mercadorias, orientada para o mercado;  

2. propriedade privada dos meios de produção;  

3. um grande segmento da população só pode existir se vender 
sua força de trabalho no mercado; e  

4. comportamento individualista, aquisitivo, maximizador, da 
maioria dos indivíduos dentro do sistema econômico.  

Ele discute brevemente cada uma dessas características. 

No capitalismo, o valor dos produtos do trabalho humano é 
dado por duas razões distintas. Primeiro, tais produtos têm 
características físicas particulares, em virtude das quais se tornam 
utilizáveis e satisfazem às necessidades humanas, ou seja, têm 
valor de uso.  

No capitalismo, os produtos do trabalho humano têm valor 
porque podem ser vendidos no mercado, em troca de dinheiro. Esse 
dinheiro é desejado porque pode ser trocado por produtos com um 
valor de uso desejado. Porque podem ser trocados por moeda, os 
produtos têm valor de troca. São caracterizados como mercadorias. 
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Em economia de mercado no sistema capitalista, existem 
inter-relações e dependências econômicas extremamente 
complexas. Muitas não envolvem interação e associação pessoal 
direta. O indivíduo interage somente com a instituição social 
impessoal louvada como fosse um deus: O Mercado.  

Nele, o indivíduo troca mercadorias por moeda e moeda por 
mercadorias. Esse conjunto de complexas relações econômicas e 
sociais entre pessoas é, para cada indivíduo, apenas uma série de 
relações impessoais entre coisas, isto é, mercadorias. Cada 
indivíduo depende das forças impessoais do mercado, de compra e 
venda, ou demanda e oferta, para a satisfação de suas 
necessidades. 

A segunda característica definidora do capitalismo é a 
propriedade privada dos meios de produção. A sociedade dá aos 
proprietários o direito de determinar como matérias-primas, 
ferramentas, maquinaria e prédios destinados à produção podem 
ser usados. Tal direito implica em outros indivíduos serem excluídos 
do grupo daqueles com autonomia para decidir sobre como esses 
meios de produção podem ser usados.  

A terceira característica definidora do capitalismo é os 
produtores diretos não serem proprietários dos meios necessários 
para a execução de sua atividade produtiva. A propriedade se 
concentra nas mãos de um pequeno segmento da sociedade – os 
capitalistas. E daí eles possuem o controle do modo de produção e a 
extração do excedente. Constituem a classe social dominante. 

As mercadorias produzidas pelos trabalhadores não lhes 
pertencem, mas sim, aos capitalistas proprietários dos meios de 
produção. O trabalhador típico entra no mercado possuindo ou 
controlando somente uma coisa: sua capacidade de trabalho, isto é, 
a sua força de trabalho.  

Os trabalhadores têm de vender sua força do trabalho no 
mercado para produzir mercadorias e receber salário. Com esse 
salário, podem comprar dos capitalistas somente uma fração das 
mercadorias produzidas por eles mesmos. O restante das 
mercadorias produzidas constitui o excedente social. Ele é retido e 
controlado pelos capitalistas. As lutas sociais são para o Estado 
oferecer proteção social aos não participantes ativos nessa 
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produção. 

A quarta e última característica definidora de capitalismo é a 
maioria das pessoas ser motivada por um comportamento 
individualista, aquisitivo e maximizador. Quem é altruísta e ativista 
em busca de proteção social é marginalizado pela ideologia 
dominante. Os primeiros são winners, os últimos são losers. 

O capitalismo é um processo de acumulação de capital 
contraditório com suas próprias bases. Primeiro, para assegurar 
uma oferta adequada de emprego aos trabalhadores sem chegar ao 
pleno-emprego para facilitar o rígido controle ou disciplina dos 
trabalhadores, é necessário eles produzirem mercadorias cujo valor 
exceda em muito o valor das mercadorias consumidas por eles 
mesmos.  

Nos primórdios do capitalismo, isso foi conseguido de dois 
modos. Primeiro, os trabalhadores recebiam salários tão baixos no 
nível mínimo para subsistência deles e suas famílias. O único modo 
claro de reduzir a insegurança e a pobreza era trabalhar mais horas 
e mais intensamente, para não se juntarem ao grande exército 
industrial de reserva de trabalhadores desempregados, fenômeno 
social sempre presente no sistema capitalista. Não há, no “contrato 
social” capitalista, a garantia de oferta de empregos para todos os 
necessitados de trabalhar para ganhar alguma renda. 

Com a evolução da tecnologia, a produtividade dos 
trabalhadores foi crescendo. Menos trabalhadores se tornaram 
necessários para produzir o mesmo montante de mercadorias. Ao 
mesmo tempo, eles se organizavam, coletivamente, em sindicatos e 
associações de trabalhadores, para lutar por melhores salários. Na 
passagem para o século XX, após diversos avanços e inúmeros 
retrocessos, essa luta coletiva começou a surtir algum efeito.  

Em lugar da privação física generalizada, o capitalismo tem 
sido obrigado a recorrer cada vez mais a novos tipos de motivação, 
para manter a massa dos trabalhadores produzindo o excedente 
social. Um novo Éthos social, chamado consumismo, tornou-se 
dominante. Caracteriza-se pela crença de mais renda, por si só, 
sempre significar mais felicidade. 

A crença dominante é praticamente toda necessidade ou 
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infelicidade subjetiva ser eliminada comprando-se mais 
mercadorias. A maioria dos trabalhadores vê como causa de 
sentimentos subjetivos de ansiedade, solidão e alienação sua 
própria incapacidade de comprar mercadorias suficientes para fazê-
los felizes. Contudo, mesmo com salários maiores e comprando 
mais mercadorias, o sentimento geral de insatisfação e ansiedade 
continua.  

Os capitalistas também são induzidos a um comportamento 
competitivo e aquisitivo de posses. O capitalismo sempre foi 
caracterizado pela luta competitiva entre capitalistas por 
participações maiores na repartição do excedente social.  

O poder de cada capitalista depende do volume de capital 
controlado por ele. Se os concorrentes de um capitalista adquirem 
mais capital e, com isso, maior poder econômico, há maior 
probabilidade de ele ter de enfrentar sua própria extinção.  

Assim, sua existência como capitalista depende de sua 
capacidade em acumular capital pelo menos no mesmo ritmo dos 
concorrentes. Daí o capitalismo se caracterizar pela alavancagem 
financeira: associar-se com outros para aumentar o capital próprio, 
capaz de tomar empréstimos de capital de terceiros, para obter 
maior rentabilidade patrimonial sobre esse próprio capital. O ganho 
da economia de escala se transforma em maiores lucros face ao 
patrimônio líquido. Lucros e juros são acumulados em mais capital. 

O consumismo entre capitalistas novos-ricos – e não tanto 
entre os milionários tradicionais, cuja frugalidade é adotada para 
maior investimento em lugar de consumo – tem sido importante 
também para o funcionamento adequado do capitalismo.  

Os capitalistas comprarão muitas mercadorias (máquinas e 
equipamentos) como investimento a acrescentar à sua acumulação 
de capital. Entretanto, o consumo dos trabalhadores e o 
investimento dos capitalistas jamais foram fontes de demanda 
suficientes para gerar o gasto necessário para os capitalistas, como 
classe, venderem todas as suas mercadorias.  

Portanto, para haver uma demanda monetizada suficiente 
para os capitalistas venderem todas as suas mercadorias, é preciso 
uma terceira fonte de demanda: os gastos crescentes de consumo 



!19

dos próprios capitalistas. 

Quando não há a demanda efetiva necessária, o capitalismo 
sofre depressões. As mercadorias não podem ser vendidas, os 
trabalhadores são despedidos, os lucros caem, gerando uma crise 
econômica geral. O capitalismo, através de sua história, tem sofrido 
crescentes crises dessa espécie.  

Uma grande preocupação da maioria dos pensadores 
econômicos, discutida nesta série da TV francesa, tem sido 
compreender a natureza e as causas dessas crises e descobrir 
remédios para eliminá-las ou, ao menos, aliviar seus efeitos. Este 
será também o fio-condutor desse Ensino de Economia através de 
Debate de Documentários. 

Financeirização na Gênese do Capitalismo 

Pode se afirmar, como faz o verbete sobre “banco” na 
Wikipedia, a maior enciclopédia de todos os tempos, o surgimento 
das operações bancárias ter sido simultâneo ao surgimento da 
moeda? Argumenta este ter logo criado a necessidade de 
instituições para a depositar em segurança.  

No entanto, a evolução da moeda começa a ser narrada a 
partir de duas inovações básicas, ocorridas por volta de 2000 a.C. 
Originalmente, o dinheiro era uma forma de recebimento, 
representando grãos estocados em celeiros de templos na Suméria, 
na Mesopotâmia, então o Antigo Egito. 

Esse primeiro estágio da moeda, no qual metais eram usados 
para representar reserva de valor e símbolos para representar 
mercadorias, formou a base do comércio no Crescente Fértil por 
mais de 1500 anos. O colapso do sistema comercial do Oriente 
Próximo, supostamente, teria falhado por se dar em uma Era na 
qual não havia nenhum lugar onde fosse seguro estocar o valor de 
reserva.  

O valor de um meio circulante poderia ser reconhecido se 
houvessem forças defensoras daquela reserva. O comércio via troca 
de mercadorias por moeda, em lugar do escambo direto, poderia 
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alcançar o máximo de credibilidade com o uso da força militar do 
Estado. 

O termo “Idade do Bronze” deriva das “Idades do Homem”, as 
fases da existência humana na Terra segundo a Mitologia grega. 
Destes, a Idade de Ouro e a Idade da Prata são classificadas pelos 
historiadores modernos como míticas, mas a Idade do Bronze, bem 
como a Idade do Ferro, ambas são pertinentes ao conhecimento 
histórico.  

Todo o período é caracterizado pela adoção plena do bronze 
(liga metálica resultante da mistura de cobre com estanho), em 
muitas regiões, embora o local e o período da introdução e 
desenvolvimento da tecnologia do bronze não sejam universalmente 
síncronos. A tecnologia humana para elaboração do bronze requer 
um conjunto de técnicas de produção. Relaciona-se a Idade do 
Bronze com um período de uso intenso de metais e de redes de 
desenvolvimento do comércio. 

No Antigo Egito, a Idade de Bronze começa, no período 
dinástico dos faraós, em 3150 a.C. Seu fim ocorreu entre 1300-700 
a.C. A recuperação do comércio fenício nos séculos IX e X a.C. teria 
propiciado um retorno à prosperidade com o surgimento da 
cunhagem rea l p r ime i r o po r C re so , r e i da L í d i a , e 
subsequentemente pelos gregos e persas.  

Na África, muitas formas de reserva de valor foram usadas, 
como grânulos, lingotes, marfim, várias formas de armas, gado, a 
moeda manilla, ocre e outros óxidos da terra. Os anéis de manilla 
da África Ocidental foram uma das moedas usadas a partir do 
século XI em diante para comprar e vender escravos. Em muitos 
lugares diferentes, formas tribais de escambo ou trocas 
cooperativas a prazo ainda existem. 

Os cristãos afirmam no Evangelho estar a condenação de 
Jesus aos emprestadores de dinheiro. Em seu tempo, havia essa 
atividade “bancária”? O nome “banco” nasce da designação do 
assento da mesa onde eram trocadas as moedas por banqueiros 
judeus de Florença na época do Renascimento. Em 1406, foi criado 
aquele considerado o primeiro banco moderno: o Banco di San 
Giorgio, em Gênova.  
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Se uma boa vida espiritual e uma vida em busca de bons 
negócios com base em dinheiro são inconciliáveis, a narrativa 
bíblica de Jesus ter ficado furioso ao ter visto mercadores e 
banqueiros negociando no pátio do templo em Jerusalém é 
edificante. É uma postura influente em 1400 anos da Era Cristã, 
mas é anacrônica. 

Anacronismo consiste em erro cronológico, quando 
determinados conceitos, objetos, pensamentos, costumes ou 
eventos são usados para retratar uma época diferente daquela à 
qual, de fato, são pertinentes. Ele é caracterizado pelo 
desalinhamento e falta de correspondência entre as particularidades 
das diferentes épocas, quando fatores próprios de cada tempo são, 
erroneamente, misturados em uma mesma narrativa. 

O ataque cristão contra a imoralidade do dinheiro influencia 
toda a Idade das Trevas. Esta é uma periodização histórica de modo 
a enfatizar as deteriorações demográfica, cultural e econômica, 
ocorridas na Europa, em consequência do declínio do Império 
Romano do Ocidente.  

O rótulo Idade das Trevas emprega o tradicional embate 
visual luz-versus-escuridão para contrastar a “escuridão” deste 
período com os períodos anteriores e posteriores de “luz”. O 
Renascimento, nos séculos XIV-XVI, substitui o teocentrismo pelo 
an t r opocen t r i smo e de l e su rgem o ra c i ona l i smo, o 
experimentalismo, o individualismo. 

Esse iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual 
acontecido entre os séculos XVII e XVIII na Europa. Os pensadores 
iluministas defendiam as liberdades individuais e o uso da razão 
para validar o conhecimento. Também chamado de “Século das 
Luzes”, o movimento iluminista representa a ruptura com o saber 
eclesiástico, isto é, do domínio exercido pela Igreja Católica sobre o 
conhecimento. Dá lugar ao saber científico, adquirido por meio da 
racionalidade. O liberalismo se digladia com o mercantilismo. 

Antes há uma relativa escassez de registros históricos e 
outros escritos, pelo menos para algumas áreas da Europa, 
tornando a “Era das Trevas”, assim, obscura para os historiadores. 
O termo deriva do latim saeculum obscurum, originalmente aplicado 
em 1602, em referência a essa época regressiva entre os séculos V 
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e IX. 

Uma questão-chave para a historiadores pesquisadores do “as 
if" (“como se” ou “como fosse”) é se o cristianismo medieval teria 
sido muito influente para o atraso do capitalismo financeiro durante 
séculos. Somente em Veneza, no ano de 1450, um frade 
franciscano publicou o primeiro livro sobre Contabilidade: “Summa 
de Arithmetica”. Esta teria sido uma importante invenção 
propriamente capitalista ao ser capaz de sistematizar a ideia e 
planejar a alavancagem financeira.  

Bancos emprestadores serviriam de grandes alavancas tanto 
para o lucro privado, quanto para a arrecadação fiscal. A 
contabilização do lucro, depois de descontadas as despesas 
financeiras com pagamento de juros, em relação ao patrimônio 
total, isto é, o patrimônio líquido mais os passivos de terceiros, 
indicaria se ele seria superior à rentabilidade patrimonial original 
sem o uso capital de terceiros. Essa ideia-chave estaria presente 
desde os primórdios do capitalismo. 

Em termos de custo fiscal e orçamentos governamentais, 
bancos públicos podem “fazer mais por menos”. São muitas vezes 
mais, se comparar o valor em dinheiro necessário para executar 
diretamente políticas públicas com a mesma quantidade de recursos 
capitalizados nesses bancos para fazer empréstimos indiretos e 
tomar depósitos para a multiplicação monetária.  O Capitalismo de 
Estado da China soube usar muito bem esse mecanismo para seu 
grande desenvolvimento recente. O Capitalismo de Mercado sofre o 
pudor evangélico em torno da necessidade de parcimônia virtuosa 
prévia ao crédito. 

Lidar bem com dinheiro não depende de fé, mas sim de 
acreditar ele não ser nem castigo nem recompensa divinos. É 
ciência aprendida com paciência. Conceder crédito em dinheiro 
significa o credor confiar no projeto do devedor ser capaz de o 
reembolsar, pagando-lhe o custo de oportunidade de usar o dinheiro 
em seu lugar. 

O nascimento da sociedade por ações se deu durante a 
revolução financeira na Holanda, um século antes da revolução 
industrial inglesa, ocorrida no século XVIII. Ela partiu de uma ideia-
chave do capitalismo: usar dinheiro de outras pessoas em benefício 



!23

do próprio empreendimento. Conseguir associados propicia um 
ganho ao fundador. Ele condiciona a manutenção de sua gestão ao 
conceder participação acionária, tendo como contrapartida a divisão 
de lucros ou eventuais prejuízos. 

Esta alavancagem financeira com capitalização prévia 
condiciona a ocorrer com dívida. No caso de tomada de 
empréstimos, para aumentar a rentabilidade patrimonial do capital 
próprio com o uso de capital de terceiros para o propósito de 
elevação da escala do negócio, o devedor assume o risco de a 
rentabilidade esperada não se confirmar e ficar abaixo dos juros do 
crédito contratado. Para compensar o risco da inadimplência, o 
credor solicita, em geral, uma garantia patrimonial como colateral 
do empréstimo. 

Essa ideia de multiplicação monetária e da renda substitui a 
ideia anacrônica anterior à existência de um sistema bancário com 
sua rede de agências, inclusive virtuais ou digitais: via parcimônia 
(ou poupança) colocar somente o rendimento excedente de volta 
para o próprio negócio. O autofinanciamento não permite o ganho 
de escala necessário e o dinamismo econômico possível com o uso 
de financiamentos bancários. 

A conquista das Américas foi a expropriação da riqueza 
metálica existente e a exploração do comércio de escravos para 
estes criarem riqueza agrícola nova em benefício de seus senhores 
de origem europeia. O crédito, seja de origem privada dos 
mercadores, seja de origem monárquica, foi decisivo para todas 
essas empreitadas criadoras do capitalismo. Relacionou credores e 
empreendedores motivados por ganhar mais dinheiro e dispostos a 
compartilhar parte da maior rentabilidade. Os conquistadores 
tinham as iniciativas particulares de usarem tecnologias de 
navegação e outros conhecimentos para a colonização, mas antes 
disso necessitavam se endividar.   
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2. Riqueza das Nações 

Liberalismo Clássico de Esquerda 

O liberalismo é uma doutrina político-econômica e sistema 
doutrinário cuja característica maior se refere à sua atitude de 
abertura e tolerância a vários níveis. De acordo com essa doutrina, 
o interesse geral requer o respeito pela liberdade cívica, econômica 
e da consciência dos cidadãos. 

O liberalismo surgiu na época do iluminismo, no século XVIII, 
contra a predominância, até então, da Monarquia Absolutista 
dinástica. Passou a defender a razão humana e o direito inalienável 
à ação e realização própria, livre e sem limites, serem o melhor 
caminho para a satisfação dos desejos e necessidades da 
humanidade. Este otimismo da razão exigia não só a liberdade de 
pensamento, mas também a liberdade política e econômica. 

O liberalismo, em seu significado original, é defendido pela 
esquerda norte-americana. O neoliberalismo, em defesa apenas da 
liberdade econômica individualista ou empresarial, é defendido pela 
direita latino-americana. 

O significado original do Iluminismo, quando se expressou em 
um movimento intelectual ocorrido na Europa do século XVIII, em 
particular na França com grande desenvolvimento da Ciência e da 
Filosofia, após as revoluções burguesas, passou a ter grande 
influência no contexto cultural, social, político e espiritual em 
diversos países. Onde o movimento teve maior expressão, as 
heranças feudais se chocavam com o capitalismo emergente. A 
burguesia, liderando camponeses e operários, se lançou contra a 
nobreza e o clero. Aquelas classes emergentes nas cidades 
disputaram a direção do movimento. 

Também conhecido como “Época das Luzes”, foi um período 
de transformações na estrutura social, onde os temas giravam em 
torno da Liberdade, do Progresso e do Homem. O Iluminismo foi um 
processo desenvolvido para corrigir as desigualdades da sociedade e 
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garantir os direitos naturais do indivíduo, como a liberdade e a livre 
posse de bens. 

René Descartes lançou as bases do racionalismo como a única 
fonte de conhecimento. Acreditava existir uma verdade absoluta. 
Sua busca consistia em questionar todas as teorias ou ideias pré-
existentes. Sua visão é resumida na frase: “penso, logo existo”. 

O liberalismo acreditava no progresso da humanidade a partir 
da competição das forças sociais, inclusive as forças de mercado. 
Era contrário às determinações das autoridades (religiosas ou 
estatais) sobre a conduta do indivíduo, tanto no campo ideológico 
como no campo material, quando a burguesia adotou a postura de 
uma desconfiança básica sobre todo o tipo de obrigação (individual 
e empresarial) a respeito do pagamento de impostos progressivos 
para diminuição da desigualdade social. 

Na sua origem, o liberalismo defendia não só as liberdades 
individuais, mas também as dos povos. Chegou mesmo a colaborar 
com os novos movimentos de libertação nacional surgidos durante o 
século XIX, tanto na Europa como nos territórios ultramarinos, 
sobretudo na América Latina. 

No âmbito político, o liberalismo deu os seus primeiros passos 
com a Revolução Americana (1783) e a Francesa (1789). 
Os Direitos Humanos constituíram seu projeto político universal. 

O liberalismo foi adotado como ideologia econômica pela 
burguesia industrial. Amparada por essa ideologia, conseguiu 
conquistar uma posição predominante nos países de capitalismo 
retardatário (Estados Unidos, Alemanha, Japão, etc.), durante o 
século XIX e até a I Guerra Mundial, quando se tornou a força 
política dominante em quase todo o mundo ocidental.  

Posteriormente, em países de capitalismo tardio, o Estado foi 
orientado, seja por castas dos militares, seja por castas dos sábios-
tecnocratas, para a intervenção econômica em grandes projetos de 
investimento em infraestrutura e proteção do mercado nacional, 
para o capital nacional e o investimento direto estrangeiro, através 
de medidas de política econômica. 
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O princípio da liberdade na vida econômica, proclamado pelo 
liberalismo, se desenvolveu primeiramente em condições 
de grandes desigualdades sociais nos primórdios da revolução 
industrial inglesa. Posteriormente, na Europa, enfrentou uma forte 
reação através das doutrinas socialistas e comunistas, cujos 
movimentos se tornaram opositores do liberalismo bem mais fortes 
em lugar das correntes conservadoras. 

Nos Estados Unidos, graças à conquista do Oeste pelo Estado 
militar e à concessão de terras a quem as defendesse com armas e 
participasse do genocídio dos nativos, inclusive mexicanos 
habitantes da Flórida, do Texas e da Califórnia, e/ou fugisse da 
escravidão do Sul durante a Guerra Civil (1860-1865), a repartição 
de renda e riqueza obtida por esses imigrantes não foi tão desigual.  

Houve, assim, a possibilidade de uma “pequena burguesia” se 
associar à grande burguesia através do mercado de ações. O 
imaginário social da paradoxal mistura entre nacionalismo e 
individualismo, em defesa do “sonho norte-americano”, é adotado 
inclusive pela esquerda norte-americana. 

O fracasso do liberalismo face aos grandes problemas políticos 
e sociais, depois da I Guerra Mundial, surgidos na Europa central, 
teve como consequência a Alemanha, Itália e outros países 
mergulharem em crises profundas e prolongadas. Isso contribuiu 
para o florescimento de regimes totalitários: fascismo, nacional-
socialismo, falangismo, etc. Posteriormente à II Guerra Mundial, e 
face a outros movimentos de tendência democrata-cristã ou 
socialdemocrata, o liberalismo ressurgiu, pretendendo constituir de 
novo uma opção no campo político e socioeconômico. 

Do ponto de vista econômico, o liberalismo vem dos 
fisiocratas, de Adam Smith e da Teoria do Livre Cambismo 
(comércio livre), desenvolvida por eles contra o mercantilismo: um 
conjunto de ideias e práticas econômicas executadas pelos Estados 
absolutistas europeus durante a Idade Moderna, posterior ao 
período do Feudalismo. O Mercantilismo representava a intervenção 
do Estado sobre a economia ao criar uma série de processos 
protecionistas. Eles garantiam o enriquecimento dos monarcas com 
base na quantidade de tesouros: metais preciosos como ouro e 
prata. 
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Laissez-faire é parte da expressão em língua francesa laissez 
faire, laissez aller, laissez passer. Significa, literalmente, “deixai 
fazer, deixai ir, deixai passar”. Simboliza o liberalismo econômico, na 
versão mais pura de capitalismo, quando o mercado deve funcionar 
de maneira competitiva, sem interferência, taxas nem subsídios, 
apenas com regulamentos suficientes para proteger os direitos de 
propriedade. Esta filosofia econômica teve seu início nos Estados 
Unidos e nos países da Europa, desde o fim do século XIX até o 
início do século XX. 

O liberalismo político implicava a restrição do poder estatal, 
não permitindo o Estado interferir em alguns direitos fundamentais 
dos indivíduos, como o direito à vida, à felicidade e à liberdade. Daí 
à restrição da interferência econômica é um passo não dado pela 
esquerda norte-americana. 

O propósito do liberalismo social é defender os direitos 
humanos e as liberdades civis dos cidadãos contra possíveis atos de 
opressão do Estado. No entanto, o liberalismo social vai além disso, 
porque defende o Estado proporcionar aos cidadãos oportunidades 
no contexto econômico, da saúde, da educação, etc. 

No Brasil, a esquerda necessita entender e adotar as 
bandeiras-de-luta do liberalismo social e político. Coerentemente, 
deve também se aliar ao liberalismo econômico no tocante à defesa 
do mercado competitivo, inclusive no caso do mercado de trabalho, 
quando o mérito pessoal deve ser o critério único de nomeação para 
cargos públicos e ascensão profissional.  

Com isso ela rejeitará a predominância, como houve também 
no governo de esquerda (2003-2014), de nomenclatura, nepotismo, 
familismo, aparelhamento, etc. E ultrapassará a fase de 
protecionismo à burguesia industrial golpista, necessária na fase de 
indústria nascente, mas não mais hoje. Quem não for competitivo, 
não deve se estabelecer com base em favores corruptos estatais. 

O pior capitalismo é o capitalismo de compadrio aqui 
predominante. A maior arma contra ele é o capitalismo de mercado 
competitivo com planejamento estatal e sem favorecimento espúrio 
ou corrompido. 
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Adam Smith em favor do Liberalismo e contra o Mercantilismo 

No século XVIII, antes da Revolução Industrial inglesa, Adam 
Smith argumentava o capital ser mais produtivo empregado em 
alguns setores em lugar de outros. O capital empregado na 
agricultura era o mais produtivo. O aplicado na indústria vinha logo 
a seguir e, depois, vinha o capital empregado no comércio interno 
e, por fim, o empregado no comércio externo.  

Esse escalonamento da produtividade do capital corresponde 
ao julgado por Smith ser a ordem natural do desenvolvimento 
econômico. Se os governos nada fizessem para estimular ou 
desestimular o investimento de capital em qualquer setor, a própria 
busca egoísta de lucro máximo dos capitalistas levaria ao 
desenvolvimento econômico, segundo essa lei natural. Essa ordem 
socialmente dominante seria benéfica à sociedade. 

Depois de a produção agrícola ter-se transformado num 
“sistema de liberdade natural”, o capital seria destinado à indústria. 
Nesse estágio de desenvolvimento, a indústria interna ainda 
contribuiria mais para o bem-estar humano em vez de ser destinado 
para o comércio exterior como propunha o mercantilismo. 

 Mercantilismo é conhecido como um conjunto de ideias e 
práticas econômicas executadas pelos Estados absolutistas 
europeus durante a Idade Moderna, posterior ao período do 
Feudalismo. 

O Mercantilismo é caracterizado por representar a intervenção 
do Estado sobre a economia, criando uma série de processos 
protecionistas. Eles garantiriam o enriquecimento com base na 
quantidade de capitais em ouro armazenados nos seus tesouros. 
Quem saía ganhando mais com este sistema econômico era a 
nobreza e menos a burguesia. Excluía o Terceiro Estado, isto é, o 
povo. 

A política mercantilista está baseada na ideia de a riqueza da 
Nação ser proporcional à quantidade de metais preciosos (ouro e 
prata, principalmente) detida em seu poder. Quanto maior o 
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acúmulo dessas riquezas, maior seria o prestígio e respeito obtido 
pelo país entre as outras Nações. 

O Mercantilismo foi o principal sistema econômico durante o 
Absolutismo monárquico europeu, entre os séculos XV e XVIII. O 
regime absolutista, como o próprio nome sugere, concentrava o 
poder absoluto do Estado nas mãos de apenas uma pessoa: um rei 
ou uma rainha, justificado por predestinação divina à dinastia. 

Durante este período, a realeza mostrou-se aliada da alta 
burguesa, incentivando a exploração marítima e a ampliação do 
comércio por parte desta. Assim, o Mercantismo representava 
sinônimo de aumento de poder, pois quanto maior a expansão 
territorial, maior seriam os impostos cobrados pela Coroa. 

O Mercantilismo se intensificou a partir do século XV, com o 
início das grandes explorações marítimas, principalmente por 
Espanha, França e Portugal. Entrou em declínio em meados do 
século XVIII, com o surgimento de ideias liberais, onde as pessoas 
começavam a questionar a interferência direta do Estado na 
economia. 

Descrevendo o fluxo de capital para a indústria interna num 
“sistema de liberdade natural”, Smith formulou a proposição mais 
famosa de sua tese, segundo a qual em um mercado livre os atos 
egoístas dos indivíduos são dirigidos, como fosse por uma “mão 
invisível”, para a maximização do bem-estar econômico. 

Smith concluiu as intervenções, as regulamentações, as 
concessões de monopólio e os subsídios especiais do governo – 
tudo isso tendia a alocar mal o capital e a diminuir sua contribuição 
para o bem-estar econômico. Além do mais, esses atos do governo 
tendiam a restringir os mercados, reduzindo, assim, a taxa de 
acumulação de capital e diminuindo a extensão da divisão do 
trabalho e, com isso, o nível de produção social. 

Os mercados livres e em concorrência não só dirigiriam o 
emprego de capital para os setores onde ele fosse mais produtivo. 
Também fariam – mais uma vez por meio da “mão invisível”, capaz 
de dirigir a maximização egoísta do lucro para canais socialmente 
úteis – serem produzidas as mercadorias precisadas ou desejadas. 
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A influência de Smith nas doutrinas econômicas socialmente 
conservadoras desses dois últimos séculos está principalmente em 
sua crença de, em uma economia de mercado concorrencial, 
laissez-faire e capitalista, o livre mercado dirigir todos os atos 
egoístas, aquisitivos e voltados para o lucro para um “sistema óbvio 
e simples”, socialmente benéfico e harmonioso, “de liberdade 
natural”. Declarou ele as funções apropriadas do governo deverem 
ser estritamente limitadas. 

O governo só deveria ter três funções: 

• primeiro, a função de proteger a sociedade da violência e da 
invasão de outras sociedades independentes;  

• segundo, a função de proteger, na medida do possível, todo 
membro da sociedade da injustiça e da opressão de qualquer 
de seus membros ou a função de oferecer uma perfeita 
administração da Justiça; e,  

• por fim, a função de fazer e conservar certas obras públicas e 
de criar e manter certas instituições públicas, cuja criação e 
manutenção nunca despertariam o interesse de qualquer 
indivíduo ou de um grupo de indivíduos, porque o lucro nunca 
cobriria as despesas incorridas por esses indivíduos, embora, 
quase sempre, tais despesas pudessem beneficiar e 
reembolsar a sociedade como um todo. 

Harmonia Social Guiada pela Mão Invisível de O Mercado 

O “sistema óbvio e simples de liberdade natural” de Smith era 
visto como um sistema econômico no qual prevalecia a harmonia. 
Smith tinha consciência de os motivos egoístas e aquisitivos 
levarem a conflitos individuais e a conflitos de classes.  

Todavia, no contexto social do capitalismo concorrencial, 
esses conflitos eram apenas aparentes e acabavam não sendo reais. 
A “mão invisível” solucionava automaticamente os conflitos 
superficiais ou aparentes da melhor maneira, para a felicidade 
humana. 
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As obras de Smith, porém, impressionam o leitor por serem 
extremamente ambíguas, quando não contraditórias, quanto à 
questão do conflito de classes versus harmonia social, no 
capitalismo.  

Um argumento central é os proponentes da Teoria do Valor-
Trabalho verem o conflito de classes como algo de importância 
fundamental para a compreensão do capitalismo, enquanto a Teoria 
do Valor-Utilidade vê a harmonia social como fundamental e leva, 
inevitavelmente, a uma versão do argumento da “mão invisível”, de 
Smith. Só quando Smith abandonou a Teoria do Valor-Trabalho pôde 
argumentar em favor da “mão invisível” e da harmonia social. 

Grande parte da análise de Smith, porém, deriva de sua 
perspectiva da Teoria do Valor-Trabalho. Assim, ele argumentou:  

1. o trabalho é o único criador original de valor,  

2. os trabalhadores tinham de dividir o produto de seu trabalho 
com duas classes, cuja fonte de poder e cuja reivindicação à 
renda não decorriam da produção de mercadorias, mas da 
propriedade;  

3. a propriedade dava a algumas pessoas “o direito de colher o 
aquilo não plantado por elas” e  

4. a proteção dos direitos de propriedade pelo governo era, 
basicamente, uma “defesa do rico contra o pobre”. 

Além disso, Smith acreditava os salários serem determinados 
por uma luta econômica, social e política entre trabalhadores e 
capitalistas. Nela, os capitalistas, quase sempre, levavam a melhor. 
Também reconhecia os empresários usarem de todos os meios 
disponíveis para evitar a concorrência e garantir monopólios. 

Analisando os efeitos do capitalismo, da acumulação de 
capital e de sua consequente divisão do trabalho sobre a maioria 
dos trabalhadores, Smith enxergava para esses trabalhadores, o 
valor da “mão invisível” e do “sistema óbvio e simples de liberdade 
natural” estar muito afastado.  

Além do mais, quando se considera o governo existir para 
“proteger os ricos dos pobres”, ele é usado como principal meio 
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para os capitalistas sobrepujarem os trabalhadores em suas lutas 
por salários. Os capitalistas usam todos os meios à sua disposição, 
inclusive o governo, para garantir e proteger seus monopólios.  

Como Smith esperava se alcançar o “sistema de liberdade 
natural”, no qual o governo só tivesse três deveres e a “mão 
invisível” dirigisse todos os atos egoístas e gananciosos para um 
todo harmonioso e mutuamente benéfico? 

Levando-se em conta essas dificuldades e as inúmeras 
análises profundas e esclarecedoras de A Riqueza das Nações, não é 
de admirar a influência intelectual de Smith ser percebida em duas 
tradições rivais do pensamento econômico dos séculos XIX e XX. 
Uma delas enfatiza a Teoria do Valor-Trabalho e o conflito de classes 
e a outra enfatiza a Teoria do Valor-Utilidade, a harmonia social e a 
“mão invisível”.” 
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3. Ricardo e Malthus 

Teoria Malthusiana da População 

Thomas Robert Malthus (1766-1834) era filho de uma família 
inglesa de posses. Foi educado na Universidade de Cambridge. Em 
1805, foi nomeado para o corpo docente da faculdade da 
Companhia das Índias Orientais, em Harleybury. Ocupou a primeira 
cátedra inglesa de Economia Política, onde permaneceu até sua 
morte, em 1834. 

Malthus viveu em uma época de intensos conflitos de classes. 
Suas obras refletem sua posição com relação a esses conflitos. 
Havia dois conflitos principais. E.K Hunt, em sua “História Do 
Pensamento Econômico”, discute cada um deles separadamente.  

Primeiro, a Revolução Industrial só foi possível com imensos 
sacrifícios e grande sofrimento da classe operária em geral. Os 
trabalhadores nem sempre aceitavam humildemente esses 
sacrifícios. Sofriam não só com as angústias sociais e econômicas, 
como também com a opressão legislativa e política.  

Em segundo lugar, em fins do século XVIII e início do século 
XIX, a antiga classe proprietária de terras ainda tinha o controle 
efetivo do Parlamento inglês e travou-se um intenso conflito entre 
essa classe e a nova classe capitalista industrial. Esse conflito foi 
travado com vistas ao controle do Parlamento, mas a razão última 
era decidir se a Inglaterra deveria continuar com uma economia 
agrícola relativamente autossuficiente ou dedicar-se basicamente à 
produção industrial. 

Malthus escreveu muitos livros, panfletos e ensaios durante 
sua vida. Seus escritos podem ser divididos em dois períodos, cada 
um caracterizado por sua respectiva preocupação social dominante 
e por sua abordagem teórica.  

Na década de 1790 e no início da década de 1800, sua 
principal preocupação era com a inquietação dos trabalhadores e 
com os esquemas defendidos por intelectuais radicais, com relação 
à reestruturação da sociedade, a fim de promover o bem-estar e a 
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felicidade dos trabalhadores. Estes esquemas só poderiam tentar 
promover a causa dos trabalhadores em detrimento da riqueza e do 
poder das duas classes de proprietários – os capitalistas e os 
proprietários de terras. Malthus era defensor declarado dos ricos, e 
sua Teoria da População serviu de arcabouço para defendê-los.  

Em 1798, publicou sua obra intitulada An Essay on the 
Principle of Population as It Affects the Future Improvement of 
Society, with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. 
Condorcet, and Other Writers, geralmente conhecida como Ensaio 
sobre o Princípio da População. Em 1803, publicou uma edição 
revista onde as emendas eram tantas a ponto de se tratar, de fato, 
de outro livro. Esse livro é geralmente conhecido como o segundo 
Ensaio sobre o Princípio da População. Mais tarde, publicou A 
Summary View of the Principle of Population. 

A partir de 1814, a principal preocupação de Malthus passou a 
ser com relação às Leis dos Cereais e à luta entre os proprietários 
de terras e os capitalistas. Nesse período, ele sempre defendeu os 
interesses da classe dos proprietários de terras. Os fundamentos 
intelectuais dessa defesa estão contidos em sua obra intitulada 
Principles of Political Economy Considered with a View to Their 
Practical Application, publicada pela primeira vez em 1820. Nos 
Princípios, a base teórica mais importante de sua defesa dos 
proprietários de terras era sua teoria da “superprodução” ou das 
depressões econômicas. 

As condições abjetas da classe operária e a inquietação dos 
trabalhadores de fins do século XVIII tinham feito surgir muitos 
defensores da classe operária. De especial influência entre eles, 
eram o francês Marie Jean Antoine Nicholas de Caritat, Marquês de 
Condorcet (1743-1794), e o inglês William Godwin (1756-1836). 
Era principalmente contra as ideias desses dois homens o destino 
do primeiro Ensaio de Malthus. 

Essas ideias de esquerda viriam a ser muitas vezes repetidas 
pelos socialistas do século XIX:  

(1)  as inst i tu ições socia is e econômicas capita l istas, 
particularmente as relações de propriedade privada, eram as 
causas dos males e do sofrimento no sistema e  
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(2)  o governo de um sistema capitalista nunca repararia esses 
males, pois era controlado pela classe capitalista.  

Godwin, porém, tinha uma resposta para essa situação 
aparentemente impossível. Acreditava a razão humana ter 
capacidade de salvar a sociedade. Quando os homens fossem 
educados com relação aos males dessa situação raciocinariam 
juntos e chegariam à única solução racional. Essa solução – tal 
como vista por Godwin – implicava a abolição do governo, a 
abolição das leis, a abolição da propriedade privada e das classes 
sociais e o estabelecimento da igualdade econômica, social e 
política. 

O primeiro Ensaio, de Malthus, destinou-se a combater as 
ideias desses dois homens. Havia dois temas dominantes.  

O primeiro era o argumento de, independentemente do êxito 
conseguido pelos reformadores, em suas tentativas de modificar o 
capitalismo, a atual estrutura de proprietários ricos e trabalhadores 
pobres reapareceria inevitavelmente. Essa divisão de classes era, 
segundo Malthus, uma consequência inevitável da lei natural. 

Ele apresentou argumentos complicados para mostrar, mesmo 
se Godwin e seus discípulos pudessem reconstruir a sociedade 
segundo seus ideais, essa sociedade logo se degeneraria, pelas leis 
inevitáveis da natureza e não por qualquer depravação inerente ao 
homem. Transformar-se-ia em uma sociedade construída com base 
em um plano não essencialmente diferente do prevalecente em 
todo Estado então conhecido. Voltaria a ser uma sociedade dividida 
em uma classe de proprietários e em uma classe de trabalhadores e 
com o amor-próprio como mola propulsora da grande máquina. 

O segundo tema sempre presente em sua Teoria da População 
era a pobreza e o sofrimento abjeto serem o destino inevitável da 
maioria das pessoas, em toda sociedade. Além do mais, as 
tentativas de minorar a pobreza e o sofrimento, por mais bem-
intencionadas pudessem ser, tornariam a situação pior, e não 
melhor. 

Albert O. Hirschman, em seu l ivro A Retórica da 
Intransigência (São Paulo, Companhia das Letras, 1992, 151 
páginas), recorrendo a exemplos extraídos tanto de discursos 
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parlamentares como de livros clássicos do pensamento 
antirrevolucionário e antirreformista, demonstra existirem três teses 
reacionárias principais no discurso reacionário contra as tentativas 
de conquistas sociais históricas: 

1. a tese da futilidade sustenta: as tentativas de transformação 
social serão infrutíferas, porque simplesmente não 
conseguirão “deixar uma marca”. 

2. a tese da ameaça argumenta: o custo de qualquer reforma ou 
mudança proposta é alto demais, pois coloca em perigo outra 
preciosa realização. 

3. a tese da perversidade afirma: qualquer ação proposital para 
melhorar determinado aspecto da ordem econômica, social ou 
política só serve para exacerbar a situação desejada de ser 
remediada. 

Há duzentos anos, em todos os lugares, elas se repetem, 
compulsivamente, na retórica dos conservadores. Todas elas são 
destinadas a convencer qualquer tentativa de mudar a sociedade 
ser inútil, desastrada ou prejudicial. 

“Devemos reprovar remédios específicos para o sofrimento 
humano” – argumentava Malthus – “e também devemos reprovar 
os homens bem-intencionados, mas muito enganados, pensando 
em estarem prestando um serviço à humanidade ao projetarem 
esquemas para a eliminação total de erros particulares.” 

A Teoria da População na qual Malthus se baseava para tirar 
essas conclusões era relativamente simples. Quase todas as 
pessoas eram impelidas por um desejo quase insaciável de prazer 
sexual. Por isso, as taxas de reprodução, quando incontidas, 
levariam a aumentos em progressão geométrica da população. 
Especificamente, a população duplicaria a cada geração.  

“Todos os animais” – argumentava ele – “têm uma capacidade 
de se reproduzir em progressão geométrica”. Quanto a esse 
aspecto, os animais humanos não eram diferentes dos outros 
animais. 
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“Apesar de o homem estar acima de todos os outros animais, 
por sua capacidade intelectual, não se deve supor as Leis 
Físicas às quais está sujeito serem essencialmente diferentes 
daquelas aplicadas em outros segmentos da natureza 
animada.” 

Daí Malthus afirmava com segurança a população, quando 
incontida, aumentar em progressão geométrica, de modo a 
duplicar-se a cada vinte e cinco anos. 

Era óbvio, para Malthus, em nenhuma sociedade a população 
ter crescido nesse ritmo durante muito tempo, porque, em muito 
pouco tempo, cada metro quadrado da Terra estaria habitado. 
Então, a questão central a qual ele procurou responder prendia-se 
às forças atuantes para conter o crescimento da população no 
passado e quais as forças, provavelmente, atuariam no futuro. 

A resposta mais imediata e óbvia era a população de qualquer 
território ser limitada pela quantidade de alimentos. Embora 
Malthus estivesse consciente de, com mais trabalho e melhores 
métodos de produção de alimentos, os seres humanos poderem 
aumentar o nível de produção de alimentos, afirmava ser quase 
certo os aumentos conseguidos em cada geração seriam cada vez 
menores, em determinado território.  

Na melhor das hipóteses, achava a produção de alimentos 
poder aumentar em progressão aritmética. Cada geração só poderia 
aumentar a produção em quantidade mais ou menos equivalente ao 
aumento conseguido pela geração anterior. 

Então, se não houvesse qualquer outro controle, a fome 
acabaria limitando o crescimento populacional à taxa máxima 
segundo a qual pudesse ser aumentada a produção de alimentos. 
Havia, porém, muitos outros controles.  

Às vezes, Malthus classificava esses controles em duas 
categorias: preventivos e positivos.  

• Os controles preventivos reduziam a taxa de natalidade; 
incluíam a esterilidade, a abstinência sexual e o controle de 
nascimentos.  
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• Os controles positivos aumentavam a taxa de mortalidade; 
incluíam a fome, a miséria, as pragas, a guerra e o controle 
final e inevitável da morte pela fome.  

A população era sempre limitada por uma combinação desses 
controles, para ficar dentro dos limites da oferta disponível de 
alimentos. Se os controles preventivos fossem inadequados, os 
controles positivos seriam inevitáveis e, se houvesse uma 
insuficiência de doenças, guerras e catástrofes naturais, a morte 
pela fome sempre controlaria o crescimento da população. 

Malthus também tinha um segundo esquema de classificação 
para entender o lado normativo de sua teoria. Os “controles” 
positivos e preventivos, “reprimem o poder reprodutivo da 
população e mantêm seus efeitos compatíveis com o nível de 
subsistência, se resumem em restrição moral, em vício e miséria”. 

Segundo esse esquema de classificação, Malthus pôde 
argumentar: se a riqueza e a renda de qualquer membro da 
sociedade aumentassem, a grande maioria reagiria, tendo tantos 
filhos a ponto de logo voltar ao nível simples de subsistência. Só o 
homem moralmente virtuoso poderia escapar a esse destino por 
abstinência sexual. 

Assim, pela Teoria da População, elaborada por Malthus, a 
diferença final entre o rico e o pobre era o alto nível moral daquele 
e o baixo nível moral desse. Achava o controle da natalidade um 
vício. Ele nem seria mencionado por um bom cristão e, muito 
menos, defendido. Além disso, associava-o exclusivamente a 
relações sexuais antes do casamento ou fora dele. 

“Um bom cristão teria de denunciar, vigorosamente, o vício e 
aceitar, de forma realista, a miséria inevitável, necessária 
impedir a população superar os meios de subsistência.” 

Malthus rejeitava, portanto, todos os esquemas capazes de 
redistribuírem renda ou riqueza. Essas redistribuições, 
simplesmente, aumentariam o número de trabalhadores pobres e 
fariam com eles voltarem ao nível de subsistência. Às vezes, 
Malthus argumentava até essa redistribuição nem mesmo aumentar 
o bem-estar dos trabalhadores, durante o curto período quando eles 
ainda não tivessem tido filhos. 
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Malthus também se opunha a quase todas as tentativas de 
aprovação de leis capazes de diminuírem o sofrimento dos pobres. 

Os membros mais úteis da sociedade eram, obviamente, a classe 
rica dos proprietários, cujo valor era não só econômico, como 
também cultural. 

Malthus argumentava, em qualquer sociedade, a única fuga 
possível da anarquia e da total insegurança era o estabelecimento 
dos direitos de propriedade e o casamento. Uma vez estabelecidas 
essas instituições, as pessoas com alto caráter moral começariam a 
acumular propriedades, enquanto a maioria dos cidadãos esbanjaria 
suas propriedades em uma vida desregrada. 

Nesse ponto, as classes mais baixas não teriam meios de 
continuar existindo, se a elite moral e rica não dividisse com elas 
seus recursos acumulados. Mas haveria tanta gente pobre de modo 
a elite rica ter de escolher com quem dividiria seus recursos. 

Essa afirmativa é acompanhada da afirmativa já citada de as 
“leis inevitáveis da natureza” decretarem todas as sociedades serem 
“divididas em uma classe de proprietários e em uma classe de 
trabalhadores”. 

O valor social e cultural da classe de proprietários ricos era 
maior ainda. Malthus achava o sistema de propriedade privada e a 
desigualdade de classes por ele criada eram responsáveis por todas 
as grandes realizações culturais da humanidade. 

Talvez Malthus tivesse percebido até o conservador mais 
insensível acharia suas sugestões de política demasiadamente 
severas. Por isso, terminou seu primeiro Ensaio com um apelo 
santarrão à religião e à vontade de Deus. 

   

Distribuição da Renda na obra de David Ricardo 

David Ricardo (1772-1823) era filho de um rico capitalista 
inglês. Ele tinha feito fortuna na bolsa de valores, após ter migrado 
da Holanda para a Inglaterra.  

O jovem Ricardo teve mais êxito ainda na Bolsa de Valores se 
comparado ao seu pai, tendo se transformado em um homem muito 
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rico antes dos 30 anos de idade. Em 1799, leu A Riqueza das 
Nações, de Adam Smith. 

Desde então, até sua morte, passou o tempo estudando e 
escrevendo sobre questões de Economia Política e aumentando sua 
fortuna. É de aceitação geral considerá-lo o teórico mais rigoroso 
entre os economistas clássicos. Sua capacidade de construir um 
modelo abstrato de como funcionava o capitalismo e dele deduzir 
todas as suas implicações lógicas foi insuperável, em sua época.  

Além disso, sua teoria econômica estabeleceu um estilo de 
modelos econômicos abstratos e dedutivos dominantes da teoria 
econômica até hoje. Como Adam Smith, ele iria exercer uma 
poderosa influência tanto sobre o marxismo radical quanto sobre as 
tradições neoclássicas conservadoras da teoria econômica em todo 
o r e s t an te do sé cu l o X IX e no sé cu l o XX . E l e f o i , 
inquestionavelmente, um dos cinco ou seis economistas mais 
influentes até a época atual. 

Ricardo viveu na mesma época social e politicamente 
turbulenta de Malthus. Como ele, foi influenciado pela Revolução 
Francesa, pela Revolução Industrial, pela crescente inquietação da 
classe operária e a luta entre os capitalistas e os proprietários de 
terras ingleses.  

Sua opinião sobre a classe operária não era essencialmente 
diferente da de Malthus. Ricardo aceitou a Teoria da População de 
Malthus e suas conclusões quanto à natureza e às causas da 
pobreza dos trabalhadores.  

Ricardo foi, porém, um inimigo intelectual de Malthus a vida 
toda, embora fosse seu amigo pessoal. A principal questão social 
onde suas opiniões diferiam era o conflito entre os capitalistas e os 
proprietários de terras. Ricardo sempre defendia os interesses da 
classe capitalista. As principais questões teóricas onde suas ideias 
diferiam eram a Teoria do Valor e a Teoria da Superprodução de 
Malthus. 

Em seu prefácio à obra Principles of Political Economy and 
Taxation, Ricardo definiu o visto por ele como o problema central da 
Economia Política: 
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“O produto da terra – tudo retirado de sua superfície pelo 
emprego conjunto do trabalho, das máquinas e do capital – é 
dividido entre três classes da comunidade, a saber: o 
proprietário da terra, o dono do capital necessário para o seu 
cultivo e os trabalhadores cujo trabalho foi empregado para o 
cultivo da terra. O principal problema da Economia Política é 
determinar as leis regentes dessa distribuição.” 

A essência de sua teoria pode ser percebida, de acordo com 
suas próprias palavras, na seguinte citação: “A tendência natural 
dos lucros é o declínio. Isso porque, com o progresso da sociedade 
e com o aumento da riqueza, a quantidade adicional de alimentos 
necessários é obtida com o sacrifício de cada vez mais trabalho.” 

O resultado de uma falta de acumulação seria uma 
interrupção do progresso econômico, uma queda do salário de 
mercado ao nível de subsistência, o sofrimento e a pobreza social 
generalizada. Esse era o estado estacionário de Ricardo.  

Alguns historiadores afirmam a teoria de Ricardo ser 
pessimista e sombria, porque seu modelo parecia implicar a 
inevitabilidade do estado estacionário. Outros afirmam: sua teoria 
estava errada, porque não previa as mudanças tecnológicas. Elas 
iriam ocorrer na produção agrícola nos séculos XIX e XX. Essas 
mudanças resultariam em um aumento mais ou menos contínuo da 
produtividade da agricultura. Ambas avaliações da teoria de Ricardo 
baseiam-se em mal-entendidos. 

Ricardo via a sociedade de acordo com a perspectiva da teoria 
do trabalho ou da produção. Concentrou-se nitidamente nos dois 
principais conflitos de classe de sua época. 

Em sua teoria, os interesses dos trabalhadores e dos 
capitalistas eram opostos. “Se os salários subirem” – repetia ele – 
“os lucros terão, necessariamente, de cair”.  

Da mesma forma, os interesses dos capitalistas e dos 
proprietários de terras eram sempre opostos. Sua teoria não era 
uma tentativa de prever o provável de acontecer no século 
seguinte. Era uma tentativa de influenciar o Parlamento em 
questões e políticas debatidas na época. Ricardo queria, 
particularmente, ver abolidas as Leis dos Cereais. 
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Quanto às três classes antagônicas, Ricardo argumentou, 
como Malthus: devido à sua tendência a aumentar o tamanho de 
suas famílias, quando sua renda aumentasse, os trabalhadores 
sempre estariam próximos do nível de subsistência. No conflito 
entre proprietários de terras e capitalistas, ele queria mostrar os 
interesses dos proprietários de terras sempre se oporem ao bem-
estar geral da sociedade, enquanto os dos capitalistas estavam 
sempre de acordo com o bem-estar geral da sociedade. 

A Inglaterra só não enfrentou uma crise de produção de 
alimentos nos séculos XIX e XX porque abandonou as Leis dos 
Cereais, permitindo a livre importação de alimentos. Além disso, a 
produtividade agrícola aumentou durante todo aquele período. 

Harmonia Social e Conflito de Classes na Obra de David 
Ricardo 

A obra de Ricardo ilustra um dos principais temas do livro de 
E.K Hunt, “História do Pensamento Econômico: Uma Perspectiva 
Crítica”:  a Teoria do Valor-Utilidade ou qualquer abordagem da 
economia tendente a igualar preços e utilidade, de modo geral, 
defende a ideia de existir uma harmonia social engendrada pela 
“mão invisível” do mercado livre.  

Quando Ricardo afirmou o livre-comércio aumentar o “total de 
benefícios” de cada país, estava meramente repetindo o princípio de 
Adam Smith, segundo o qual o livre-comércio aumenta a utilidade 
ou os “benefícios” de ambas as partes, na troca. Quando esse 
princípio passa a ser o ponto central da análise econômica, o 
remédio para quase todos os problemas de privação material 
humana se transforma em um problema de ampliação do mercado 
ou de tornar mais livre a troca e o comércio. Se essa política fosse 
adotada, todos pareceriam beneficiar-se e, portanto, todos os 
interesses estariam em harmonia. 

Para a conclusão de Ricardo poder ser tirada a partir de suas 
premissas, ele tinha de supor: se a Inglaterra importasse a 
mercadoria relativamente mais cara, o preço mais alto dessa 
mercadoria seria um índice razoável do aumento do “total dos 
benefícios”.  
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Se apenas os proprietários de terras e os capitalistas 
bebessem vinho e os trabalhadores não tivessem tecido suficiente 
para aquecer-se, a perspectiva da Teoria do Valor-trabalho tenderia 
a concentrar-se nas circunstâncias capazes de terem levado à 
expropriação de tanto produto do trabalho sob a forma de renda da 
terra e lucros.  

Mas a Teoria do Valor-Utilidade pressupõe, em geral, as leis 
da propriedade e a distribuição da riqueza serem fixas ou “naturais”. 
Consequentemente, ela tenderia a concentrar-se no fato de os 
capitalistas e os proprietários de terras preferirem gastar seu 
excedente com tecido e vinho, em vez de gastá-lo apenas com 
tecido. O livre-comércio aumentaria os benefícios dos já ricos com 
alto poder aquisitivo, mas não necessariamente os benefícios da 
classe operária. 

Ricardo poderia ter sugerido, por exemplo, a importação de 
vinho ser proibida até todo trabalhador ter uma quantidade 
suficiente de tecido. Alguns argumentariam, certamente, isso 
aumentaria mais o bem-estar social em lugar da importação de 
mais vinho para os capitalistas e proprietários de terras. Ele, porém, 
não fez isso: pelo contrário, insistiu em o livre-comércio maximizar 
o “total dos benefícios”. 

Esse ponto ilustra a mesma contradição discutida por Hunt 
nos escritos de Adam Smith estar presente nas teorias de Ricardo. 
Quase todos os Princípios, de Ricardo, baseiam-se na Teoria do 
Valor-Trabalho ou no ponto de vista da produção. O livro está cheio 
de discussões sobre os conflitos de classe básicos entre as três 
classes.  

“Pode-se estabelecer uma questão com mais clareza” – 
indagou ele – “ao se afirmar os lucros diminuírem com o aumento 
dos salários?” Ou, mais uma vez, “o interesse do proprietário de 
terras é sempre oposto ao do consumidor e ao do industrial”. Quase 
todo o seu livro era uma análise dos fatores por trás desses 
conflitos distributivos. 

A Teoria da História, de Adam Smith, parava no capitalismo, 
por ele considerado o estágio mais alto possível da evolução social. 
Por essa razão, Smith tendia a achar as relações de propriedade e a 
distribuição da riqueza, no capitalismo, serem dadas e fixas. Só 
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quando essas diferenças de classe fossem vistas como dadas e fixas 
Smith poderia argumentar em favor da utilidade da “mão invisível”.  

A abordagem de Ricardo para o entendimento do capitalismo 
era muito mais a-histórica em relação à de Smith. Considerava 
eternas, imutáveis e naturais as relações de propriedade, a 
distribuição de riqueza e do poder e as relações de classe do 
capitalismo.  

A Teoria do Valor-Trabalho vê a sociedade partindo de uma 
perspectiva focada no conflito, como ilustram tão claramente os 
Princípios, de Ricardo. Entretanto, o conflito implica mudança, e 
mudança implica os sistemas socioeconômicos, como o feudalismo 
e o capitalismo, terem um processo de vida própria: nascem, 
atingem a maturidade, entram em decadência e morrem. Era 
precisamente esse aspecto da perspectiva da Teoria do Valor-
Trabalho negado por Ricardo. Em uma de suas passagens mais 
esclarecedoras, Ricardo escreveu o seguinte: 

“Devemos lembrar-nos… de a condição retrógrada ser sempre 
um estado da sociedade não natural. O homem passa da 
mocidade para a maturidade, entra em decadência e morre; 
mas não é esse o progresso das Nações. Quando chegam a 
um estado de maior vigor, seu avanço posterior pode ser, de 
fato, detido, mas sua tendência natural é continuar, durante 
muito tempo, mantendo constantes sua riqueza e sua 
população.” 

No contexto desse enfoque a-histórico, não causa surpresa 
Ricardo não ter considerações políticas.  Elas aumentariam o “total 
dos benefícios”, alterando as distribuições de riqueza, privilégio ou 
poder.  

Quando essas distribuições são aceitas como naturais ou 
eternas, os benefícios auferidos por quem tem alto poder aquisitivo, 
em geral, são considerados sinônimos do bem-estar social geral. 
Daí se segue, quase sempre, a crença de o livre-mercado agir como 
uma “mão invisível” para maximizar o bem-estar de todo o mundo. 

A “mão invisível” age local, nacional e internacionalmente, 
harmonizando os interesses de todos. 
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Contudo, a defesa de Ricardo dos interesses dos capitalistas 
foi melhor servida com a adoção de uma perspectiva da Teoria do 
Valor-Trabalho. Foi, portanto, inevitável seus escritos envolverem 
contradições sobre o tema: o capitalismo cria conflito ou harmonia 
de interesses?  

Ele sabia a “mão invisível” não funcionar: “As relações entre o 
proprietário de terras e o público não são relações comerciais pelas 
quais o vendedor e o comprador possam ser considerados 
ganhadores; a perda fica toda de um lado e o ganho fica todo do 
outro”.  

Da mesma forma, na discussão do comércio internacional, 
logo quando Ricardo deixou de considerar como dado o equilíbrio do 
poder real, coercitivo, viu claramente o resultado ser o conflito e 
não a harmonia. Ficou claro, para ele, por exemplo: 

“uma metrópole pode… às vezes beneficiar-se com as 
restrições por ela impostas às suas possessões coloniais. 
Quem pode duvidar… se a Inglaterra fosse colônia da França, 
esse país seria beneficiado por um pesado tributo pago pela 
Inglaterra sobre a exportação de cereais, tecidos e qualquer 
outra mercadoria?” 

Todo argumento de Ricardo, mostrando como as restrições 
coercitivas ao livre-mercado poderiam beneficiar a metrópole à 
custa da colônia, poderia demonstrar, com a mesma facilidade, 
como as trocas entre capitalistas e trabalhadores poderiam ser 
reguladas por restrições coercitivas benéficas ao capitalista à custa 
do trabalhador. Ou vice-versa, como esperavam tantos líderes do 
movimento operário em ascensão na época de Ricardo. 

Lembremos a afirmativa de Adam Smith de o “governo civil”, 
na medida onde era instituído para garantir a propriedade, era, na 
realidade, instituído para a defesa do rico contra o pobre ou dos 
possuidores de alguma propriedade contra quem nada tem. Caberia 
a ambos – Ricardo e Smith – mostrar porque o governo não seria 
usado pelos capitalistas exatamente dessa maneira. Sem essa 
demonstração, o argumento da “mão invisível” seria usado, 
inevitavelmente, com a simples finalidade de justificar qualquer 
resultado observado em um sistema capitalista de mercado. 
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Parece óbvio haver essa contradição central nas doutrinas de 
Smith e Ricardo. Ela levaria a uma ruptura de suas doutrinas. Elas 
passaram a constituir duas escolas de pensamento antagônicas e 
separadas.  

Por exemplo, os escritos de Jeremy Bentham, J. B. Say e 
Nassau Senior foram três autores individualistas em termos 
metodológicos. Deram início ao processo de substituição da 
perspectiva da Teoria do Valor-Trabalho pela perspectiva do Valor-
Utilidade nas doutrinas de Smith e Ricardo. Outros tentaram levar a 
Teoria do Valor-Trabalho às últimas consequências nela implícitas. 
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4. Marx e Schumpeter 

Crítica de Marx aos Economistas Burgueses 

As influências intelectuais, políticas, econômicas e sociais das 
ideias de Karl Marx (1818-1883) são suficientemente conhecidas e 
não precisam ser mais elaboradas neste livro. Como todos os gênios 
intelectuais, ele formulou um sistema intelectual completo e 
integrado. Incluiu nele concepções bem elaboradas sobre ontologia 
e epistemologia, a natureza humana, a natureza da sociedade, a 
relação entre o indivíduo e o todo social e a natureza do processo 
da História social. 

Como seu sistema intelectual era um todo integrado, não é 
possível entender inteiramente uma parte desse sistema, se essa 
parte não for inserida no contexto apropriado de todo o sistema. 
E.K Hunt, no livro “História do Pensamento Econômico: Uma 
Perspectiva Crítica”, deixa de lado muitos aspectos dos escritos de 
Marx, para discutir suas ideias relativas à natureza, às origens e ao 
modo do funcionamento de uma economia capitalista. 

A análise de Marx sobre o capitalismo foi elaborada de modo 
mais completo em sua obra em três volumes intitulada O Capital. 
Apenas o Volume 1 foi publicado enquanto ele ainda era vivo (em 
1867). Rascunhos e anotações, para serem reescritos, foram 
publicados nos Volumes 2 e 3, embora escritos, quase todos, em 
meados da década de 1860, antes de ele ter completado o Volume 
1). Marx morreu em 1883. Foram organizados, ordenados e 
publicados por Friedrich Engels: o Volume 2 em 1885 e o Volume 3 
em 1894. Os cadernos de anotações publicados sob o título de 
Grundrisse é um complemento útil de O Capital, a principal fonte 
das ideias econômicas de Marx. 

Ele foi muitíssimo influenciado pelas Teorias do Valor e dos 
Lucros, de Smith e Ricardo. Quanto a outros aspectos de suas 
teorias, porém, Marx considerava-se um crítico antagonista. Levou 
a sério John Stuart Mill como oponente intelectual. Quanto a 
Malthus, Bentham, Senior, Say e Bastiat, Marx quase se limitou 
apenas a criticá-los. 
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A grande deficiência da maioria desses autores, na opinião de 
Marx, era sua falta de perspectiva histórica. Se tivessem estudado 
História com mais cuidado, teriam descoberto a produção ser uma 
atividade social. Ela pode assumir muitas formas ou modos, 
dependendo das formas vigentes de organização social e das 
correspondentes técnicas de produção. A sociedade europeia tinha 
passado por várias épocas históricas distintas, ou modos de 
produção, inclusive a sociedade escravista e a sociedade feudal, e 
estava, naquele momento, organizada de uma forma histórica 
específica – o modo capitalista. 

Essa incapacidade de estabelecer diferença entre as 
características da produção comuns a todos os modos de produção 
e as específicas ao capitalismo levava a inúmeras distorções. Duas 
dessas distorções eram particularmente importantes na opinião de 
Marx:  

1. a primeira era a crença de o capital ser um elemento universal 
em todos os processos de produção, e  

2. a segunda era toda atividade econômica poder ser reduzida a 
uma série de trocas. 

A qualidade específica do capitalismo era o poder do capital 
de gerar lucros para uma classe social especial. Só no capitalismo 
os “instrumentos de produção” e “o trabalho acumulado” eram a 
fonte de renda e do poder da classe social dominante. Marx, 
contrariamente aos economistas burgueses, procurou entender 
como esse aspecto do capital surgiu e, depois, como se perpetuou. 

A maioria dos economistas anteriores a Marx exceto Mill, 
achava a propriedade ser sagrada. Além do mais, eles tinham 
identificado a propriedade em geral com a forma existente de 
propriedade privada capitalista. Marx discordava disso. 

Ele também fez objeção à separação total, feita por Mill, entre 
produção e distribuição. Havia inúmeras formas de propriedade, 
cada modo de produção particular tinha suas formas particulares de 
propriedade. Essas formas determinavam a distribuição. Assim, a 
produção e a distribuição não eram, como Mill acreditara, 
independentes uma da outra. 
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Enquanto os economistas burgueses aceitavam os direitos de 
propriedade capitalistas existentes como universais, eternos e 
sagrados, e viam o capital como sendo algo comum em toda a 
produção, as instituições distintivas do capitalismo foram postas de 
lado em suas análises. Que restava, então, para eles analisarem, 
em sua busca para compreender o capitalismo?  

A resposta era simples: “a Economia Política é a troca”. Todos 
os fenômenos econômicos eram reduzidos a atos de troca e venda 
de mercadorias. O centro de toda a atenção era a troca ou a esfera 
da circulação da moeda e das mercadorias. 

Na troca, os indivíduos começam com as mercadorias que 
possuem. As mercadorias são vistas, simplesmente, como a 
incorporação de um valor de troca.  

Quando o trabalho de um trabalhador passou a ser encarado 
simplesmente como uma mercadoria, com valor de troca igual ao 
de qualquer outra mercadoria, todas as distinções econômicas, 
sociais e políticas entre os indivíduos desapareceram. Surgiu uma 
espécie de igualdade abstrata entre os indivíduos. 

Superficialmente, um sistema de troca parece um sistema de 
igualdade. Dada a total negligência dos economistas burgueses com 
relação às características diferenciadas do capitalismo de outros 
modos de produção, uma economia de troca também parecia uma 
economia na qual prevalecia a liberdade humana. 

Na relação de troca, cada um se desfaz voluntariamente de 
sua propriedade. Uma economia de troca também parecia um 
sistema no qual os atos motivados pelo interesse próprio egoísta 
eram canalizados, “como fosse por uma mão invisível”, para um 
todo socialmente harmonioso. O motivo para a troca pressupunha, 
claramente, os indivíduos não produzirem nem possuírem o 
desejado nem aquilo necessitado. Segundo os economistas 
burgueses, toda relação econômica se reduzia à troca. 

Os economistas burgueses tinham sido incapazes de visualizar 
no capitalismo qualquer coisa além de uma sociedade produtoras de 
mercadorias. O aparecimento do mercado de maneira pressuposta 
como instituição harmonizadora e socialmente benéfica apenas 
marcava o fato subjacente de, nessa sociedade, ninguém poderia 
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tirar vantagem da utilidade proporcionada pelo trabalho útil, caso o 
mercado não funcionasse. Esse fato, por si mesmo, não dava 
qualquer indicação quanto à natureza das relações sociais entre as 
várias classes em uma sociedade capitalista nem indicava se essas 
relações eram harmoniosas ou conflitantes. 

Marx concluiu a característica essencial do capitalismo, origem 
à mais-valia ou lucro, não podia ser encontrada na esfera da 
circulação. Por isso, no primeiro volume de O Capital, voltou sua 
atenção para a esfera da produção. 

O capital industrial era a forma de capital mais representativa 
do modo de produção capitalista. Constituía o mecanismo através 
do qual a mais-valia era criada e expropriada no capitalismo. Nesse 
sentido, não focalizou a importância do capital financeiro por achar 
este ser circunscrito à esfera da circulação. 

O capitalismo existia quando, em uma sociedade produtora de 
mercadorias, uma pequena classe de pessoas – os capitalistas – 
tinha monopolizado os meios de produção e na qual a grande 
maioria dos produtores diretos – os operários – não podia produzir 
independentemente, por não terem eles qualquer meio de 
produção. Os operários eram “livres” para fazer uma destas duas 
escolhas:  

1. morrer de fome ou  

2. vender sua força de trabalho como mercadoria.  

Assim, o capitalismo não era inevitável nem natural e eterno. 
Era um modo de produção específico, surgido em condições 
históricas específicas. Tinha uma classe dominante em virtude de 
sua capacidade de expropriar a mais-valia dos produtores diretos 
das mercadorias. 

É, claramente, o resultado de um desenvolvimento histórico 
passado, o produto de muitas revoluções econômicas, da extinção 
de toda uma série de formas mais antigas de produção social. 

Após ter explicado como a mais-valia era criada e 
expropriada, Marx dedicou centenas de páginas do Volume 1 de O 
Capital a uma descrição das forças históricas criadoras do 
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capitalismo. Por ser um sistema processual histórico, era transitório 
– e não eterno, como imaginado por defensores dos burgueses com 
“o fim da História”. 

Acumulação de Capital, Desequilíbrios Setoriais e Crises 
Econômicas 

Uma vez surgido o capitalismo, o poder dos capitalistas 
passou a ser garantido pelas novas leis da propriedade privada. 
Quando os capitalistas se tornaram a classe dominante, eles e seus 
porta-vozes se tornaram os advogados da “lei e da ordem” – a lei 
da propriedade privada e a ordem do modo de produção e 
circulação capitalista perpetuavam seu poder.  

A separação dos operários de todos os meios de produção foi 
suficiente para iniciar o capitalismo dirigido por suas próprias “leis 
de movimento”. A produção capitalista não só mantém essa 
separação, como também a reproduz em escala sempre crescente. 

Dadas as bases sociais, legais e econômicas do sistema 
capitalista, suas “leis de movimento” refletiam a força motivadora 
capaz de impelir o sistema: a ânsia incessante de acumular capital.  

A posição social do capitalista e seu prestígio, bem como seu 
poder econômico e político, dependiam do valor do capital por ele 
controlado. Ele era atacado pela concorrência acirrada. O sistema 
exigia ele acumular cada vez mais, a fim de vencer seus 
concorrentes. Caso contrário, estes se apropriariam de seu capital. 

Essa ânsia interminável de acumular capital e a concorrência 
feroz entre os capitalistas são as características dos padrões de 
desenvolvimento, ou as “leis de movimento”, do capitalismo. Há 
quatro consequências importantes da concorrência e da 
acumulação, segundo Marx:  

1. a concentração econômica,  

2. a tendência à queda da taxa de lucro,  

3. os desequilíbrios e crises setoriais e a alienação e  
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4. a crescente miséria da classe operária. 

A riqueza e o poder se concentram nas mãos de um número 
cada vez menor de capitalistas. Essa concentração era o resultado 
de duas forças.  

Primeiramente, a concorrência entre os capitalistas tendia a 
criar uma situação na qual o forte esmagava ou absorvia o fraco.  

Em segundo lugar, enquanto a tecnologia se ia aperfeiçoando, 
havia um aumento do volume mínimo de capital necessário para o 
funcionamento de uma empresa em suas condições normais”.  

Para continuar concorrendo, uma firma teria de estar sempre 
aumentando a produtividade de seus operários. A produtividade do 
trabalho dependia da escala de produção. Esta se amplia com a 
alavancagem financeira. Isto não foi destacado por Marx no Volume 
I de O Capital, o único publicado por ele e lido por marxistas. 

Assim, a mudança de tecnologia e a concorrência entre os 
capitalistas criavam um movimento do sistema capitalista rumo a 
firmas cada vez maiores, com o controle majoritário pertencente a 
um número cada vez menor de capitalistas bilionários. Dessa forma, 
o fosso entre a pequena classe de capitalistas ricos e a grande 
maior ia da sociedade – o proletar iado – ampl iava-se 
continuamente. 

A composição do capital era determinada pela proporção na 
qual ele era dividido em capital constante, ou valor dos meios de 
produção, e capital variável, ou valor da força de trabalho – a soma 
dos salários. Definiu a razão entre capital constante e capital 
variável (c/v) como composição orgânica do capital.  

A acumulação incessante teria o efeito, com o tempo, de 
aumentar persistentemente a composição orgânica do capital. Logo, 
o valor dos meios de produção tenderia a aumentar em ritmo 
superior ao valor da força de trabalho comprada para trabalhar 
nesses meios de produção. Uma das consequências desse aumento 
seria uma tendência persistente à queda da taxa de lucro. 

Só o capital variável gerava mais-valia. Se a taxa de mais-
valia permanecesse constante, enquanto a composição orgânica do 
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capital aumentasse, a mais-valia gerada por uma dada quantidade 
de força de trabalho teria de ser diluída em uma quantidade maior 
de capital total para se chegar à taxa de lucro. Por isso, os 
aumentos da composição orgânica do capital diminuiriam a taxa de 
lucro, se a taxa de mais-valia se mantivesse constante. 

Os esforços dos capitalistas para aumentar a taxa de mais-
valia atingiam certos limites práticos. Quando isso acontecesse, o 
crescimento gradual do capital constante em relação ao capital 
variável teria de levar, necessariamente, a uma queda gradual da 
taxa geral de lucro.  Marx juntou-se, assim, a Smith, Ricardo e Mill 
e iria ser acompanhado, mais tarde, por Keynes, ao defender a 
teoria de a acumulação de capital provocar uma tendência à queda 
da taxa de lucro. 

Uma taxa de lucro declinante não significa uma queda do 
lucro total ou uma queda da participação do lucro na produção 
total. O lucro total depende tanto da taxa de lucro quanto da 
quantidade total de capital. De modo geral, aumenta, mesmo 
quando a taxa de lucro declina. 

Marx discutiu quatro influências compensatórias dessa 
tendência.  

Primeiramente, os capitalistas poderiam aumentar a 
intensidade de exploração, aumentando a jornada de trabalho e 
intensificando o ritmo do trabalho. 

Em segundo lugar, Marx mencionou todas as influências 
capazes de levar, durante períodos variáveis, a uma depressão dos 
salários abaixo do valor da força de trabalho. Essa categoria seria 
uma influência compensatória porquanto uma “superpopulação 
relativa” de operários poderia aumentar os lucros apenas 
diminuindo os salários. 

Em terceiro lugar, ele listou o “barateamento dos elementos 
do capital constante”. Isso ocorria quando a mudança tecnológica 
dos métodos de produção do capital constante impedia o valor do 
capital constante, embora sempre crescente, aumentar no mesmo 
ritmo de seu volume material. 
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A última influência compensatória era o comércio exterior. O 
capital investido no comércio exterior pode gerar uma taxa de lucro 
mais elevada. Barateava as necessidades da vida pelas quais o 
capital variável era. Trocado. Com isso, fazia com o capital variável 
diminuir em relação ao capital constante. Compensaria o aumento 
da composição orgânica do capital, causado pela acumulação. 
Também aumentaria a taxa de mais-valia. 

A afirmativa de Marx de a taxa de lucro tender a cair não era 
uma previsão empírica. Grande parte da mudança tecnológica 
ocorrida no século XX, segundo os termos de Marx, barateou os 
elementos do capital constante. Essa mudança tecnológica envolve 
o chamado pelos economistas contemporâneos de inovações 
“poupadoras de capital”. 

Quando Marx afirmou os salários tenderem para o nível de 
subsistência, mostrou estar de acordo com quase todos os 
economistas clássicos anteriores. Quando estipulou essa 
subsistência ser determinada cultural e não biologicamente, estava 
de acordo com Mill. Discordou, porém, de todos esses economistas 
quanto ao mecanismo social através do qual os salários eram 
mantidos naquele nível. Rejeitou totalmente o Princípio da 
População, elaborado por Malthus. 

Cada capitalista aceitava o nível de salários como 
predeterminado, estando além de seu poder de controle, procurava 
aproveitar-se ao máximo da situação. A alternativa mais lucrativa 
parecia ser a de mudar as técnicas de produção, introduzindo novas 
máquinas poupadoras de mão de obra, para cada operário passar a 
trabalhar com mais capital e a produção por operário ser 
aumentada.  

Essa acumulação de capital poupadora de mão de obra 
permitiria o capitalista expandir a produção com o mesmo número 
de funcionários ou até com menos. Quando todos ou a maioria dos 
capitalistas, agindo individualmente, faziam isso, o problema dos 
altos salários era temporariamente diminuído, pois o exército de 
reserva era recomposto pelos operários demitidos por causa das 
novas técnicas de produção. A criação de desemprego tecnológico 
resolvia o problema temporariamente, mas não sem criar novos 
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problemas e novos dilemas. Salário é custo para um capitalista, 
mas a massa de salários é demanda para todos os capitalistas. 

A expansão com menos emprego de mão de obra permitia 
aumentos da produção total, sem aumentar os salários pagos aos 
operários. Portanto, enquanto novas mercadorias inundavam o 
mercado, os salários dos operários eram diminuídos e, com isso, a 
procura para o consumo dessas mercadorias ficava limitada. Os 
operários ainda geravam mais-valia incorporada às mercadorias, 
mas os capitalistas não podiam transformar essas mercadorias em 
dinheiro nem obter lucro vendendo essas mercadorias no mercado, 
por falta de demanda dos consumidores. 

Para esclarecer melhor esse processo, Marx dividiu a 
economia capitalista em dois setores, um produzindo bens de 
consumo e o outro, bens de capital. Após a restrição do salário dos 
operários, as capacidades produtivas relativas não correspondiam à 
nova redistribuição de renda entre salários e lucros. Então, o setor 
produtor de bens de consumo ficava com excesso de capacidade – 
ou com uma demanda de mercado insuficiente por seus produtos. 

Nessa situação, os capitalistas da indústria de bens de 
consumo, certamente, não iriam querer ampliar imediatamente 
suas instalações produtivas. Portanto, cancelariam quaisquer planos 
de aumentar seu estoque de capital já excessivo. Essas decisões 
reduziriam significativamente a demanda por bens de capital. Isto, 
por sua vez, provocaria uma queda da produção do setor de bens 
de capital.  

Diversamente de algumas crises econômicas anteriores (ou 
depressões), baseadas no subconsumo, a teoria de Marx 
identificava como causa de depressão o desequilíbrio estrutural 
entre as capacidades produtivas dos dois setores e a distribuição da 
renda entre salários e lucros. Elas tendiam a determinar a demanda 
pelo produto dos dois setores. Quando ocorria esse desequilíbrio, o 
primeiro sinal óbvio de depressão poderia aparecer em qualquer dos 
dois setores. 

Quando a produção de bens de capital diminuía, os 
trabalhadores eram despedidos, os salários totais baixavam e a 
demanda dos consumidores, consequentemente, diminuía. Isso 
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levava à menor produção na indústria de bens de consumo, a mais 
demissões, a menos procura e assim por diante, em um espiral 
descendente.  

O resultado era uma superprodução geral, ou um excesso de 
mercadorias, em ambos os setores. Esse colapso econômico geral 
levava à depressão. Nesse processo, o exército industrial de reserva 
dos desempregados era reposto. 

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

Logo que acabei 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 Joseph A. Schumpeter, o Profeta da Inovação. 
Antes de resenha-la, vamos resumir o que Sylvia Nasar escreveu 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 que estava 
tornando a economia 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 
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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 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 por uma 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. 

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. Elas 
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 qual razão algumas economias estavam se 
desenvolvendo e outras não. 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 o “proprietário autômato” de Marx ser 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 
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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 em vez de ser 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 as coisas se realizarem 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 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. Eles 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 funcionando bem e um setor 
bancário robusto, uma economia seria privada de taxa de juros 
baixa e do crédito abundante necessários para a inovação. O 
distinto das 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. 
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As taxas de juros mais elevadas do mundo inteiro eram 
encontradas nos países mais pobres. Neles havia poucos bancos, 
mas mui tos ag iotas , pouco invest imento, mas mui to 
entesouramento, nenhum crédito, mas muita usura. 

Ao enfatizar o ambiente de negócios local, em vez dos 
recursos naturais, a Teoria do Desenvolvimento, elaborada por 
Schumpeter, sugeria as nações construírem seus próprios destinos. 
Os governos com a meta de 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. 

Moeda, Crédito e Ciclos segundo Schumpeter 

Resumirei aqui o dito por Joseph Schumpeter, em seu livro 
“História da Análise Econômica” (1954), a respeito da elaboração 
progressiva de Teorias do Ciclo. Os primeiros fatos a respeito das 
crises notados pela imprensa e público aos quais se atribuem 
efeitos como falências e desemprego são o colapso do crédito e o 
estoque de mercadorias invendáveis aos preços de oferta. Daí os 
leigos em Economia são adeptos inveterados das “teorias” (ou 
melhor, explicações) monetárias e da superprodução. 

Embora o fenômeno da superprodução possa se destacar na 
imagem histórica de certas crises econômicas, segundo a Lei de Say 
– “a oferta cria a própria demanda” – nenhuma explicação causal 
pode ser tirada dele: não haveria sentido em dizer a crise ter 
acontecido por todos os setores terem produzido em demasia. Sua 
contribuição foi negar a possibilidade de haver superprodução de 
bens finais se antes houve esgotamento da capacidade produtiva de 
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bens intermediários e sem haver importações para atendimento da 
demanda final em uma economia fechada. Relaciona-se esse 
fechamento às súbitas mudanças nos canais do comércio 
internacional. 

Maior importância teve ela como tentativa de demarcar a 
busca de análise científica dos ciclos econômicos. No entanto, Say 
deduziu equivocadamente se uma superprodução geral não era a 
explicação, então, uma superprodução parcial poderia estar na base 
do problema. Algumas mercadorias não foram vendidas porque 
seus fornecedores não tiveram condições de as produzir mais, ou 
seja, a superprodução aparente deles provocava a subprodução 
delas. Esta é a Teoria das Crises pela Desproporcionalidade. 

Malthus propôs uma teoria para a estagnação e o prolongado 
desemprego em lugar de Teoria das Crises. Esboçou uma Teoria do 
Subconsumo (ou da “Superpoupança”): a estagnação aparece 
quando os consumidores poupam e investem no mercado financeiro 
sem haver a contrapartida da tomada de empréstimos por conta da 
queda decorrente nos preços e nos lucros dos comerciantes. Esse 
argumento não explicaria “as crises”, mas justificaria sim a 
possibilidade de a produção se tornar estacionária. 

O argumento da “superpoupança”, inclusive por razão 
demográfica como o envelhecimento da população, constitui o 
âmago da análise do desequilíbrio entre produção e consumo. 
Porém, o subconsumo devido a baixos salários é ainda a explicação 
mais preponderante, tanto por causa da perversa distribuição de 
renda, quanto por conta do desemprego provocado por “tecnologia 
poupadora de mão-de-obra”. 

Sismondi, em sua análise sequencial, levanta a ideia de 
produção crescente se defrontar com o total de poder de compra 
auferido algum tempo antes pela participação no valor adicionado 
de uma produção menor. Além dessa defasagem temporal, levanta 
a questão do espaço, ou seja, da anarquia da produção capitalista, 
da falta de conhecimento sobre as decisões de outros agentes 
econômicos, inclusive sobre o desejado, de fato, pelos 
consumidores.  

As diversas depressões sugerem uma coleção de fontes de 
perturbação de todos os tipos. Compõem uma acusação mais fácil 
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ao “sistema” – tipo “denúncia do capitalismo” – em vez de um 
organismo teórico-analítico. 

Uma popular “Teoria das Crises” sugere elas ocorrerem 
quando qualquer coisa relativamente importante fora da rotina 
andar errada. Falta-lhe um esforço de rigorosa formulação ou 
coordenação causal entre padrões repetidos, capazes de propiciar 
aprendizagem sobre o fenômeno. Meras investigações factuais a 
respeito de crises isoladas não implicam em uma análise integrada 
e bem-sucedida sobre crises em geral. 

Com o tempo se percebeu uma mudança de Teoria das Crises 
para Teoria do Ciclos. As crises seriam apenas fases de um 
movimento mais fundamental em forma de onda. Não poderiam ser 
realmente compreendidas a não ser considerando seu contexto 
mais amplo. 

Usou-se, inicialmente, o termo “ciclo comercial” a fim de 
expressar cada fase desse movimento. Buscou-se estabelecer uma 
periodicidade desses ciclos. Seriam irregulares ou uma sequência 
definida de fases independentemente de duração? 

Alguns autores sugeriram haver uma aproximada, senão 
exata, igualdade de duração de cada fase. Por exemplo, falaram em 
“ciclo decenal”.  

Não havia, de início, uma relação entre esse trabalho de 
pesquisa de ciclos e as pioneiras discussões sobre “os excessos”. 
Porém, logo percebeu-se certa afinidade entre seus métodos e 
resultados ser mais importante se comparada às diferenças. Havia 
certo antagonismo, por exemplo, em relação ao papel do Banco 
Central como desencadeador de crises com a manipulação da 
liquidez e/ou da taxa de juro básica ou como aplacador de crises 
com sua atuação de emprestador em última instância. 

Na realidade, muitos diagnósticos factuais de crises 
específicas importam menos em uma análise teórica de todo o ciclo 
econômico. O fenômeno das variações cíclicas nas situações dos 
negócios constitui uma afinidade fundamental nos objetivos dos 
analistas de conjuntura econômica e dos pesquisadores de história 
econômica. 
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Uns buscam chegar a resultados gerais pela discussão de 
situações isoladas. A percepção do fenômeno se perde no 
detalhamento excessivo de seus pormenores particulares. 

Muitos fatos de experiência vivenciada por homens de negócio 
constituem “o estado do comércio”, mas dificilmente integram um 
ciclo estabelecido por fatores mais distantes ou profundos. Torna-se 
comum, em individualismo metodológico, dividir a evolução dos 
sentimentos pessoais em estado de imobilidade, melhoria, 
confiança crescente, prosperidade, excitação, expansão 
desmesurada, convulsão, pressão, estagnação e desgraça (talvez 
divina pela graça ter sido retirada abruptamente), até tudo isso ser 
reciclado novamente em imobilidade ou “normalização”. Uma 
evolução cíclica tanto pode se compor dessas dez fases citadas 
quanto de duas – ascensão e queda – ou três – expansão/boom, 
auge/reversão, decadência/crash. 

Enquanto não se associar essas fases a características gerais 
não se produz uma imagem padrão de todo ciclo econômico. Não se 
faz Teoria Geral se não se abstrai sob forma conceitual daquilo 
percebido de imediato por empresários profissionais ou por 
estatísticas. 

Aquilo vindo de imediato às mentes simplórias relaciona-se 
com preços, juros, crédito, fluxo cambial, especulação, investimento 
produtivo, atividades comerciais e excesso/carência de demanda 
agregada. A análise de indicadores periódicos é distinta das 
preocupações com os fatos históricos aparecidos em situações de 
oscilações sucessivas. Uma abordagem conjuntural não é estrutural 
nem histórica, passível de fornecer uma abstração ou interpretação 
teórica da evolução em longo prazo. 

Tentou-se elaborar um Teoria do Ciclo baseada nas colheitas 
ou nas “manchas solares”, mas qualquer teoria cujo destaque é um 
único fator é insatisfatória para a análise de um sistema complexo 
emergente de interações de múltiplos componentes com pesos 
diferenciados. Por exemplo, reconhece-se o fato comum de todos os 
períodos de prosperidade estarem relacionados a investimentos em 
capital fixo e com uma mudança tecnológica. Por isso, a ênfase 
nesses dois elementos constitui um avanço na análise causal dos 
ciclos. 
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Considera-se uma Teoria Endógena do Ciclo quando cada fase 
do processo cíclico é induzida pelas condições predominantes na 
fase precedente. Mas se destaca muito os fatores exógenos, por 
exemplo, atribuir ao progresso tecnológico a mais importante das 
causas dos movimentos ascensionais. 

Os “fundamentalistas” desdém de uma teoria puramente 
monetária do ciclo. Os “financistas” nada veriam, segundo a crítica, 
além das oscilações do meio circulante e do fornecimento de crédito 
mal regulado. O crédito bancário não produziria por si só 
movimentos ascensionais ou declínios da atividade produtiva. 

Esta explicação é possível para os modernos expoentes das 
Teorias Monetárias do Ciclo. Independentemente do problema da 
causação final, a expansão dos empréstimos bancários, por meio do 
multiplicador monetário, vai além do ritmo de expansão da 
formação bruta do “capital real” ou fixo. Isso causa um curso de 
acontecimentos qualitativamente diferente do esperado em caso de 
os empréstimos somente permanecerem financiando a produção de 
ativos novos em vez de se dirigirem também para a compra-e-
venda de ativos existentes.  

A elevação dos preços de demanda (valor de mercado desses 
últimos) em relação aos preços de oferta (custo de produção de 
novos) incentiva o investimento. Mas quando a bolha explode, 
depois de ser inflada no boom, revertendo-se a euforia especulativa 
para o pânico de vendas simultâneas, para obtenção da liquidez 
necessária para se amortizar os contratos de empréstimos, sob a 
ameaça de falência por conta da inadimplência, há deflação dos 
preços. Comprar os usados fica mais barato em relação a produzir 
os novos. 

O diagnóstico decorrente (e recorrente) é “um dinheiro de 
crédito excessivo, farto e barato” facilitaria uma “expansão 
mercantil desmesurada” e acentuaria as consequências de uma 
crise pela explosão da economia de bolhas. A inversão dos negócios 
da “expansão desmesurada” para “convulsão-crash-estagnação” se 
deveria, então, a um mecanismo predominantemente monetário: a 
recessão é a reação à expansão precedente, em particular, uma 
reação ao excesso de crédito demandado para a especulação.  
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Os preços aumentam por pressão da demanda agregada. 
Corroem o capital de giro para pagar trabalhadores e fornecedores, 
impulsionando ainda mais a demanda por crédito. Se provocar a 
elevação das taxas de juros, abala ainda mais a confiança nas 
condições de pagamento dos agentes altamente endividados. 
Entram em fase de desalavancagem financeira. 

O significado geral de tudo isso é bastante claro para 
Schumpeter: são a moeda e o crédito fatores muito instáveis e 
capazes de desestabilizarem o progresso econômico. Muitos 
analistas do mercado apelam para uma regulação bancária como 
necessária para a finalidade de estabilizar a progressão da crise 
sistêmica. 

Mas outros mais produtivistas – e críticos da “financeirização” 
– desdenham a importância do “capital fictício”. Minimizam o papel 
dos juros no ciclo pressuposto ser essencialmente tecnológico. Não 
acreditam a contração do crédito ser o fator mais importante a 
causar o movimento descendente. Daí discordam de a política 
pública implementar uma atuação anticíclica por crédito de bancos 
estatais direcionados a investimentos em infraestrutura. E, 
paralisados pela postura de austeridade fiscal, não apresentam uma 
solução para a prioritária retomada do crescimento da renda e do 
emprego. 

  

Marx segundo Schumpeter: Crise Cíclica ou CGC (Crise Geral 
do Capitalismo) 

Joseph Schumpeter, em seu livro “História da Análise 
Econômica” (1954), salienta a superprodução de Teorias das Crises 
e a posterior eliminação de suas ideias mais ingênuas. Nota 
também diversas Teorias de Subconsumo aparecerem quase como 
contrapartida da impossibilidade lógica de uma superprodução em 
todos os setores de atividade, dado o encadeamento de insumos e 
produtos. Critica as Teorias das Perturbações Ocasionais, ou seja, os 
casuísmos explicativos para situações datadas e localizadas, mas 
não passíveis de generalização. 

O passe teórico seguinte na História do Pensamento 
Econômico foi a descoberta do ciclo e o aparecimento tanto das 
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teorias monetárias quanto das teorias do investimento em relação à 
evolução cíclica. Mesmo uma Teoria de Superconsumo ou outra de 
Ciclos de Colheitas não estiveram ausentes de trabalhos estatísticos 
para levantamento numérico do problema da oscilação do 
crescimento econômico. 

Sua impressão é de nenhum autor ter contemplado todos os 
componentes interconectados de um sistema complexo, cujas 
interações possibilitam as configurações de ciclos sequenciais com 
suas crises periódicas. Permanece o desafio de os combinar em uma 
estrutura teórica integrada, mesmo sendo esta provisória, dada a 
possibilidade de surgimento de novos elementos, seja pela inovação 
tecnológica, seja pela inovação financeira. 

John Stuart Mill, no século XIX, tentou oferecer uma síntese 
ao descrever o mecanismo cíclico em termos de expectativas de 
lucro, induzidas por ocorrências favoráveis ou desfavoráveis no 
ritmo de vendas, atuantes sobre os estoques dos vendedores e, em 
consequência, sobre os preços. Em uma “inflação verdadeira”, estes 
se elevariam pelo esgotamento da capacidade produtiva. Em 
situação de capacidade ociosa, inclusive pela queda do poder 
aquisitivo real, os preços começariam a cair – e cairiam ainda mais 
em um processo deflacionário pela simples razão de terem caído 
antes e os consumidores esperarem sempre “comprar barato só 
amanhã”. 

Ele realçou o fato de a disponibilidade de crédito farto e 
barato aumentar enormemente a violência de tais flutuações. As 
crises comerciais foram definidas como situações nas quais um 
grande número de vendedores, de uma só vez, por conta do receio 
de falência caso não consigam cumprir seus compromissos 
contratuais com os bancos, coloquem em simultâneo seus ativos 
existentes em liquidação para obterem liquidez. Os preços 
despencam e eles se descapitalizam em valores de mercado. 

Uma crise poderá surgir sem uma concessão extraordinária de 
crédito (e dívida) quando uma grande proporção do capital de 
suporte para a razão da alavancagem financeira é absorvida por 
uma demanda inusitada de remessa de lucros ao exterior. Dada 
uma crise na matriz, o repatriamento de capital para o centro 
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descapitaliza as filiais na periferia. Isto quando o capital não está 
todo imobilizado em investimentos fixos. 

Como dito, foram filtradas as ingênuas Teorias de 
Superprodução e de Subconsumo, especialmente a Teoria da 
Superpoupança. Dentro dos acontecimentos macroeconômicos da 
depressão, têm lugar tanto a capacidade produtiva não ocupada 
quanto a insuficiência de gastos, seja em consumo, seja em 
investimento. Os juros têm um papel estrito e, da mesma forma, o 
mecanismo puramente monetário do dreno interno por conta das 
operações compromissadas e/ou dos recolhimentos compulsórios 
determinados pela Autoridade Monetária. Isto sem falar na 
(dis)paridade com o juro internacional e a consequente drenagem 
ou irrigação de liquidez. 

A periodicidade regular ou irregular foi também objeto de 
debate sobre a possibilidade de extensão de uma série temporal 
regular para vislumbrar o futuro desconhecido e incerto. Esta seria 
a busca por economistas do seu Santo Graal, um recipiente mágico 
capaz de dar vida e vigor às pessoas. Afinal, esta lenda aparece 
durante a Idade Média e passa por um processo de cristianização ao 
designar o cálice usado por Jesus Cristo na Última Ceia. Daí ela ser 
uma fonte de milagres econômicos é apenas um passo. 

A análise de Marx dos ciclos econômicos é um capítulo à parte 
– e não escrito. Não apresentou nenhuma imagem nítida do 
fenômeno, para tristeza e desafio de todos os marxistas.  

Embora sua metodologia histórico-indutiva se resuma na 
célebre trilogia concreto-abstrato-concreto pensado, ele parte, em 
sua exposição em O Capital, do nível mais abstrato em sua Teoria 
do Valor-Trabalho, tratando do capital em geral, para baixar 
posteriormente a abstração do complexo para o simples. Incorpora 
outras áreas de conhecimento, em uma ciência aplicada, até 
alcançar o nível mais concreto e histórico da concorrência entre 
capitais particulares. Mas poucos dogmáticos demonstram ter lido 
os Livros II e III de O Capital, talvez por serem póstumos, senão 
pela extensão. 

No Livro Terceiro, Marx trata do processo global da produção 
capitalista, inclusive analisando a divisão do lucro em juro e ganho 
empresarial ao analisar o capital portador de juros e as partes 
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constitutivas do capital bancário, distinguindo o capital monetário e 
o capital real. Trata também de renda diferencial e fundiária. 
Finaliza se referindo à ilusão da concorrência e, ao falar de relações 
de produção e de distribuição, conclui com análise das classes 
sociais. No suplemento, seu parceiro Friedrich Engels acrescenta um 
manuscrito de página e meia sobre a bolsa de valores. 

Cobrar de Marx uma antevisão do ocorrido no futuro seria 
puro anacronismo. Consistiria em erro cronológico, quando 
determinados conceitos, objetos, pensamentos, costumes e eventos 
são usados para retratar uma época diferente daquela de fato 
pertinente. O anacronismo é caracterizado pelo desalinhamento e 
falta de correspondência entre as particularidades das diferentes 
épocas, quando elementos próprios de cada tempo são, 
erroneamente, misturados em uma mesma narrativa. 

Após 1865, quando o Livro Terceiro de O Capital foi 
manuscrito, sobreveio uma transformação financeira capaz de 
conferir à bolsa de valores uma importância crescente, tornando-a 
via ações na representante eminente da atribuição subjetiva de 
valores de mercado às riquezas capitalistas. Até então, a bolsa era 
ainda um elemento secundário no sistema capitalista. Assim, como 
no seu caso, era impossível antever as demais inovações 
financeiras, aliás, ainda em curso no sistema complexo em 
evolução. 

São níveis de abstração distintos pensar a essência de 
exploração da força do trabalho pelo capital-dinheiro e analisar as 
crises periódicas com repercussões institucionais. Na questão dos 
ciclos, o nível de abstração é mais baixo por cada crise constituir 
uma individualidade histórica quando analisada em seus 
pormenores. Cada qual é condicionada por circunstâncias 
irrepetíveis ou sem analogias exatas em outros ciclos. 

O analista tem de lidar com fatos históricos e até mesmo 
construir para eles teorias ad hoc. A escolha dos fatos cuja 
relevância deve ser analisada depende do nível de abstração 
escolhido. A Teoria do Ciclo visa comumente uma generalização. 
Mesmo com a pretensão de ser bastante geral pode conter 
elementos não essenciais sob o ponto de vista de um modelo puro, 
apresentados apenas como ilustrações de casos. 
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Marx, segundo a leitura de Schumpeter, “atentou 
cuidadosamente para a distinção vital entre as condições 
institucionais gerais permissivas dos movimentos cíclicos e as 
‘causas’ ou fatores possíveis de realmente os produzirem”. 
Exemplifica essa postura com a anarquia da sociedade capitalista, a 
intervenção da moeda entre as transações reais, e a volatilidade do 
crédito bancário serem apresentadas como condições necessárias, 
mas não suficientes para serem vistas como as “causas”. Além 
delas, Marx destaca “os sintomas”. 

As crises não foram para Marx nada mais além de uma fase 
no processo cíclico. Porém, percebe uma relação aparente entre os 
ciclos e o colapso financeiro da sociedade capitalista. As crises se 
tornariam mais destrutivas enquanto vai se esgotando a Era do 
Capitalismo de Mercado. Isso significaria uma transição através do 
Capitalismo de Estado (ou Socialismo de Mercado) antes de se 
alcançar o utópico Comunismo da Comunidade, imaginado por uma 
crítica radical à atual realidade? 

Haveria um súbito ou um gradual colapso final? Seria 
imaginável o capitalismo se destruir em uma crise final? Seria ela 
de tal forma desastrosa a ponto de romper os alicerces da estrutura 
da sociedade capitalista? 

Em sua análise, o processo cíclico por si e a tendência 
apontada no sentido do colapso pode ser vista como gradual e se 
dar, por exemplo, com uma longa estagnação de economias 
rastejantes, sem grande valor adicionado, mas com os valores 
existentes em contínua concentração nas mãos de poucos 
bilionários. As crises periódicas seriam assim “causas contribuintes” 
para uma situação final socialmente insustentável. 

Marx jamais esboçou explicitamente uma teoria definida dos 
ciclos. Visualizou o ciclo decenal, interrompido por oscilações 
menores, correndo ao longo de uma sequência de fases ou períodos 
de atividade média - prosperidade - superprodução - crise - 
estagnação como característicos do processo de acumulação 
capitalista – e não simplesmente resultados de uma série de 
incidentes ou acidentes. 

Destacou a elevação da ociosidade da capacidade produtiva 
resultante em contrapartida à criação do exército de reserva 
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industrial como fatores de desbalanceamento. As crises seriam as 
catástrofes capazes de, periodicamente, restabelecerem os ciclos de 
reforços de feedback, isto é, quanto mais se tem, mais se ganha. O 
balanceamento, via “queima dos valores de capital excedente”, 
impediria o sistema de explodir ou implodir ao amplificar o 
movimento em círculos virtuosos ou viciosos. 

Schumpeter destaca a questão remanescente: por que deve o 
processo de acumulação ser essencialmente desequilibrista? 
Equilíbrio segue a Lei da Gravidade econômica? 

Marx considerou o ciclo como uma forma essencial da vida 
capitalista. Logo, uma resposta à citada questão não pode ser uma 
Teoria de Perturbações Ocasionais. 

Imerso no século XIX, ainda sem redes globais de crédito 
bancário, ele julgou como desprezíveis as teorias creditícias do 
ciclo, embora tenha considerado a especulação e os outros excessos 
facilitados por um sistema de crédito expandido. Também não era 
adepto de qualquer ingênua Teoria de Superprodução, nem 
tampouco de Teoria de Subconsumo capaz de associar as crises 
com a inadequação do poder aquisitivo dos operários explorados. 

Marx destacou a lei de movimento em longo prazo expresso 
pela tendência de queda da taxa de lucro, advinda não da 
acumulação por si, mas do relativo incremento do capital constante 
contra o capital variável. Curiosamente, embora Schumpeter 
considere tal lei estar no mais elevado nível de abstração, na atual 
4ª Revolução Industrial com “internet das coisas” e automação, a 
substituição de trabalhadores por máquinas robóticas parece 
confirmar aquela troca. 

Não estamos em período de prosperidade e pleno emprego 
global, mas mesmo assim inovações tecnológicas têm provocado 
investimentos em ciclos de novos produtos. Há expansão da 
capacidade produtiva maquinal, mas não empregadora de mão de 
obra. O aumento da produtividade em centros de tecnologia tem 
efeito sobre a queda dos preços dos bens antes considerados de 
consumo capitalista em benefício de toda a sociedade a ponto de a 
inflação deixar de ser um problema presente na maioria das 
economias com soberania monetária? Ao mesmo tempo, o efeito da 
economia de escala massiva não repercute na expansão dos lucros 
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dos possuidores de tecnologia (Big Techs como o grupo GAFA – 
Google, Amazon, Facebook, Apple) e capital acionário? 

Finalmente, Marx teria acertado ao antever a tendência ao 
desemprego tecnológico, mas foi demasiadamente otimista quanto 
ao fato de ele minar a estrutura industrial existente e a substituir 
por agroindústria e serviços urbanos, destruindo formas menos 
eficientes ou mais primitivas de exploração, de modo a levar à 
situação capaz de revoltar o proletariado. Ele parece ter 
compreendido nenhum desses elementos ser capaz de explicar, 
prontamente, a forma cíclica do processo de acumulação do capital 
e, muito menos, a ocorrência da CGC (Crise Geral do Capitalismo). 

Macrodinâmica e o Ciclo Econômico 

Segundo Joseph Schumpeter, em seu livro “História da Análise 
Econômica” (1954), dinâmica significa exclusivamente a análise 
capaz de ligar as quantidades pertencentes a diferentes períodos de 
tempo teórico – e não a teoria dos processos evolucionistas 
apresentadas no decorrer do tempo histórico. É praticamente 
coextensiva com a análise sequencial e inclui a análise sobre 
período como um caso especial. Não é, porém, coextensiva com a 
Teoria do Crescimento Econômico, a Teoria do Desenvolvimento ou 
do Progresso. 

Mais simplesmente, eu entendo como Economia Dinâmica não 
a adepta do método estático-comparativo, isto é, a comparação 
entre dois equilíbrios, mas sim a preocupada com as variações ao 
longo do tempo. Trata de processos contínuos, embora 
naturalmente oscilantes, inclusive com inovações disruptivas e 
crises periódicas. 

Schumpeter afirma o cerne da Economia ter sido sempre 
estática, muitas vezes considerada como constituinte de um corpo 
de doutrina autossuficiente. Este corpo doutrinário ou ideológico, 
por sua vez, englobava quase todas as ideias consideradas 
essenciais pela ortodoxia na História do Pensamento Econômico. 
Autodenomina-se, arrogantemente, de mainstream! 

Alguns economistas ortodoxos acrescentaram à “corrente 
principal” algumas considerações extra estáticas, principalmente, 
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referentes ao crescimento, mas também a respeito de sequências. 
Mas não chegaram a constituir uma Teoria Dinâmica. 

Por mais importantes tenham sido essas incursões ocasionais 
no território da análise sequencial, seus autores deixaram o grosso 
da teoria econômica na estática. Não substituíram a teoria estática 
por um sistema de dinâmica econômica geral no qual entraria a 
estática como uma situação particular, quase apenas um corte 
temporal arbitrário. 

Uma teoria estática, na verdade, não pode ser desenvolvida 
plenamente sem um esquema dinâmico explícito. Ela não foi além 
da estática comparativa. Os esforços para dinamizar a teoria 
agregativa foram mais bem-sucedidos 

A teoria agregativa reduzia a uma meia dúzia ou menos o 
número verdadeiramente elevado de variáveis. Assim superou em 
popularidade, ou melhor, credibilidade entre economistas em lugar 
do sistema de preços relativos walrasiano, cuja complexidade era 
patente em termos dinâmicos. Não foi solucionável pelo uso da 
metáfora do leiloeiro a estabelecer todos os preços relativos, antes 
da presença da moeda como meio de pagamentos para sacramentar 
as trocas. 

Esquemas agregativos eram reducionistas, porém facilitavam 
em muito a modelagem formal. Transformava a complexidade em 
simplicidade de uma equação diferencial homogênea de segunda 
ordem com coeficientes constantes, fácil de resolver pela aplicação 
de técnica elementar de fácil domínio para quem estudasse 
matemática.  

Pior, não havia nenhum desejo de obter uma relação mais 
estreita entre a teoria econômico e os dados estatísticos. A 
macrodinâmica poderia afirma qualquer causalidade lógico-formal 
mesmo se as medições estatísticas não registrassem nenhuma 
mudança em relações às proposições feitas no período precedente. 
As vantagens dessa simplificação agregativa se resumiram a uma 
anunciada (e defendida ferozmente) vantagem competitiva no 
mercado profissional. 

As variáveis agregativas (renda, consumo e investimento, 
considerando a economia desgovernada e fechada), particularmente 
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se o número delas fosse acrescido do nível geral de preços e da 
taxa de juro básica, eram fáceis de ser manipuladas em busca de 
correlações apriorísticas em séries temporais. Considerações 
teóricas extremamente simples, quase de senso comum, se 
tornaram, de maneira pressuposta, elegantes equações lineares 
com coeficientes constantes representativas nas equações de 
definição de agregados macroeconômicos. Subsistiram entre elas as 
relações sugeridas pelo senso comum, tipo equações de equilíbrio. 
Por fim, as relações descritivas de comportamentos, seja das 
famílias consumidoras, seja das empresas não-financeiras 
investidoras, ficaram estabelecidas por equações de comportamento 
ou “decisões”. 

A construção do arcabouço teórico, logicamente, precedia a 
operação econométrica. As citadas relações não eram sugeridas por 
observações estatísticas. Eram postulados – e não resultados. 

Os dados estatísticos eram usados para “interpretar” os 
valores numéricos de algumas variáveis por intermédio dos dados 
valores numéricos de outras variáveis, através do método de 
correlação múltipla. Esse processo eliminava as “variáveis 
interpretativas”, cujos coeficientes parciais de regressão indicassem 
influência insignificante. 

O sistema era então resolvido pelo processo das substituições 
sucessivas, reduzido a simplórias equações finais. Elas estavam 
aptas a retratar o mecanismo econômico como tivesse a 
cientificidade do mecanismo físico! 

A macrodinâmica foi – e ainda é – impulsionada pela ação 
especificamente econométrica, isto é, a tendência favorável ao 
raciocínio em termos de dados estatísticos. Porém, os componentes 
numéricos e teóricos da pesquisa macrodinâmica não tinham como 
se furtar da preocupação com os problemas de ciclos econômicos. 
Os métodos, o instrumental e os resultados da pesquisa em torno 
dos ciclos econômicos se acercaram cada vez mais da Economia do 
mainstream. 

Segundo Schumpeter, “todas as ideias fundamentais a 
respeito do fenômeno dos ciclos econômicos foram apresentadas 
antes de 1914. O acrescentado depois em nossa época, além do 
desenvolvimento críticos a essas ideias, foi, em primeiro lugar, o 
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contingente novo de dados e os novos métodos estatísticos para os 
manipular”. 

Ansiosamente, muitos economistas apresentavam uma 
tendência a lançar-se diretamente ao material estatístico, 
abandonando tanto o instrumental existente como as hipóteses 
explicativas até então utilizadas. Sacramentou-se o princípio de 
correlacionar distintas séries temporais, bastando ao senso comum 
ser indicado elas serem particularmente importantes depois de 
terem sido eliminadas delas as variações sazonais e a tendência 
secular. Desse modo, por definição, restariam como resíduos os 
ciclos! É simples assim! 

A pesquisa no campo do ciclo econômico, porém, diz respeito 
a sequências de situações econômicas, assunto também estudado 
pela macrodinâmica. A cooperação entre ambas linhas de pesquisa 
estaria naturalmente indicada caso nenhum economista tivesse 
deficiência na tradução da linguagem textual ou formal-matemática 
dos demais.  

A lógica formal de defasagens, taxas de trocas, acumulações 
de estoques e oscilações dos fluxos, produzidos ao longo dos ciclos, 
podia ser útil na interpretação do desempenho observado em dados 
das séries temporais. A macrodinâmica não seria menos útil, por 
exemplo, em decidir a respeito de questões de determinação e em 
formular as condições de amortecimento e de explosão. 

Os problemas do mecanismo por cujo intermédio os impulsos 
são transmitidos através do sistema econômico podem ser 
esclarecidos por meio de métodos macrodinâmicos. Podem 
contribuir, substancialmente, dentre outras coisas, para a melhor 
compreensão do ponto crítico dos ciclos. Por exemplo, produziram a 
Teoria dos Osciladores, isto é, dos fatores criadores das flutuações 
do sistema, embora cada qual seja perfeitamente regular ou livre 
de flutuações em si próprio. 

Os estudiosos “literários” com domínio da linguagem escrita, 
mas não da matemática, não puderam perceber facilmente essa 
possibilidade. Diriam nenhum fator poder contribuir para as 
flutuações cíclicas, exceto a própria série temporal oscilatória. 
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A macrodinâmica ajuda a entender o mecanismo de 
propagação. Permite olhar o sistema econômico como reativo ao 
impacto e acontecimentos perturbadores e estimulantes de um 
modo parcialmente determinado por sua estrutura física. Trata-se 
de entender as “leis” desta reação como contribuição para uma 
explicação completa do fenômeno sistêmico. 

Porém, a macrodinâmica, embora essencial para a explicação 
dos fenômenos cíclicos, sofre de determinadas limitações. Seus 
adeptos construíram modelos macrodinâmicos capazes de explicar 
aos economistas, em princípio, tudo aquilo a ser explicado nos 
fenômenos cíclicos. Porém, cometeram erros de fato. Estruturas 
inconsistentes baseadas em premissas arbitrárias foram aplicadas 
imediatamente e apresentadas como guias de política econômica. 
Os estudiosos “literários” reagiram a esse arbítrio. 

O observador de fora dessa polêmica tinha a impressão de 
haver apenas dois grupos de economistas: os desconhecedores de 
equações de diferença – capazes de descrever fenômenos físicos 
cujo comportamento depende da posição, tais como a propagação 
de ondas; os conhecedores só desse tipo de equação. A esperança 
dos diplomáticos é superar essa barreira e estabelecer uma 
interação produtiva para ambos lados, o ortodoxo e o heterodoxo, 
em virtude da lógica das coisas. 
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5. Keynes X Hayek 

Keynes contra o Mito da Autorregulação do Mercado 

 E.K Hunt, “História do Pensamento Econômico: Uma 
Perspectiva Crítica”, afirma: a economia utilitarista atingiu seu 
estado mais elevado, mais complexo e esteticamente mais elegante 
na defesa ideológica neoclássica do capitalismo laissez-faire.  

Os três principais elementos ideológicos do utilitarismo 
neoclássico eram:  

(1)  a teoria da distribuição baseada na produtividade marginal, 
retratando o capitalismo concorrencial como um ideal de 
justiça distributiva;  

(2)  o argumento da “mão invisível”, retratando o capitalismo 
como um ideal de racionalidade e eficiência e  

(3)  a fé na natureza automática e autorregulada do mercado, 
defendendo as principais funções do governo serem fazer 
cumprir os contratos e proteger os poderes e os privilégios da 
propriedade privada. 

Cada um desses três pilares do conservadorismo utilitarista 
representava um disfarce das realidades do capitalismo, mas 
promovia a aceitação geral da busca incontida do lucro. Os dois 
primeiros princípios obscureciam a realidade de modo tal a 
promover a fé do povo nas vantagens de deixar no comando os 
capitalistas. Assim, não se prejudicava de forma alguma o 
funcionamento do capitalismo ou a obtenção dos lucros. O terceiro 
princípio (a automaticidade do mercado) deixava tudo por conta 
dele. 

Nos primórdios da industrialização capitalista, a busca de 
lucros industriais pelos capitalistas era frequentemente obstruída 

por monarcas absolutistas e/ou a monarquia parlamentarista 
inglesa. Representavam os antigos interesses dos comerciantes e 
dos proprietários de terras.  
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Além disso, grande parte da aversão de os primeiros 
capitalistas pelos Estados era uma consequência direta dos muitos 
atos corruptos, despóticos, caprichosos e tirânicos de vários reis 
europeus, bem como de atos do Parlamento inglês. Eles, 
nitidamente, não eram representativos, sendo muitas vezes 
despóticos.  

Portanto, sob o laissez-faire, os capitalistas puderam fazer 
uma campanha em favor de governos cuja meta fosse promover 
mais efetivamente a busca irrestrita do lucro. Faziam, contudo, tais 
campanhas jornalísticas ou políticas parecessem esforços 
humanitários, cujos fins eram libertar o povo do abuso de governos 
tirânicos.  

O argumento em favor dos mercados autoajustáveis (Lei de 
Say) era um argumento eficaz para a limitação das funções dos 
governos da época. No entanto, o sistema capitalista de mercado 
nunca se ajustou tranquila e automaticamente ao equilíbrio com 
pleno emprego. Nunca houve, na realidade concreta, aquele 
abstrato “leiloeiro” Walrasiano. O sistema capitalista de mercado 
sempre foi anárquico: a história do capitalismo é uma história de 
instabilidade econômica. 

Além do mais, em fins do século XIX, o desenvolvimento de 
mercados de ações nos países anglo-saxões e os progressos na 
produção industrial e nos transportes ferroviários e marítimos 
provocaram um ambiente favorável às imensas concentrações de 
poder industrial em corporações gigantescas, trustes e cartéis.  

Houve duas consequências importantes dessa maior 
concentração industrial:  

• primeiro, a concorrência não regulamentada entre essas 
empresas gigantescas tornou-se extremamente custosa e 
prejudicial para elas e os consumidores; 

• segundo, a anarquia do mercado ficou mais aparente, porque 
as corporações oligopolistas reduziram significativamente 
qualquer grau de flexibilidade e capacidade de ajuste 
eventualmente apresentado pelo mitificado “mercado-livre”.  
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As depressões ficaram mais longas e mais graves. Pior, 
passaram a ocorrer com mais frequência. 

A crença no mercado autorregulado, influente justificativa 
para inação econômica dos governos, se tornou cada vez mais 
custosa para os capitalistas. Além disso, embora no século XVIII e 
no começo do século XIX os capitalistas ainda não tivessem 
controlado inteiramente os governos eleitos, a situação tinha 
mudado em fins do século XIX e início do século XX. Os governos 
dos países capitalistas caíram sob controle direto ou indireto dos 
capitalistas.  

Nessas circunstâncias, os capitalistas se apoiaram no Estado 
como o único instrumento possível de escape da concorrência 
ruinosa de fins do século XIX e das depressões extremamente 
custosas resultantes da anarquia do mercado. 

Essas extensões dos deveres do governo puderam ser 
racionalizadas muito cinicamente no contexto da economia 
neoclássica do laissez-faire. De fato, elas puderam ser usadas para 
demonstrar o argumento da “mão invisível” pressupor inúmeros 
concorrentes, pequenos e não dominantes do mercado em cada 
setor.  

Então, a Economia Normativa – o que deveria ser – em lugar 
da Economia Positiva – o que é –, era empiricamente relevante para 
mercados dominados por corporações monopolistas. Os órgãos de 
regulamentação e as leis antitruste, segundo os economistas 
neoclássicos, obrigariam esses oligopólios a agir como se fossem 
pequenos concorrentes e criariam a chamada “concorrência 
funcional”.  

Esta era considerada uma aproximação tolerável da 
concorrência perfeita. Argumentava-se a “mão visível” do governo 
só dever intervir nos mercados para assegurar o funcionamento 
harmonioso e benéfico da “mão invisível”. 

Enquanto isso, a instabilidade do capitalismo piorou e a fé no 
mercado autoajustado ficou cada vez mais custosa para os 
capitalistas, bem como para o resto da sociedade.  
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• Na primeira metade do século XIX, por exemplo, os Estados 
Unidos só tiveram duas crises econômicas graves (em 1819 e 
em 1837) e a Inglaterra teve quatro (1815, 1825, 1836 e 
1847).  

• Na última metade do século, as crises ficaram mais graves e 
aumentaram para cinco, nos Estados Unidos (1854, 1857, 
1873, 1884 e 1893), e seis, na Inglaterra (1857, 1866, 1873, 
1882, 1890 e 1900).  

• No século XX, depressões cada vez mais frequentes assolaram 
o capitalismo, tendo culminado com a Grande Depressão dos 
anos 1930. 

A Grande Depressão dos anos 30 foi um fenômeno mundial. 
Ela afetou todas as grandes economias capitalistas. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, em 24 de outubro de 1929 (dia conhecido 
como a “quinta-feira negra”), a Bolsa de Valores de Nova York teve 
uma queda brusca nas cotações dos títulos. 

Esse fenômeno acabou destruindo toda a confiança na 
economia. Com isso, os empresários reduziram a produção e os 
investimentos, causando a diminuição da renda nacional e do 
número de empregos, diminuindo mais ainda a confiança na 
economia. Antes de encerrado o processo, milhares de empresas 
tinham ido à falência, milhões de pessoas tinham ficado sem 
emprego e tinha início uma das maiores catástrofes da história 
econômica dos Estados Unidos. 

Entre 1929 e 1932, houve:  

• mais de 85.000 falências de empresas;  

• mais de 5.000 bancos suspenderam suas operações;  

• os valores das ações na Bolsa de Valores de Nova York caíram 
de US$ 87 bilhões para US$ 19 bilhões;  

• o desemprego aumentou para 12 milhões, com quase um 
quarto da população sem meios de se sustentar;  

• a renda agrícola caiu a menos da metade e  
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• o produto industrial caiu quase 50%. 

Os Estados Unidos tinham passado do mais próspero país do 
mundo a um país onde dezenas de milhões de pessoas viviam em 
estado de pobreza desesperada e abjeta. Os negros e outros grupos 
minoritários foram os mais atingidos. A proporção de negros 
desempregados era de 60% a 400% maior em relação à proporção 
de negros da população total. Certas áreas geográficas sofreram 
mais comparadas às outras. 

Nesta situação desastrosa, ficou claro, para muitos 
economistas neoclássicos o mito do mercado autorregulado ter 
perdido sua utilidade ideológica. A anarquia desregrada do mercado 
estava se transformando em uma ameaça à própria existência do 
capitalismo. Era óbvio, para muitos economistas de todos os credos, 
ser preciso tomar medidas drásticas em escala possível de ser posta 
em prática pelo governo. 

Entretanto, a economia neoclássica, dando sempre ênfase ao 
automatismo do mercado, não oferecia cura alguma para a moléstia 
do capitalismo. De acordo com a teoria neoclássica, as depressões 
não ocorriam, então, não era preciso remediá-las!  

Se a economia neoclássica, focada apenas em sua defesa do 
status quo, quisesse ter alguma utilidade para resolver essa crise, 
teria de ser drasticamente modificada. A essa tarefa dedicou-se um 
dos mais brilhantes economistas conservadores do século XX: John 
Maynard Keynes (1883-1946). Em sua obra intitulada A Teoria 
Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicada em 1936, Keynes 
procurou mostrar o acontecido com o capitalismo, para elaborar as 
medidas com vistas a preservar o sistema. 

Weltanschauungswissenschaft e a Escola Austríaca 

Segundo Joseph Schumpeter (1883-1950), no final do seu 
livro póstumo “História da Análise Econômica” (1954: 475 – Vol. 
III), “a Economia, como a Filosofia, e diferentemente da Física, é 
uma Weltanschauungswissenschaft, isto é, uma ‘ciência’ relativa à 
pesquisa e ao ensino, e como tal necessariamente não prescinde da 
lealdade e da crença ilimitada do pesquisador ou do professor”.  
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Ele afirma isso quando trata da Economia nos países 
totalitários na época da II Guerra Mundial: Alemanha, Itália e 
Rússia. No caso germânico, como a República do Weimar (1918-32) 
estabeleceu, os governos deviam ceder cada vez mais à exigência 
dos partidos políticos de as indicações para os Departamentos 
Econômicos nas Universidades estatais levarem em conta a 
tendência política do candidato. 

O regime Nacional-Socialista levou ao limite essa tendência. 
Ele foi intolerante não apenas para com as críticas às suas políticas, 
mas também com qualquer sintoma de falta de simpatia para com a 
filosofia do Partido Nazista. Favorecia os membros do Partido e 
espezinhava os judeus. Aos quem não insistia a respeito de suas 
prévias profissões de fé, o regime saudava com prazer. 

“O grupo de Viena, sob a liderança do Professor Ludwig Von 
Mises, embora mantivesse uma individualidade vital, entrou 
em relações mais íntimas do que em qualquer oportunidade 
anterior com o restante dos economistas alemães e, assim, 
ficou em posição de defender suas próprias doutrinas 
características” (Schumpeter, 1954: 474). 

Schumpeter, na verdade, não trata das literaturas econômicas 
“totalitárias”, justificando-se por tais obras pertencer à linha de uma 
filosofia “totalitária” ou “mesmo pretender servi-la e implementá-
la”. É a razão principal para deixá-las de lado. Em si mesmas, 
porém, foram excluídas as várias filosofias totalitárias não porque 
fossem “totalitárias”, mas porque eram “Filosofias”, isto é, 
especulações extravasadas da esfera da Ciência Empírica. Ele faz a 
distinção entre Economia Analítica e Economia Política. 

De acordo com a visão schumpeteriana, a Ciência Econômica 
é um arsenal de ferramentas teóricas possíveis de serem 
aprendidas a manusear antes de poder manifestar qualquer opinião 
sobre sua utilidade ou não. A familiaridade com os instrumentos 
teóricos só advém com treinamento árduo e longa experiência. Mas 
é pré-requisito tanto para formar alguma opinião sobre essa teoria 
como para se poder fazer qualquer coisa com ela.  

O economista tem de praticar a teoria econômica, ou seja, a 
arte de construir e utilizar conceitos e teoremas e apreender fatos 
através deles. O estudo de Economia não se trata somente de 
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aprender modelos teóricos e os acrescentar à lista de teorias que já 
conhece.  

“O que se deve aprender é como trabalhar com elas, analisar 
situações concretas e resolver problemas com as mesmas. Se 
isto não é feito, essas teorias permanecem sem vida e 
estéreis” (SCHUMPETER, Joseph A. A atitude mental e o 
equipamento científico do economista moderno. Literatura 
Econômica. Rio de Janeiro, IPEA-INPES, 6(3): 333-346, 1984. 
p. 341). 

A Escola dos chamados Economistas Austríacos modernos 
toma como patronos Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. Foram 
inspirados pelo ataque de Hayek ao “ciencismo” ou monismo 
metodológico, ou seja, um único critério para julgar todas as 
Ciências: levantamento de hipótese – testes empíricos – 
falseamento e descarte da hiperinflação – substituição por outra 
hipótese.  

Porém, a inspiração mais direta foi a obra de von Mises, 
Human Action: A Treatise on Economics (1949). Nela anuncia a 
praxeology, a teoria geral da ação racional, de acordo com a qual a 
admissão da ação individual propositada é pré-requisito absoluto 
para se explicar todo o comportamento, incluindo-se o 
comportamento econômico, constituindo um princípio a priori. Ele 
fala por si próprio. Refletia a profunda antipatia nutrida por von 
Mises ao Positivismo Lógico. Princípios a priori sintéticos são 
proposições referentes ao mundo real, porém independentes e 
anteriores à experiência. 

Os enunciados de von Mises de apriorismo radical são tão 
intransigentes a ponto de serem lidos necessariamente para se 
acreditar poder ter discípulos crédulos naquilo.  

“O que confere à Economia sua posição única e peculiar na 
órbita do conhecimento puro e da utilização prática do 
conhecimento é o fato de seus teoremas específicos não 
serem abertos a nenhuma verificação ou falsificação com base 
na experiência [...] a última medida de correção ou incorreção 
de um teorema econômico é apenas a razão sem a ajuda da 
experiência” (Mises, 1949: 55-56). 
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Segundo Mark Blaug, juntamente com o apriorismo radical 
segue uma insistência naquilo chamado por von Mises de dualismo 
metodológico, a disparidade essencial de abordagem entre Ciência 
Social e Natural, baseada na doutrina Verstehen, e a rejeição radical 
de qualquer tipo de quantificação, seja das premissas ou das 
implicações de teorias econômicas” (Blaug, Mark. A Metodologia da 
Economia. São Paulo, EDUSP, 1993: 129). 

Essa noção de até mesmo a verificação de suposições ser 
desnecessária na Economia constitui o estigma da Escola Austríaca. 
Coloca em suspeita todos os agregados macroeconômicos como 
renda nacional ou Índice Geral dos Preços. Desaprova o teste 
quantitativo de previsões econômicas. Rejeita categoricamente algo 
como Economia Matemática ou Econometria. Possui a crença de ser 
possível se aprender mais por meio do estudo de como os 
processos do mercado livre convergem para o equilíbrio em vez de 
ser por meio da análise sem fim das propriedades dos estados 
vigentes.  

Essa atitude antiempírica é completamente estranha à 
exigência de medição existente em qualquer Ciência. Os escritos de 
Mises sobre os fundamentos da Ciência Econômica são tão 
idiossincráticos e dogmaticamente enunciados a ponto de Mark 
Blaug ter até dúvida de terem sido levados a sério por alguém. 
Infelizmente, são muitos os cegos pela paixão do livre mercado. 

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

Muitos historiadores da economia concordam com o fato de 
ninguém ter previsto a Grande Depressão na base de qualquer 
depressão anterior. Ninguém poderia prevê-la fundamentado em 
qualquer teoria existente. Para aqueles com alguma inclinação 
científica, estar espetacularmente errado é, com frequência, o mais 
poderoso estímulo para novos pensamentos. 

No final de 1932, ficou claro 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 t inha uma expl icação 
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verdadeiramente satisfatória para a magnitude do colapso da 
economia entre 1929 e 1933.  

Sem dispor de uma teoria abrangente explicativa da 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 mal-
entendidas ou não levadas em conta. 

Fisher julgou ter descoberto a variável faltante: 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. Eles 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 a ponto de 
assustar” -, 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 os preços em queda também poderem deprimir a 
renda.  

Se os preços declinam, o valor real da dívida aumenta, 
empobrecendo os devedores e enriquecendo os credores. Como os 
devedores tendem a gastar mais além do gasto pelos credores, 
motivo pelo qual tomam um empréstimo, seus gastos caem mais 
em comparação ao aumento dos gastos dos credores. 

Se todos esperassem os preços cairem 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, 
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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 se comparado à queda nível dos preços. 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 de o esforço das empresas para se 
livrarem das dívidas acabar resultando no aumento do peso dessas 
dívidas em termos reais. Era um dramático exemplo de ações 
benéficas para um indivíduo, mas prejudiciais para o todo. 

Até empresas sem dívidas enfrentariam problemas se os 
preços possíveis de serem cobrados por seus produtos caíssem mais 
rapidamente se comparados ao custo da mão de obra e das 
matérias-primas. A contração dos lucros resultaria inevitavelmente 
em demissões e cortes na produção.  

Fisher enfatizou a tentativa racional por parte dos bancos e 
indivíduos de resolverem suas próprias dificuldades, reduzindo suas 
dívidas, terem o efeito perverso de fazer com as coisas piorarem. 

Fisher já chegara à conclusão de 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. 
Alegou a eliminação de bancos ineficientes 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 o efeito 
cumulativo de um dólar desses gastos poderia ser muito maior do 
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próprio valor de um dólar. Enquanto Fisher jamais abandonou sua 
convicção de a Grande Depressão ser o resultado 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 
quando 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 se comparado à queda das taxas de juros. Assim, 
reduções das taxas nominais não impediram as taxas reais de subir.  

Quando as taxas nominais caíssem a zero, não havia nada 
mais possível de o Banco Central fazer para tornar os empréstimos 
mais baratos ou mitigar o peso das dívidas e, assim, pôr fim à 
depressão. Isso teria consequências políticas incalculáveis.  

Essa situação foi classificada por Keynes de “Armadilha da 
Liquidez”. A política monetária se tornava ineficaz e a única opção 
para escorar a demanda efetiva era pôr o dinheiro nas mãos 
daqueles com propensão a gastá-lo. 

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

Keynes formulou uma pergunta muito diferente daquela feita 
por Hayek e Schumpeter. Os economistas austríacos tentavam 
imaginar como a economia tinha chegado àquele ponto. Keynes 
estava menos interessado na gênese das quedas em vez de o 
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 poderia resultar em 
desemprego. Ele seria superado através da competição entre os 
trabalhadores e os empresários. Estes deveriam rebaixar os salários 
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e as taxas de juros até quando contratar e investir voltar a ser algo 
lucrativo.  

A Lei de Say, a qual estabelecia a oferta criar sua própria 
demanda, sempre foi considerada datada. Baseada no truísmo de 
cada gasto criar uma renda equivalente para ser novamente 
gastada, tornou-se obsoleta quando se reconheceu a possibilidade 
de se gastar menos (ou mais) em relação ao fluxo de renda 
recebido. 

Keynes, em essência, desviou seu olhar do equilíbrio possível 
de o saneamento dos mercados proporcionar. Em vez disso, ele 
opinou: 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 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. Não 
havia motivos para pensar a demanda se recuperar nesse estado. 

O único meio de ressuscitar a confiança dos empresários e 
fazer com o setor privado voltar a gastar era cortar os impostos e 
deixar as empresas e os indivíduos manterem uma fatia menor de 
suas rendas: assim, poderiam fazer gastos.  

Ou então, melhor ainda, fazer com o governo gastar mais 
dinheiro diretamente, pois isso garantiria 100% desse dinheiro ser 
mais gasto em vez de ser 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. Era simples assim. 
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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 para gente como os jovens crentes do Instituto Mises. 
Insistem em descrever Keynes e os keynesianos como socialistas 
velados. Hayek foi socialdemocrata por algum tempo, mas Keynes 
nunca foi socialista de espécie alguma, nem flertou com o 
socialismo, sequer com sua anêmica versão britânica, o fabianismo.  

Keynes era um membro muito antigo dos liberais 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 
paredes de um estreito corredor constituídas por dogmatismos 
primitivos de ambos os lados. Por isso, foi repudiado por um dos 
lados como apologista do capitalismo por ter ressuscitado a 
prosperidade de um sistema falido e, pelo outro lado, como 
socialista rasteiro. Os hayekianos o denunciavam: por trás da fala 
macia, silenciosamente, ele 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. Em termos políticos, com frequência foram arbitrariamente 
mal-usados para confundir a discussão. Para alguns, a linha 
separatória entre o capitalismo e o 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, em sua palestra em Sidney Ball, afirmou: “de minha 
parte, acho o capitalismo, sabiamente administrado, pode, 
provavelmente, tornar-se mais eficiente para atingir fins 
econômicos em lugar de qualquer sistema alternativo já existente”. 
Admitiu também: “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.” 
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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. Suas conclusões foram pouco mais além de 
pensar em voz alta. Suas ideias alternativas não eram nem 
revolucionárias, nem alarmantes. Fez a sugestão tentativa de mais 
poder ser feito por agências não estatais. Elas poderiam 
proporcionar resultados mais eficientes e equitativos, como eram os 
casos das Universidades e do Banco da Inglaterra.  

Para membros da Escola Austríaca, tendo lido seu discurso na 
Sidney Ball, Keynes havia maculado seu princípio-guia: o livre 
mercado era bom e todas as tentativas para o subjugar eram más 
ou fúteis, ou ambas. Snif, snif... 

Era opinião de Keynes, na base do ciclo econômico, existir 
uma escassez crônica de demanda. Ela causava a redução da 
atividade econômica. Isto resultava em desemprego desnecessário. 
Em caso de ausência da empresa privada capaz de assegurar a 
demanda adequada, os governos deveriam proporcionar demanda 
por meio de obras públicas. Ele ainda teria de conceber uma 
justificativa intelectual pela qual deveriam fazer isso.  

Von Mises, no entanto, expandindo teorias postuladas pelo 
economista sueco Knut Wicksell, abordava a intervenção no ciclo de 
negócios de uma maneira diferente. Com sua atuação, o Banco 
Central ficava com um dilema:  

1. ou continuar a reduzir as taxas de juros para proporcionar 
ainda mais investimento, e ao novamente injetar demasiado 
dinheiro em um sistema com mais demanda por poucos bens, 
provocaria inflação;  

2. ou aumentar as taxas de juros, levando o investimento a 
diminuir e depois interromper-se, de modo a ocasionar uma 
recessão pior em lugar daquela cuja ação do Banco Central 
tentava evitar originalmente. 

Hayek levou a análise de von Mises um passo adiante ao 
examinar o acontecido exatamente quando crédito barato é usado 
para investir em bens de capital. A baixa deliberada das taxas de 
juros e a provisão de dinheiro para investimento em desequilíbrio 
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com a poupança estenderiam anormalmente o “período de 
produção” (a extensão de tempo necessária para produzir os bens).  

O período de produção era tão longo, de fato, a ponto de uma 
boa parte do desenvolvimento de bens de capital, em particular 
“bens de ordem superior” (maquinaria para fazer bens mais 
distantes dos bens de consumo), teriam de ser abandonados. Isto 
porque não havia mais demanda, ou seja, desejo dos consumidores 
de comprá-los, quando finalizava o tempo de eles serem 
completados. 

O nó da questão, de acordo com Hayek, era: ao reduzir as 
taxas de juros, o Banco Central interferia com a relação entre 
poupança e investimento. Ele e a Escola Austríaca acreditavam: 
todos os mercados, ao longo do tempo, incluindo o mercado 
monetário, chegariam 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. 

Hayek sugeria o mecanismo de preço refletia a tendência para 
o equilíbrio. Tinha crença na ordem espontânea descrita pela Fábula 
de Abelhas de Bernard Mandeville, inspiradora de Adam Smith. Isso 
ocorreu quando a Lei da Gravidade de Isaac Newton dominava os 
espíritos antropocêntricos iluministas na Inglaterra do século XVIII.  

Para ele, 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 expandir a inflação, enquanto elevar as taxas de juros 
artificialmente significava estimular uma contração da atividade 
econômica em uma 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.  
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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 é 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 
posteriores 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. 

As linhas de batalha entre Keynes e Hayek estavam assim 
traçadas.  

• Keynes acreditava ser dever do governo fazer tudo possível 
para tornar a vida mais fácil, particularmente para os 
desempregados.  

• Hayek acreditava ser inútil os governos interferirem contra 
forças de mercado, 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 um entendimento melhor do 
funcionamento de uma economia permitiria aos governos 
responsáveis tomar medidas capazes de eliminar os piores 
efeitos da base do ciclo de negócios.  

• Hayek chegou à conclusão de o conhecimento sobre como 
exatamente uma economia funcionava era difícil, senão 
impossível, de descobrir; logo as tentativas de formar a 
política econômica com base em tal evidência era, como um 
barbeiro praticando cirurgia primitiva, fazer mais mal em vez 
de bem. 

• Keynes acreditava o homem ser “senhor de seu destino”. 



!91

• 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 quem estava em posições de poder 
tomasse as decisões certas, e  

• Hayek subscrevia uma noção pessimista:  

1. havia limites estreitos colocados para o esforço humano e 

2. as tentativas de alterar as leis da natureza, por mais bem-
intencionadas fossem, estavam 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 para sair da confusão. Os 
hedonistas e frenéticos anos 1920 haviam se precipitado em uma 
depressão e caído de cabeça em uma inesperada década de 
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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 isso, Hayek, o pessimista, só pensava 
em construir um argumento para justificar a razão pela qual 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 suas sombrias avaliações, por mais acuradas 
fossem elas, encontrariam poucos entusiastas, porque trouxera uma 
mensagem sóbria onde apenas desculpava a inação pouco atraente.  

A revolução keynesiana estava a ponto de decolar no meio da 
incerteza e do horror da Era dos Ditadores Totalitários. Nenhum 
volume de pessimismo, por mais lógico, desanimaria o clamor dos 
políticos para encontrar um meio de sair do pântano econômico. 
Antes de muito tempo se passar, as profundas diferenças 
intelectuais entre Keynes e Hayek se tornariam amplamente 
evidentes a ponto de os dois virem se desafiar. 

Hayek: Contra Crédito Farto e Barato como Cura para 
Depressão 

Nicholas Wapshott, no livro “Keynes x Hayek: a origem e a 
herança do maior duelo econômico da história”, conta que a questão 
essencial de sua segunda palestra na LSE (London School of 
Economics) foi: como métodos de produção menos necessitados de 
capital progridem para métodos mais necessitados de mais capital?  

A resposta era simples: quando as pessoas gastavam menos 
em bens de consumo e poupavam mais, suas poupanças eram 
investidas em bens de capital. Mas havia outro caminho: mais bens 
de capital poderiam ser produzidos quando os bancos 
disponibilizassem dinheiro para os produtores mediante 
empréstimos. Esse segundo método, ele disse, não era poupança 
real, mas “poupança forçada”, porque o novo investimento 
acontecia não por causa de um aumento da poupança, mas 
simplesmente porque convinha aos bancos emprestar.  
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Quando o dinheiro emprestado aos produtores era reduzido 
ao seu nível anterior, o capital investido em equipamentos era 
perdido. “Veremos na próxima palestra”, ele disse, de maneira 
ameaçadora, “tal transição para métodos menos capitalísticos de 
produção toma necessariamente a forma de uma crise econômica”. 

Uma vez mais a audiência ficou em suspenso, aguardando 
ansiosamente o que viria a seguir. Em sua terceira palestra, no dia 
seguinte, Hayek invocou o trabalho de seu mentor Ludwig von 
Mises.  

Abriu a fala, intitulada “O Funcionamento do Mecanismo de 
Preço no Curso do Ciclo do Crédito”, com uma citação de Mises:  

“O primeiro efeito do aumento da atividade produtiva, iniciada 
pela política dos bancos de emprestar abaixo da taxa natural 
de juros é... elevar os preços dos bens de produção enquanto 
os preços dos bens de consumo sobem moderadamente... 
Mas, logo, um movimento contrário se instala: os preços dos 
bens de consumo sobem e os preços dos bens de capital 
caem, isto é, a taxa de juros de empréstimos sobe e se 
aproxima novamente da taxa natural de juros.” 

Com sua abordagem usual, impecavelmente meticulosa, se 
não desagradavelmente enxuta, Hayek descreveu como um 
aumento injustificável no empréstimo levava, ao longo do tempo, a 
um deslocamento no processo de produção de bens de capital. Em 
compensação, causava um colapso no ponto mais baixo do ciclo de 
negócios.  

Para ajudar a quem não tinha uma implacável inclinação 
analítica, Hayek deu um exemplo:  

“A situação seria similar à de pessoas em uma ilha isolada. 
Depois de ter construído parcialmente uma enorme máquina 
capaz de satisfazer todas as suas necessidades, descobririam 
terem consumido toda a sua poupança e capital livre 
disponível antes de a nova máquina poder fornecer seus 
produtos”, disse. “Eles, então, não teriam escolha a não ser 
abandonar temporariamente o trabalho no novo processo e 
devotar todo o seu trabalho a produzir o alimento diário sem 
nenhum capital.” 
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No mundo real, sugeriu Hayek, o resultado era o desemprego 
persistente. Ele ofereceu uma verdade simples, se não intragável a 
quem, como Keynes, defendia o aumento da demanda por bens de 
consumo para aumentar o emprego:  

“A maquinaria da produção capitalista só funcionará sem 
percalços se ficarmos satisfeitos em consumir nada mais além 
da parte da nossa riqueza total, sob a organização existente 
de produção, destinada ao consumo corrente. Todo aumento 
de consumo, se não for para causar impacto na produção, 
requer nova poupança prévia.” 

Hayek também confrontou outro remédio keynesiano: se uma 
fábrica ociosa entrasse novamente em uso, isso impulsionaria uma 
economia em depressão de volta à vida e aumentaria o emprego.  

“O que [economistas como Keynes] omitem é... para as atuais 
fábricas existentes possam ser usadas em toda a sua 
capacidade seria necessário investir um grande volume de 
outros meios de produção em processos longos. Eles só 
dariam frutos em futuro comparativamente distante.”  

Hayek prosseguiu: “deveria estar bem claro a concessão de 
crédito ao consumidor, recentemente tão fortemente defendida 
como uma cura para a depressão, teria, na verdade, efeito muito 
contrário.” Tal “demanda artificial”, sugeriu, iria meramente adiar o 
dia do ajuste de contas.  

“O único caminho para ‘mobilizar’ todos os recursos 
disponíveis é, portanto, não usar estimulantes artificiais — 
durante uma crise, ou depois disso —, mas deixar o tempo 
efetuar uma cura permanente.”  

Em resumo, não havia caminho fácil para sair de uma 
recessão. Em longo prazo, o livre mercado iria restaurar uma 
economia ao equilíbrio, onde todos estariam empregados. Há dois 
problemas no mundo: os insolúveis e os solucionáveis por si só... 

Uma vez mais, Hayek acertou no alvo com sua audiência. Ali, 
na LSE rival de Cambridge, estava um repúdio convincente às 
noções intervencionistas keynesianas. Hayek mostrou as soluções 
vindas de Cambridge, aparentemente tão plausíveis, estavam 
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cheias de falhas lógicas. Ter a melhor das intenções não era 
bastante. Tratar de sintomas de uma economia deprimida 
investindo com dinheiro emprestado só piorava as coisas.  

Em vez disso, Hayek ofereceu um remédio sóbrio e pessoal: 
esquecer consertos rápidos. A desconfortável verdade é apenas o 
tempo curar uma economia em desequilíbrio.  

Cuidado com doutores de fala macia como Keynes. Eles 
ofereciam cura rápida, porque são charlatães, vendedores de 
poções mágicas e curandeiros. Todo atalho leva apenas de volta ao 
começo. Não há opções agradáveis.  

Apenas o longo prazo fornece a verdadeira recuperação. O 
mercado tem sua própria lógica e contém seu próprio remédio 
natural. Não era papel de Hayek oferecer banalidades porque ele, à 
diferença de Keynes, não era agitador político. 

Em sua quarta palestra, no dia seguinte, Hayek se aventurou 
no território em grande parte ainda inexplorado da Teoria da Moeda. 
Ele poderia finalmente sustentar o ponto principal da oposição 
teórica às ideias keynesianas. Hayek sugeriu a chave do 
entendimento sobre como o sistema trabalhava estar em:  

1. a quantidade de moeda em uma economia e  

2. a velocidade circulante dela entre as pessoas.  

“Sob as condições existentes, a moeda sempre exercerá uma 
influência determinante no curso dos eventos econômicos e... 
portanto, nenhuma análise dos atuais fenômenos econômicos 
será completa se o papel desempenhado pela moeda for 
negligenciado”, declarou.  

Mas ele insistiu: a teoria monetária, embora seja uma 
ferramenta essencial para o melhor entendimento do sistema 
econômico, tem limitações severas. Era bom para tempos normais, 
mas não, talvez, para os tempos árduos enfrentados na Grande 
Depressão. 

Hayek acreditava, para uma economia trabalhar mais 
efetivamente, era essencial a moeda operar de forma neutra.  
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“O aumento ou a redução da quantidade de moeda em 
circulação dentro de qualquer área geográfica serve a uma 
função tão definida como o aumento ou a redução das rendas 
monetárias de indivíduos particulares, nomeadamente a 
função de capacitar os habitantes a retirar uma fatia maior ou 
menor do produto total do mundo”, disse.  

Aumentar a oferta de moeda inflige sobrecarga desnecessária 
a certos setores da sociedade.  

“O aumento da quantidade de moeda apenas significa alguém 
tem de desistir de parte de seu produto adicional em favor 
dos produtores do novo dinheiro.”  

Ele estava ansioso para enfatizar a criação de moeda adicional 
vincular a moeda medida não apenas em cédulas bancárias, como 
também em empréstimos bancários, créditos puramente contábeis 
e formas de crédito não conectadas aos bancos.  

“A característica peculiar dessas formas de crédito é elas 
surgirem sem estar sujeitas a nenhum controle central, mas, 
uma vez passem a existir, sua convertibilidade em outras 
formas de moeda deveria ser possível se quisermos evitar um 
colapso do crédito”, disse. 

Para evitar as mais extravagantes oscilações de um ciclo de 
negócios, argumentou Hayek, os bancos deveriam vigiar 
estreitamente seus empréstimos.  

“Banqueiros não precisam temer prejudicar a produção por 
demasiada precaução”, ele disse.  

A ação judiciosa dos bancos era, talvez, tudo possível de ser 
conquistado em termos de manter a política monetária sob controle.  

“Sob as condições existentes, ir além está fora de questão. 
Seja como for, isso poderia ser tentado apenas por uma 
Autoridade Monetária central para todo o mundo: a ação de 
parte de um único país estaria condenada ao desastre.” 

Embora a remoção da moeda como fonte de desequilíbrio 
fosse importante, advertiu uma política monetária estrita não ser 
uma panaceia.  
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“É, provavelmente, uma ilusão supor sempre sermos capazes 
de eliminar inteiramente as flutuações industriais por meio da 
política monetária”, disse.  

Mas aqueles, como Keynes, crentes em uma economia 
trabalhar melhor quando há certo nível de inflação estavam 
equivocados.  

“O máximo possível de se esperar é a crescente informação 
do público tornar mais fácil para os Bancos Centrais seguirem 
uma política cautelosa durante a oscilação ascendente do ciclo 
e, assim, mitigar a depressão seguinte, e resistir às propostas 
bem-intencionadas, mas perigosas, de lutar contra a 
depressão com ‘um pouco de inflação’.” 

Então, Hayek chegou ao fim de suas palestras. Lionel Robbins 
ficou particularmente satisfeito, porque elas haviam conquistado 
exatamente seu intento, apresentar os economistas britânicos a 
Escola Austríaca.  

As palestras serviram como fossem uma extensa entrevista de 
emprego para Hayek. Ele queria muito entrar para a LSE. Aceitou o 
posto sem reservas. A LSE tinha encontrado um crítico capaz de 
enfrentar o debate com o maior expoente da escola rival: o Keynes 
de Cambridge. 

Era de Hayek sucessora da Era de Keynes 

Nicholas Wapshott, no livro “Keynes x Hayek: a origem e a 
herança do maior duelo econômico da história”, conta as duas 
décadas seguintes (1989-2008) terem visto crescer em 
popularidade a advertência de Hayek sobre o potencial para tirania 
na intervenção do governo. O colapso da União Soviética, em 1991, 
encerrou 75 anos de experimento de economia planejada contra o 
livre mercado na vida dos russos. 

Com o recuo das ideias keynesianas e a volta às ideias do 
livre mercado, na Era Neoliberal, e a queda do marxismo-leninismo, 
Hayek viveu tempo suficiente para se sentir vingado. Observando os 
acontecimentos se desenrolarem, observou: “Eu disse isso a vocês.” 
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Ele morreu aos 92 anos, em 23 de março de 1992, em Freiburg im 
Breisgau, Alemanha. 

Nos Estados Unidos, no debate sobre o papel do governo nos 
assuntos nacionais, as escolhas preto ou branco da discussão 
acadêmica, outrora travada, inicialmente, assumiram tons de cinza. 
O pragmatismo de governo, desejando entregar resultado social 
para os eleitores em um mandato de quatro anos, chega a misturar 
doutores, diagnósticos, receitas e remédios de distintas correntes. 

Instrumentos e dosagens se alteraram. Por exemplo, 
programações monetaristas de controle de meios de pagamentos 
foram substituídas por fixação da taxa básica de juros como 
instrumento preferido por meio do qual a inflação seria mantida sob 
controle do regime de metas.  

As discussões econômicas mais importantes eram conduzidas 
em torno das questões comumente percebidas:  

1. o tamanho do déficit público e como reduzi-lo;  

2. a lucratividade do livre comércio;  

3. a extensão e natureza dos impostos; e  

4. a remoção dos direitos a concessões do Estado a quem não os 
merecia. 

O debate sobre a administração centralizada da economia, em 
si mesma uma ideia keynesiana, evoluiu para uma prolongada fase 
“pós-keynesiana”, a acomodação entre ideias keynesianas e 
hayekianas. Embora houvesse acordo geral entre administradores 
da economia nacional de um coquetel de Keynes e Friedman devia 
ser empregado para maximizar o crescimento econômico e o 
bloqueio da inflação, ainda permanecia uma profunda diferença 
entre economistas acadêmicos.  

A partir dos anos 1970, eles se dividiram, grosso modo, ao 
longo das linhas do velho debate Keynes-Hayek:  

• de um lado, estavam os “economistas de água doce”, assim 
chamados porque suas universidades se agrupavam em torno 
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dos Grandes Lagos:  consideravam, como Hayek, a inflação 
ser a pior maldição de um país; 

• do outro, os “economistas de água salgada” vinham das 
faculdades das Costas Leste e Oeste: achavam, como Keynes, 
o desemprego ser o mais grave problema. 

O “grupo da água doce” (hayekiano) acreditava:  

1. a economia devia ser pensada como um organismo sensível, 
governado por decisões racionais daqueles participantes do 
livre-mercado.  

2. o governo deveria assegurar o mercado ser livre e justo,  

3. os gastos do governo e os impostos pervertiam a ordem 
natural da economia.  

4. os indivíduos tomavam decisões racionais baseados naquilo 
entendido como a ser trazido pelo futuro;  

5. os empresários se abstinham de novos investimentos quando 
temiam 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 
levariam a mercados mais eficientes benéficos a todos;  

7. as recessões eram aspectos de rotina de um ciclo econômico 
a serem suportados, mas não curados;  

8. os melhores remédios eram “do lado da oferta”, estimulantes 
dos empresários a fornecer bens mais baratos e, assim, 
forta lecer a demanda pela remoção de in ib ições 
governamentais, como regulações e impostos à empresa. 

A “tribo da água salgada” (keynesiana) acreditava em:  

1. uma economia deixada aos seus próprios artifícios não servir 
para todos;  

2. os sintomas de recessão de uma economia ou o resultado de 
choques inesperados, tudo dever ser enfrentado com política 
econômica em curto prazo; 
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3. curar o desemprego na base do ciclo de negócios exigir 
política fiscal e incentivos aos investimentos;  

4. os mercados, particularmente o do trabalho sindicalizado, 
serem lentos em responder às mudanças;  

5. a concorrência ser imperfeita, logo, a estrutura de preços não 
sinalizar claras preferências; 

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

Nicholas Wapshott, no último capítulo do livro “Keynes x 
Hayek: a origem e a herança do maior duelo econômico da 
história”, se pergunta. Então, oitenta anos depois de Hayek e 
Keynes cruzarem os sabres pela primeira vez, quem ganhou o mais 
famoso duelo da história da Economia? 

Embora o keynesianismo tenha sido declarado morto 
inúmeras vezes desde meados de 1970, houve o reconhecimento de 
Milton Friedman em 1966: “em certo sentido, todos somos 
keynesianos agora; em outro, ninguém é mais keynesiano”. Esta é 
uma avaliação, na opinião de Wapshott, “mais precisa, senão 
importunamente ambígua, do estado da Economia no início do 
século XXI”.  

Uma diferença decisiva entre os dois homens, se uma 
Economia é mais bem compreendida de cima para baixo ou de 
baixo para cima, por meio da Macroeconomia ou da Microeconomia, 
deixou Keynes em situação dominante. Sua abordagem 
generalizada é universalmente usada hoje, assim como conceitos do 
Produto Interno Bruto —, ferramentas importantes com as quais os 
economistas medem a economia.  

Como Friedman colocou: “Todos usamos muitos dos detalhes 
analíticos da General Theory; todos aceitamos, no mínimo, 
uma grande parte da mudança de pauta para análise e 
pesquisa introduzida pela General Theory.” 
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Com suas prescrições monetárias, Friedman refinou Keynes, 
mas não o substituiu.  

“O monetarismo beneficiou-se muito do trabalho de Keynes”, 
reconheceu Friedman em 1970. “Se Keynes fosse vivo hoje, 
estaria, sem dúvida, à frente da contrarrevolução 
monetarista.” 

Keynes buscava a cura para o desemprego em massa. Seu 
remédio era aumentar a demanda agregada. Ele sugeriu três 
caminhos:  

1. usando meios monetários,  

2. baixando taxas de juros e  

3. canalizando dinheiro para a economia, por meio de isenções 
fiscais e obras públicas. 

Friedman persuadiu economistas de, fora das crises, a 
economia ser mais bem servida por um aumento gradativo, 
moderado, previsível, da oferta de moeda de acordo com o 
crescimento do produto real. Foi Friedman, não Keynes, a quem a 
maioria dos economistas ortodoxos e políticos conservadores 
adotou como guia a partir de meados dos anos 1970, depois de a 
aplicação simultânea de todos os três remédios de Keynes, durante 
três décadas, ter resultado em estagflação.  

Desde o momento, em 1979, quando Paul Volcker, presidente 
do FED, reiniciou [“resetou”] a economia introduzindo, 
deliberadamente, uma recessão, os princípios de Friedman foram 
aplicados em grande medida. Friedman adotou a ideia de Keynes de 
administrar a economia por meio da Macroeconomia. Os políticos 
continuam com essa ideia, seja qual for a retórica hayekiana, às 
vezes, empregadas. 

A posição de Friedman oferece pistas de como aferir quem 
venceu o concurso Keynes X Hayek: 

• na economia, Friedman estava mais próximo de Keynes e, 
frequentemente, elogiava a Economia de Keynes, em 
particular A Tract on Monetary Reform; 
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• quando se tratava de política, no entanto, Friedman estava 
mais próximo de Hayek.  

Keynes acreditava a intervenção do Estado ser um meio 
adequado de melhorar a vida dos cidadãos. Friedman concordava 
com Hayek: sempre quando intervinha na economia, o Estado era 
um empecilho à habilidade do livre-mercado em criar riqueza.  

Friedman aprovava a redução de impostos não para injetar 
dinheiro na economia, como Keynes recomendava, mas porque 
acreditava o governo encolher como resultado. A esse respeito, 
Hayek deu passos largos. As economias planejadas finalmente 
saíram de moda, estimuladas entre outros por aqueles economistas 
inspirados nos sentimentos antiestatizantes de Hayek. 

Embora celebrasse o fim do comunismo soviético, Hayek 
sentiu haver sido derrotado por Keynes na ampla introdução do 
planejamento econômico.  

De acordo com Friedman, falando em 2000, “a opinião 
intelectual do mundo de hoje é muito menos favorável aos 
planejamentos centrais e controles em comparação a 1947. É 
mais duvidoso sobre quem venceu a discussão prática. O 
mundo é mais socialista hoje se comparado a 1947. O gasto 
governamental em quase todos os países do Ocidente é mais 
alto hoje se comparado a 1947. A regulação governamental 
das empresas é maior”. 

Hayek adotava uma posição absolutista: como ninguém podia 
saber o que estava na mente de cada membro da sociedade, o 
melhor indicador de suas necessidades conflitantes eram os preços 
de mercado. Então, todas as tentativas de dirigir a economia 
estavam fora de lugar. Com o tempo, seu fracasso em atrair apoio 
durante a hegemonia keynesiana pareceu levá-lo a defender sua 
posição ad absurdum.  

Finalmente, Hayek pregava por um Estado mínimo e até o 
último elemento de uma economia, até mesmo a emissão de 
moeda, ficar em mãos privadas. Desafiava o monopólio do Estado 
de poder criar moeda de curso forçado para pagar impostos. Isso o 
colocou em oposição direta a Friedman. Embora desejasse o 
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governo ser minimizado, o monetarista acreditava uma economia 
dever ser administrada para proporcionar um crescimento firme.  

O instrumento escolhido por Friedman, a política monetária, 
requeria um Banco Central administrado pelo Estado. Hayek 
acreditava a emissão de moeda ser a chave para encerrar o ciclo de 
negócios, preocupação comum dele e de Keynes.  

“Se não fosse pela interferência do governo no sistema 
monetário, não teríamos flutuações industriais ou períodos de 
depressão”, declarou Hayek. “Se a questão da emissão de 
moeda for colocada nas mãos de empresas, cujo negócio 
depende de seu sucesso em manter estável a moeda emitida, 
a situação muda completamente.” 

Em função desse despropósito – moeda ser emitida por toda a 
sociedade –, os anarcocapitalistas hayekianos defende o bitcoin 
coexistindo com outras criptomoedas na rota do dinheiro sujo! 

Dois líderes promoveram as ideias de Hayek ao limite: Ronald 
Reagan e Margareth Thatcher. Ambos avançaram no caminho de 
encolher o Estado de modo a permitir o livre empreendedorismo 
florescer.  

Na visão de Hayek, o governo deveria ser deixado a 
administrar apenas os elementos da sociedade não possíveis ser 
administrados por mais ninguém, como a defesa. Os ultraliberais 
em economia se aliam, de maneira oportunista, à casta dos 
militares para reprimir “os parasitas” quando pretendem tomar os 
ricos como “os hospedeiros”. 

Entre os serviços defendidos por Hayek a serem privatizados, 
estavam “todos aqueles da educação ao transporte e 
comunicações, incluindo correios, telégrafo, telefone e 
serviços de transmissão, todos os assim chamados de 
‘utilidade pública’, os vários seguros ‘sociais’ e, acima de tudo, 
a emissão de moeda”.  

Impressionantemente, e talvez surpreendentemente para 
quem subscreve os objetivos gerais de Hayek hoje, ele defendia 
seguro-saúde universal e seguro-desemprego obrigatórios, 
reforçados, se não diretamente fornecidos, pelo Estado. 
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Coerentemente com sua doutrina, acreditava também em haver 
livre movimentação de trabalhadores pelas fronteiras nacionais. 
Trump, então, por causa do seu Muro da Vergonha e xenofobismo, 
não pode ser classificado como um hayekiano! 

A rejeição de Hayek da opinião em vigor entre muitos 
intelectuais de “países socialdemocratas, como a Suécia, serem 
mais civilizados em comparação às sociedades com economias de 
livre-mercado”, levou a ele ser amplamente ridicularizado. Foi 
tratado com desdém por figuras importantes tanto da direita quanto 
da esquerda.  

Hayek exibia um sentimento missionário tão forte a ponto de 
isso ter deixado muitos hayekianos com o sentimento de, 
inadvertidamente, terem se unido a uma seita espiritual. Isso era 
intencional.  

Hayek declarou, em 1949: “a principal lição para um 
verdadeiro liberal aprender a respeito do sucesso do 
socialismo é: eles tiveram a coragem de ser utópicos, com 
isso conquistaram o apoio dos intelectuais e, portanto, 
influência na opinião pública”. 

A utopia de Hayek frequentemente se derramava em 
religiosidade. Ele entendia não existir outro caminho para preservar 
a substância da liberdade individual exceto por meio da propriedade 
privada apropriada por todos. Isso é quase um sentimento religioso, 
espécie de sacrilégio, pois O Mercado é quase ordenado por Deus. 

Hayek nunca se assumiu como um conservador. Ele se dizia 
um libertário, mas não propôs um estado de anarquia como os 
anarcocapitalistas do Instituto Mises. Em lugar do governo, sugeriu 
que empresas privadas desempenhassem deveres comunitários.  

“Não havia necessidade de o governo central decidir quem 
deveria ser autorizado a prestar serviços diferentes. É 
altamente indesejável ele possuir poderes mandatórios para 
fazer isso.”  

Em vez disso, antevia “corporações quase comerciais 
competindo por cidadãos”. Quem não gostasse daquilo oferecido por 
certa companhia deveria se mudar para outro lugar. 
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Ele concluiu a democracia representativa com demasiada 
frequência oferecer uma “tirania da maioria”. Eventual maioria 
reduzia as liberdades individuais e impunha custos desnecessários.  

Insistia em “O Livre-Mercado ser o único mecanismo jamais 
descoberto para conquistar a democracia participativa”.  

À luz desse derradeiro objetivo, substituir um governo 
representativo, com todos os seus grupos de interesse, lobbies e 
partidos, por uma sociedade privatizada, não alcançou sua utopia. 
Não é, então, de se surpreender Hayek ter sentido nem Reagan 
nem Thatcher terem avançado. 

Reagan e Thatcher administraram com uma democracia 
representativa. Expor a opinião total de Hayek os deixaria abertos à 
acusação eleitoralmente venenosa de serem antidemocráticos.  

Enquanto Hayek se concentrava em uma utopia abstrata, os 
progressistas venciam batalhas pelos direitos civis afro-americanos, 
mulheres, homossexuais e incapacitados físicos. Muitas campanhas 
políticas, como o movimento ambientalista e a mudança cultural 
sísmica emanaram dos costumes mudados dos anos 1960. Não 
foram inspiradas de maneira alguma por noções de governança 
privada, mas sim com rebeldia contra o conservadorismo.  

Embora Hayek possa ter crescido em influência nos últimos 
trinta anos, Keynes nunca esteve longe do pensamento dos 
economistas. A resposta urgente do governo federal à crise 
financeira de 2007-8, iniciada por George W. Bush e continuada por 
Barack Obama, foi completamente keynesiana.  

Ambas as administrações interviram no mercado para impedir 
o colapso da economia. Os Estados Unidos enfrentaram uma 
ameaça existencial e, como em 1930, o fracasso em agir era 
considerado um descuido tão grande de modo ser impossível ser 
contemplado. 

No auge da crise, poucos se opuseram a esse ressurgimento, 
no curto prazo, do keynesianismo. Menos ainda havia quem, de 
cara séria, promovia a solução hayekiana: deixar o mercado 
encontrar seu próprio nível.  
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A opinião do filósofo político austríaco-americano Joseph 
Schumpeter, de o livre mercado precisar, de tempos em tempos, 
suportar um período de “destruição criativa”, não teve permissão 
para ser testada. 

Porém, quando o estímulo para reduzir rapidamente o número 
de desempregados falhou, e os relatos de dinheiro “desperdiçado” 
por programas públicos controversos começaram a se espalhar, logo 
muitos norte-americanos se alarmaram com a extensão do 
empréstimo governamental. Outros acusaram Obama e seus 
conselheiros econômicos de serem socialistas secretos!  

O argumento da Escola Austríaca de Hayek de “o dinheiro 
público colocado em investimentos seria desperdício” foi escovado... 

Como Keynes e Hayek, John Kenneth Galbraith não viveu para 
ver a atual Grande Recessão. Mas ele tinha uma explicação de por 
que os Conservadores não podiam aplaudir Keynes por salvar o 
capitalismo pela segunda vez.  

“Keynes estava extremamente à vontade com o sistema 
econômico brilhantemente explorado por ele”, observou 
Galbraith. “O impulso amplo de seus esforços, assim como o 
de Roosevelt, era conservador; era para ajudar a assegurar 
que o sistema sobrevivesse. Mas tal conservadorismo nos 
países de língua inglesa não agrada aos Conservadores 
verdadeiramente comprometidos... É melhor aceitar o 
desemprego, fábricas ociosas e o desespero maciço da Grande 
Depressão, com todo o resultante dano para a reputação do 
sistema capitalista, em lugar de recuar de um verdadeiro 
Princípio... Quando o capitalismo finalmente sucumbir, será 
com os trovejantes vivas daqueles atualmente celebrando sua 
vitória final sobre pessoas como Keynes.” 
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6. Karl Polanyi 

Karl Polanyi: Alternativa ao Debate Polarizado 

Karl Polanyi (1886-1964), em sua obra A Grande 
Transformação, publicada em 1944, tornou-se referência para o 
debate sobre o capitalismo contemporâneo. Seu xará, Karl Marx 
(1818-1883), morreu três anos antes de seu nascimento. Não 
presenciou o embate entre Estado e Mercado, desdobrado em duas 
Grandes Guerras Mundiais e uma Grande Depressão no século XX. 
O Capital, sua obra máster, não tem uma Teoria do Estado.  

Ambos pensadores sistêmicos têm em comum uma visão 
holística. É oposta à lógica mecanicista do individualismo 
metodológico de compartimentar o capitalismo em várias iniciativas 
particulares, causando a perda da visão global. A evolução criativa 
forma um “todo” maior ou distinto da soma das suas partes. Marx e 
Polanyi buscam entender os fenômenos de uma maneira integral, 
por oposição à análise de seus componentes em separado. As 
interações destes não podem ser explicadas como um não afetasse 
o comportamento do outro. 

A Grande Transformação critica o liberalismo de mercado, 
cujo pressuposto é a ideia de tanto as sociedades nacionais, quanto 
a economia global, ambas poderão ser organizadas por meio de 
autorregulação dos mercados. No debate polarizado entre os 
defensores do capitalismo de livre mercado e os do socialismo 
realmente existente, Polanyi não se submete aos interesses estritos 
da casta dos mercadores nem aos da casta dos trabalhadores 
organizados. Como socialista e membro da casta dos sábios 
intelectuais, propõe uma aliança de sua casta com a dos 
trabalhadores para um reformismo à la socialdemocracia nórdica, 
combinando Estado e Mercado, ambos submissos aos interesses 
maiores da Comunidade. 

Em seu levantamento da história do liberalismo de mercado, 
revelou as consequências trágicas dos projetos de plena 
liberalização econômica implementados no passado. Também de 
origem austríaca, embora criado em Budapeste, Polanyi apresentou 
uma alternativa às teses de Ludwig von Mises e de seu discípulo 
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Friedrich Hayek. Mises e Hayek tentavam reafirmar a legitimidade 
intelectual do liberalismo de mercado, fortemente abalada pela I 
Guerra Mundial, a Revolução Russa e a utopia do socialismo. 

Polanyi sentiu os efeitos mundiais do crash do mercado de 
ações de Nova York em 1929, como a falência do Kreditanstalt, um 
dos maiores bancos da Áustria, em 1931. Tudo isso precipitaria a 
Grande Depressão e a ascensão do nazi fascismo. Chegando Hitler 
no poder, em 1933, Polanyi com sua ideologia socialista emigrou 
inicialmente para a Inglaterra e, depois de uma passagem pelos 
Estados Unidos, na primeira metade dos anos 40, quando escreveu 
“A Grande Transformação”, erradicou-se no Canadá. 

O livro está organizado em três partes. A primeira e a terceira 
centram-se nas circunstâncias imediatas resultantes na Grande 
Guerra, na Grande Depressão, na ascensão do fascismo na Europa 
continental, no New Deal nos Estados Unidos e no primeiro plano 
quinquenal na União Soviética. A pergunta-chave é: por que um 
período prolongado de relativa paz e prosperidade na Europa, de 
1815 a 1914, deu lugar a uma guerra mundial seguida por um 
colapso económico?  

A Segunda Parte (o núcleo do livro) fornece a resposta de 
Polanyi à pergunta. Para ele, os pensadores ingleses do século XIX 
tentavam responder aos efeitos disruptivos da revolução industrial 
inglesa ao elaborarem a Teoria do Liberalismo de Mercado. 
Pregavam a sociedade subordinar-se ao funcionamento de 
mercados autorregulados. Essa crença se tornou o princípio 
organizador da economia mundial.  

A ação agressiva dos defensores do liberalismo de mercado 
produziu uma violenta reação de proteger a sociedade frente ao 
livre mercado. As instituições governantes da economia global, 
destacadamente o padrão-ouro, criavam tensões crescentes entre 
as nações. A Grande Guerra e a Grande Depressão foram 
consequências diretas das tentativas de organizar a economia 
global com base no liberalismo de mercado. A segunda “grande 
transformação” – a ascensão do fascismo – é resultado da primeira, 
ou seja, da ascensão do liberalismo de mercado. 

Na construção da sua tese, Polanyi recorre às leituras de 
História, Antropologia e Sociologia para dar contribuições originais 
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sobre o papel da reciprocidade ou cooperação e da redistribuição 
nas sociedades pré-modernas, as limitações do pensamento 
econômico neoclássico e os perigos da mercantilização da natureza. 
Embora concorde com boa parte da crítica feita por Keynes ao 
liberalismo de mercado, Polanyi não pode ser considerado um 
keynesiano. Ele sempre se apresentou como socialista. Na verdade, 
criticava qualquer espécie de determinismo econômico, inclusive o 
do marxismo. 

Seu conceito-chave é incrustação (embeddedness): 
implantação ou forte adesão a um corpo. O pensamento econômico 
neoclássico tem uma concepção da economia como um sistema de 
relacionamentos entre mercados capazes de ajustarem entre si a 
oferta e a procura através do mecanismo dos preços relativos. 
Embora alguns economistas do mainstream reconheçam o mercado 
por vezes ter a necessidade do auxílio dos governos para superar as 
falhas do seu funcionamento, quase todos continuam a basear-se 
nesta representação de um modelo de equilíbrio geral. Para Polanyi, 
esta concepção difere da realidade das sociedades humanas 
historicamente conhecidas, até ao século XIX, sempre com a 
economia humana incrustada na sociedade. 

Devido a essa “incrustação”, a economia não é autônoma, 
como um sistema complexo à parte. Está subordinada à ação de 
outros componentes como a política, a religião e as relações sociais 
de um sistema complexo maior. Este emerge ou se configura a 
partir das interconexões entre todos seus componentes, inclusive a 
própria economia. As transações no mercado dependem da 
confiança mútua entre os agentes econômicos e/ou da imposição 
jurídica dos contratos para a diminuição da incerteza do futuro.  

Em lugar da subordinação histórica da economia à sociedade, 
os pregadores de mercados autorregulados defendiam a 
subordinação da sociedade à lógica do mercado. Em vez de existir 
uma economia incrustada (embedded) nas relações sociais, seriam 
as relações sociais incrustadas no (e subordinadas ao) sistema 
econômico.  

Polanyi não afirma o triunfo do capitalismo no século XIX ter 
significado a economia ter sido desincrustada com êxito da 
sociedade, acabando por dominá-la. Os economistas neoclássicos 
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sempre encorajaram os políticos a criar uma legislação para a 
sociedade determinante da economia ser efetivamente 
desincrustada. No entanto, nunca puderam alcançar esse objetivo, 
face à reação social.  

O objetivo de uma economia de mercado desincrustada e 
plenamente autorregulada é um projeto utópico no sentido de não 
pode existir. Isto porque um mercado com processo de auto 
alimentação de uma alta especulativa de preços é incapaz de se 
auto ajustar sem uma crise catastrófica para a sociedade.  

Uma economia de mercado inteiramente autorregulada requer 
os seres humanos e o meio natural serem convertidos em meras 
mercadorias, provocando a destruição tanto da sociedade como do 
meio ambiente. Polanyi distingue entre mercadorias reais e fictícias. 
As reais são produzidas para serem vendidas no mercado. Mas os 
“fatores de produção” – terra, trabalho e moeda – são mercadorias 
fictícias, porque não foram originalmente produzidos para venda no 
mercado.  

Polanyi, primeiro, defende uma tese moral: ser um erro tratar 
a natureza e os seres humanos como mercadorias, cujos preços 
serão determinados pelo mercado. Pelo contrário, eles têm 
autonomia ou capacidade de se autogovernar: traçar as normas de 
sua conduta, sem sentir imposições restritivas de ordem estranha. 

Segundo, defende uma tese referente ao papel do Estado na 
esfera da economia: ajustar a oferta de dinheiro e de crédito a fim 
de evitar os perigos da inflação e da deflação; gerir as variações da 
demanda por empregados, assegurando proteção durante os 
períodos de desemprego, educando e formando os futuros 
trabalhadores, e tentando controlar os fluxos migratórios; manter a 
continuidade da produção alimentar, colocando os agricultores a 
salvo das flutuações das colheitas e da volatilidade dos preços. 
Além disso, regular o uso do solo urbano através da 
regulamentação ambiental e das suas condições de utilização. Em 
suma, o papel do Estado de gerir as mercadorias fictícias o 
impossibilita de ser desincrustado da economia. E dadas as 
mercadorias fictícias, é impossível a desincrustação da economia 
em relação à sociedade.  
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Outra tese polanyiana diz respeito ao “duplo movimento”. As 
sociedades de mercado seriam configuradas por dois movimentos 
opostos: o movimento do laissez-faire buscando expandir o âmbito 
do mercado e o contra movimento de proteção emergente como 
resistência à desincrustação da economia. Na verdade, os próprios 
capitalistas desencadeiam periodicamente ações de resistência 
contra a incerteza e as flutuações produzidas pela autorregulação 
dos mercados. Preferem estabilidade e previsibilidade. 

Tanto o liberalismo de mercado como o marxismo sustentam 
as sociedades não terem senão duas escolhas: ou o capitalismo de 
mercado ou o socialismo de planejamento central. Excluem 
quaisquer outras alternativas. Em contrapartida, Polanyi define o 
socialismo como a tendência imanente da civilização humana 
superar a autorregulação do mercado, subordinando-o 
conscientemente a uma sociedade democrática. Tanto os mercados 
quanto a democracia têm papel-chave nas sociedades socialistas 
quando os interesses da Comunidade se sobrepõem aos do Mercado 
e do Estado. 

Ideias de Karl Polanyi para uma Frente Ampla Progressista 

O ex-presidenciável do PDT Ciro Gomes concedeu ao El País 
(14/11/19) uma entrevista onde anuncia alianças para as eleições 
de 2020 com PV, Rede e PSB, isolando o PT em outro polo. Em 
linguagem típica da direita, para se aproveitar ainda do 
prolongamento da onda antipetista, ele atribui a crise brasileira 
exclusivamente ao “lulopetismo” e suas “escolhas”. Na visão de 
Ciro, não existiria bolsonarismo, nem lavajatismo, sem o fanatismo 
pela figura de Lula e as decisões tomadas pelo ex-presidente. 

Para sustentar seu ponto de vista, Ciro argumentou com base 
na fácil sabedoria ex-post. A história transcorrida provou, sem 
dúvida, a escolha de quadros para os governos entre 2003 e golpe 
de 2016 ter sido feita com base em alianças espúrias, seja com 
partidos apenas fiéis ao fisiologismo, seja com nomeação de 
quadros sem base no mérito individual, mas sim no compadrio e/ou 
favoritismo.  
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Quanto a isso, ele tem razão face às inúmeras traições, 
infidelidades, deslealdades e oportunismos. Um número muito 
grande de ministros “cuspiu no prato onde comeu”. Isso sem falar 
nos empresários beneficiados antes pela chamada “política de 
campeões nacionais” e depois por delações premiadas sob 
encomenda. 

Diante dessa má nomenclatura, Ciro coloca Lula e a cúpula do 
PT em um polo oposto ao extremista de direita: o capitão. E tenta 
se apresentar como uma opção ao centro, disposto a conversar com 
outros partidos de esquerda e direita. Deixa de lado diferenças 
programáticas para superar tanto o bolsonarismo, quanto “o 
lulopetismo” – designação pejorativa, expressa na falida revista 
Veja e assumida pela direita. A ideia dele é isolar o maior partido da 
esquerda brasileira – e ser a alternativa de centro. 

Sua matemática política simplória pressupõe o “lulopetismo” 
ter 25%, o bolsonarismo ter outros 25%, e 50% dos brasileiros não 
terem posicionamento político-partidário. Seriam eleitores 
disputados por Huck, Dória e ele. O problema dessa sua conta é 
cada um desses três potenciais candidatos ficar em torno de 17% e 
ver no segundo turno eleitoral novamente a polarização classificada 
por ele como entre “extremistas”.  

Lembrando o 1º turno da eleição de 2018, foram 46% dos 
votos para o representante da casta dos militares, 29,3% para o da 
aliança entre a casta dos sábios e dos trabalhadores organizados e 
12,5% para o da casta dos oligarcas governantes. O candidato da 
casta dos mercadores obteve 4,7% dos votos válidos. Não se pode 
repetir? 

Ciro iria novamente para a Europa, no segundo turno, 
abandonando a campanha da esquerda? Ou desta vez negociaria 
uma aliança para governar com base em pontos programáticos, 
valores éticos e nomeações meritórias? Por que não fazer isso 
desde já, inclusive contando com a possibilidade de estar na 
“cabeça-da-chapa”, isto é, ser o candidato de uma Frente Ampla 
Progressista, onde reuniria, entre outros partidos, PV, Rede, PSB, 
PDT, PSOL, PCdoB, PT? 

Para tanto, vale examinar uma narrativa distinta da elaborada 
por Ciro Gomes sobre o ocorrido de negativo, mesmo sem fazer a 
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louvação das inúmeras políticas públicas com resultados positivos 
antes da volta da Velha Matriz Neoliberal em 2015. A questão 
lançada por ele – ““Existiria o bolsonarismo sem as escolhas do 
Lula?” – tem um truísmo nas entrelinhas: “não existiria o presente 
sem ter havido o passado”. 

A estratégia de uma Frente Ampla Progressista (FAP) é, 
justamente, abandonar o culto à personalidade e ampliar a aliança 
de modo a conseguir inclusive o apoio dos liberais clássicos. Ao 
aceitar a economia de mercado como um motor da evolução 
sistêmica, a esquerda pactua com esses liberais a defesa do 
mecanismo de mercado competitivo.  

Caberá ao governo eleito regular o mercado apenas contra o 
excesso de exploração, sem o travar com regulação supostamente 
protecionista, mas prejudicial à abertura comercial e à multiplicação 
de empregos pelo componente de exportações líquidas. Para tanto, 
a FAP reconhecerá a alternativa – capitalismo de compadrio – ter 
levado ao favorecimento corrupto. Adotará a defesa de ideais éticos 
e reconhecerá méritos. 

No debate polarizado entre os defensores do capitalismo de 
livre mercado e os do socialismo realmente existente, Polanyi não 
se submeteu aos interesses estritos da casta dos mercadores nem 
aos da casta dos trabalhadores organizados. Como socialista e 
membro da casta dos sábios intelectuais, ele propôs uma aliança de 
sua casta com a dos trabalhadores para um reformismo à 
socialdemocracia nórdica, combinando Estado e Mercado, ambos 
submissos aos interesses maiores da Comunidade. 

De sua leitura se deduz hoje uma crítica ao neoliberalismo, 
cujo pressuposto é a ideia de tanto as sociedades nacionais, quanto 
a economia global, ambas poderão ser organizadas por meio de 
autorregulação dos mercados. Essa crença se tornou o princípio 
organizador da economia ocidental, desde o reaganomics nos anos 
80s, diferentemente da economia chinesa de planejamento 
indicativo. 

A ação agressiva dos defensores do liberalismo de mercado 
produz sempre uma reação de proteger a sociedade frente ao livre 
mercado. As instituições governantes da economia global, 
destacadamente o padrão-ouro, no passado, criaram tensões 
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crescentes entre as nações. Agora, a proposta de uma moeda 
digital (tipo a do Facebook e demais BigTechs), explorando os 
mercados independentemente das fronteiras nacionais, provoca 
reação dos Estados soberanos emissores de moedas de curso 
forçado para pagar impostos e serviços públicos demandados pelas 
comunidades locais. 

A Grande Guerra, a Grande Depressão e a ascensão do nazi 
fascismo foram consequências diretas das tentativas de organizar a 
economia global com base no liberalismo de mercado. O 
neofascismo tupiniquim não teria sido, diferentemente do dito por 
Ciro Gomes, também uma reação às lamentáveis consequências 
socioeconômicas da volta do neoliberalismo, desde 2015? 
Paradoxalmente, resultou em um preposto como “Posto Ipiranga”, 
centralizador de tudo sob seu ministério da Economia, com o 
propósito de tornar o Estado mínimo e O Mercado autorregular a si 
e também a sociedade! 

Karl Polanyi destacava, ao longo da história, sempre a 
economia esteve incrustada na sociedade. Criticava qualquer 
espécie de determinismo econômico, inclusive o do marxismo e o 
do keynesianismo.  

Rejeitava, em consequência, também a concepção da 
economia como um sistema de relacionamentos entre mercados 
capazes de ajustarem entre si a oferta e a procura através do 
mecanismo dos preços relativos. Economistas neoclássicos ainda 
adotam essa ideia do modelo de equilíbrio geral e não reconhecem 
a necessidade do auxílio dos governos para superar as falhas do 
funcionamento do livre-mercado. 

Em lugar da subordinação histórica da economia à sociedade, 
os pregadores de mercados autorregulados defendem a 
subordinação da sociedade à lógica do mercado. No entanto, nunca 
puderam alcançar esse objetivo, face à reação social. Esta nasce 
porque um mercado com processo de retroalimentação de alta 
especulativa de preços é incapaz de se auto ajustar sem impor uma 
crise catastrófica para a sociedade. 

Uma economia de mercado inteiramente autorregulada requer 
os seres humanos e o meio natural serem convertidos em meras 
mercadorias, provocando a destruição tanto da sociedade como do 
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meio ambiente. É um erro tratar as pessoas e a natureza como 
“mercadorias reais”, cujos preços serão determinados pelo mercado. 
Ambas “mercadorias fictícias” têm autonomia ou capacidade de se 
autogovernar. 

Cabe ao Estado regular a economia e se submeter à 
comunidade em programa de FAP: 

1. ajustar o ciclo de endividamento a fim de evitar os perigos da 
desalavancagem financeira, amenizando tanto a fase 
inflacionária, quanto a deflacionária; 

2.  priorizar o crescimento da renda e do emprego, inclusive com 
endividamento e crédito público para alavancar os retornos de 
investimentos em infraestrutura com concessões e/ou 
parceria público-privada; 

3. gerir as variações da demanda por empregados, assegurando 
proteção durante os períodos de desemprego, educando 
futuros trabalhadores, protegendo a saúde e a segurança 
pública, evitando xenofobismo e/ou intolerância étnica; 

4. manter a continuidade da produção alimentar, colocando os 
agricultores a salvo das flutuações das colheitas e da 
volatilidade dos preços;  

5. regular o uso do solo urbano através da regulamentação 
ambiental e das suas condições de utilização. 

Se cabe ao Estado defender os cidadãos e a natureza –, isso o 
impossibilita de ser desincrustado da economia. Em contrapartida, 
afasta a tentativa de desincrustar a economia em relação à 
sociedade. 

Os próprios capitalistas desencadeiam, periodicamente, ações 
de resistência contra a incerteza e as flutuações produzidas pela 
autorregulação dos mercados. Preferem estabi l idade e 
previsibilidade. Surge um contra movimento de resistência à 
tentativa de desincrustar a economia, defendida pelos adeptos 
ideológicos do laissez-faire, em busca de expansão do mercado 
desregulado. Uma FAP, enfim, representará a tendência imanente 
da civilização humana superar a autorregulação do mercado, 



!116

subordinando-o conscientemente a uma sociedade democrática. Se 
todos os democratas a compuserem, será provável sua vitória 
eleitoral! 
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PARTE II 
CIVILIZAÇÃO:  

OCIDENTE X ORIENTE 
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7. CIVILIZAÇÃO: COMPETIÇÃO 

Teorias dos Ciclos de Civilização 

A insinuação implícita na Teoria dos Ciclos de Civilização, 
deduzida por Niall Ferguson em seu livro Civilização: Ocidente X 
Oriente (São Paulo: Planeta, 2012. pp. 432), é todas as civilizações, 
não importa quão magníficas sejam, estarem condenadas a decair e 
ruir. Durante séculos, historiadores, teóricos políticos, antropólogos 
e o público em geral tenderam a pensar na ascensão e na queda 
das civilizações em tais termos cíclicos e gradativos. 

No Livro VI das História de Políbio, relatando a ascensão de 
Roma, o processo de anaciclose política é o seguinte: 

1. Monarquia 

2. Reinado 

3. Tirania 

4. Aristocracia 

5. Oligarquia 

6. Democracia 

7. Oclocracia (governo da multidão) 

Em seu livro Ciência Nova (1725), o filósofo italiano 
Giambattista Vico descreve todas as civilizações passarem por um 
ricorso com três fases: 

1. a divina; 

2. a heroica;  

3. a humana ou racional: retorna à ordem divina por meio do 
chamado por Vico de “barbarismo da reflexão”. 

A ideia-básica, em muitos autores, é até os governos mais 
sólidos, assim como os corpos mais saudáveis, carregam as 
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sementes de sua destruição. Cada hora vivida é uma hora menos 
para se viver.  

Adam Smith, em A Riqueza das Nações, afirmou: o 
crescimento econômico – “opulência” – finalmente abriria caminho 
para o estado estacionário. Os idealistas e os materialistas 
concordaram em uma coisa. Tanto para Hegel quanto para Marx, a 
dialética deu à história seu golpe inequívoco. 

A história era sazonal para Oswald Spengler, historiador 
alemão. Ele escreveu, em O Declínio do Ocidente (1918-22), o 
século XIX ter sido “o inverno do Ocidente, a vitória do 
materialismo e do ceticismo, do socialismo, do parlamentarismo e 
do dinheiro”. 

O Estudo da História (1936-54), em 12 volumes, do 
historiador britânico Arnold Toynbee apresentou um ciclo de 
oposição, reação por parte de “minorias criativas”, e então declínio 
– o suicídio da civilização. Este ocorreria quando os líderes 
parassem de responder com suficiente criatividade aos desafios a 
ser enfrentados. 

Outra grande teoria foi a do sociólogo russo emigrante Pitrim 
Sorokin. Ele afirmou todas as principais civilizações terem passado 
por três fases: 

1. “ideacional”, quando a realidade é espiritual; 

2. “sensata”, onde a realidade é material; 

3. “idealista”, uma síntese das duas anteriores. 

O historiador norte-americano Carroll Quigley ensinou a seus 
alunos a civilização ter, como os homens, sete idades: 

1. mistura; 

2. gestação; 

3. expansão; 

4. conflito; 

5. império universal; 
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6. decadência; 

7. invasão. 

Cada um desses modelos é diferente, mas todos tem em 
comum o pressuposto de a história ter ritmo. 

Linhas de pensamento similares são encontradas em obras de 
autores mais modernos. Ascensão e Queda das Grandes Potências 
(1987), de Paul Kennedy, é mais uma obra de história cíclica. Nela, 
as grandes potencias surgem e desaparecem de acordo com os 
índices de crescimento de suas bases industriais e o custo de seus 
compromissos imperiais com relação a suas finanças públicas.  

Assim como em O Curso do Império, de Cole, a expansão 
imperial carrega as sementes da decadência futura. Esse fenômeno 
de “expansão imperial excessiva” é comum a todas as grandes 
potências. 

Mais recentemente, foi o antropólogo Jared Diamond quem 
capturou a imaginação social com uma grande Teoria de Ascensão e 
Queda. Seu livro, Colapso – como as sociedades escolhem o 
fracasso ou o sucesso (2005), é a história cíclica para a Era Verde: 
narrativas de sociedades, desde a Ilha da Páscoa do século XVII à 
China do século XXI, onde correram ou correm o risco de se 
autodestruir por abusar de seu ambiente natural. Todos as 
civilizações chegam a sua “Era de Ouro” – e perecem. 

De acordo com Diamond, os maias caíram em uma clássica 
armadilha malthusiana: sua população cresceu a um ritmo 
impossível de seu sistema agrícola frágil e ineficiente ser capaz de 
suportar. Mais pessoas significava mais cultivo, mas mais cultivo 
significava desmatamento, erosão, seca e exaustão do solo. A 
consequência foi a guerra civil por recursos minguantes e, 
finalmente, a ruina. 

A inferência de Diamond é, obviamente, o mundo de hoje 
poderia seguir o caminho dos maias. O ponto crucial é o suicídio 
ambiental ser um processo lento e demorado.  

Infelizmente, os líderes políticos em quase todas as 
sociedades – primitivas ou sofisticadas – têm pouco incentivo para 
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lidar com problemas quando não têm probabilidade de se 
manifestar nos próximos cem anos ou mais. As reivindicações 
retóricas de “salvar o planeta” para as gerações futuras são 
insuficientes para superar os conflitos pela distribuição econômica 
entre países ricos e pobres existentes aqui e agora.  

Segundo Ferguson, “amamos nossos netos, mas é mais difícil 
enxergar uma relação com nossos tataranetos”. 

Porém, é possível todo esse sistema conceitual ser, na 
verdade, falho. Talvez a representação de um superciclo 
civilizacional de nascimento, crescimento e morte seja uma 
representação equivocada do processo histórico. 

Ferguson lança as questões existenciais de todos os 
historiadores das civilizações: 

1. E se a história não for cíclica e lenta, mas sim arrítmica – às 
vezes quase estacionária, mas também capaz de aceleração 
violenta? 

2. E se o tempo histórico for menos com a mudança lenta e 
previsível das estações e mais como o tempo elástico de 
nossos sonhos? 

3. Acima de tudo, e se o colapso não demorar séculos para 
acontecer, mas acometer uma civilização de súbito, como um 
ladrão na calada da noite? 

Civilização 

As civilizações, conforme Niall Ferguson tratou de demonstrar 
em seu livro Civilização: Ocidente X Oriente, são sistemas 
extremamente complexos, compostos de um número muito grande 
de componentes. Estes interagem e se auto organizam de forma 
assimétrica, funcionando entre a ordem e a desordem à beira do 
caos. Tais sistemas estão em constante mutação até atingir pontos 
críticos, quando pequena perturbação pode desencadear uma “fase 
de transição” de um equilíbrio benigno a uma crise. 

Para entender a complexidade, é útil examinar como os 
cientistas naturais usam o conceito. Todos os sistemas complexos 
no mundo natural têm certas características em comum. Uma 
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pequena alteração em tais sistemas pode produzir mudanças 
enormes, muitas vezes imprevistas, via “efeito amplificador”. 

As relações causais costumam ser não lineares. Em 
consequência, os métodos tradicionais de generalizar com base em 
observações mais restritas, tais como a amostragem e a análise de 
tendências, são de pouca utilidade. Certos sistemas complexos são 
totalmente não deterministas. Logo, é quase impossível fazer 
previsões sobre seu comportamento futuro com base em dados 
passados. 

As estruturas políticas e econômicas criadas por seres 
humanos apresentam muitas das características de sistemas 
complexos. Vão muito além da noção de uma “mão invisível” de 
Adam Smith. Essa metáfora parece guiar vários indivíduos à 
maximização dos lucros.  

Uma economia complexa é caracterizada por interações de 
agentes econômicos dispersos, uma ausência de qualquer controle 
central, vários níveis de organização, adaptação contínua, criação 
incessante de novos nichos de mercado e nenhum equilíbrio geral. 
Ao contrário da lei de rendimentos decrescentes, em uma economia 
complexa, o aumento dos rendimentos é perfeitamente possível. O 
desafio atual é aplicar tais ideias a outros aspectos de atividade 
humana coletiva, entre os quais a meta-história. 

Uma civilização é, por definição, um sistema extremamente 
complexo. Embora possa haver uma autoridade central simbólica, 
na prática, é uma rede adaptativa de relações econômicas, sociais e 
políticas. Civilizações de todas as formas e tamanhos apresentam 
muitas das características de sistemas complexos no mundo 
natural, inclusive a tendência de passar da estabilidade à 
instabilidade de forma um tanto repentina. 

A civilização ocidental em sua primeira encarnação – o 
Império Romano – não desapareceu de maneira esperada. Entrou 
em colapso no decorrer de uma geração, lançada à beira do caos 
pelos invasores bárbaros no início do século V.  

Houve outros colapsos comparativamente rápidos, como os 
dos incas entre 1530-1540, quando seu império foi dilacerado por 
poucos invasores estrangeiros com cavalos, pólvora e doenças 
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letais. O governo da dinastia Ming na China sucumbiu, rapidamente, 
em meados do século XVII. A monarquia Bourbon foi derrubada 
pela revolução francesa no ano de 1789, inclusive por causa da 
crise de finanças públicas provocada pelo apoio aos rebeldes 
coloniais da América do Norte contra seus inimigos ingleses. Em 
quatro anos, o rei foi decapitado pela guilhotina inventada em 
1791... 

Entre o movimento dos Jovens Turcos, em 1908, e o fim do 
Império Otomano, foram apenas catorze anos. O Império do Japão 
atingiu sua máxima extensão territorial em 1942, e em 1945 já não 
existia mais. Do fim da II Guerra Mundial à crise do Suez, em 1956, 
o Reino Unido, já tendo concedido independência a diversas 
colônias, foi convencido de não poder desafiar os Estados Unidos no 
Oriente Médio, selando o fim do Império Britânico. O exemplo mais 
recente e familiar de queda repentina é, sem dúvida, o colapso da 
União Soviética. 

Se as civilizações são sistemas complexos e mais cedo ou 
mais tarde sucumbem às disfunções repentinas e catastróficas, 
quais são as impl icações para a Civi l ização Ocidental 
contemporânea? Afinal, o Ocidente veio a dominar o restante do 
mundo por volta de 1500. 

As pesquisas recentes derrubaram a visão em voga de “a 
economia chinesa estava em pé de igualdade com a ocidental até 
1800”. O PIB per capita basicamente estagnou na Era Ming. Ele era 
muito mais baixo se comparado ao da Grã-Bretanha pré-industrial, 
pois a China era uma economia predominantemente agrícola com 
90% do PIB composto de cultivos de baixa produtividade, inferiores 
aos da Inglaterra.  

Antes da “grande divergência” entre o Oriente e o Ocidente, 
em 1700, a situação econômica do habitante médio da China era 
um pouco superior à do habitante dos futuros Estados Unidos. Em 
1600, o PIB per capita da Grã-Bretanha já era 60% mais alto se 
comparado ao da China. 

Depois disso a produção e a população da China cresceram na 
mesma proporção, levando a renda individual a estagnar, enquanto 
o mundo anglófilo, seguido pelo noroeste da Europa, saiu na frente. 
Em 1820, o PIB per capita dos Estados Unidos era o dobro do da 



!124

China; em 1870, era quase cinco vezes maior; em 1913, a 
proporção era quase de 10 para 1. 

A Grande Divergência se manifestou de várias formas. Em 
1500, as dez maiores cidades do mundo eram quase todas 
orientais, sendo Pequim de longe a maior, cerca de dez vezes o 
tamanho da pequena e pobre Londres. Em 1900, as maiores 
cidades eram quase todas ocidentais: Londres era mais de quatro 
vezes o tamanho de Tóquio, a maior conturbação da Ásia. 

Em 1500, os dez reinos europeus tornados os impérios globais 
do mundo moderno correspondiam a um vigésimo do território do 
mundo, 16% de sua população e pouco mais de 1/5 de sua 
produção. Em 1913, esses mesmos Estados mais os Estados Unidos 
controlavam 58% da superfície terrestre do globo, concentravam 
57% de sua população e 74% do PIB global – do qual apenas 18% 
iam para suas possessões coloniais. 

O conhecimento era poder. Mas por que o conhecimento 
europeu era superior a todos os demais antes da I Guerra Mundial? 
Por que o Ocidente dominou o Resto do Mundo e não o contrário?  

Niall Ferguson responde: “porque o Ocidente desenvolveu seis 
aplicativos não possuídos pelo restante do mundo”. Foram: 

1. A competição, pois a própria Europa estava politicamente 
fragmentada e em cada Monarquia ou República havia 
entidades corporativas competindo entre si. 

2. A revolução científica, porque todo os principais avanços do 
século XVII em Matemática, Astronomia, Física, Química e 
Biologia ocorreram na Europa Ocidental. 

3. O Estado de Direito e o governo representativo, porque 
no mundo anglófono surgiu um sistema melhorado de ordem 
social e política, com base nos direitos de propriedade privada 
e na representação dos donos de propriedades em legislaturas 
eleitas. 

4. A medicina moderna, pois praticamente todos os avanços 
em saúde dos séculos XIX e XX, incluindo o controle de 
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doenças tropicais, foram feitos por europeus ocidentais e 
norte-americanos. 

5. A sociedade de consumo, porque a Revolução Industrial 
aconteceu onde havia um fornecimento de tecnologias 
capazes de aumentarem a produtividade e uma demanda por 
produtos melhores, mais baratos e em maior quantidade. 

6. A ética do trabalho, pois os ocidentais foram o primeiro 
povo no mundo a combinar trabalho mais extensivo e 
intensivo com taxas de investimento mais elevadas, 
possibilitando a acumulação continuada de capital. 

Seis Aplicativos Responsáveis pela Superioridade da Civilização 
Ocidental 

No livro Civilização: Ocidente X Oriente (São Paulo: Planeta, 
2012. pp. 432), Niall Ferguson quer mostrar o distintivo do Ocidente 
em relação ao Oriente – as molas propulsoras do poder global – 
foram seis novos sistemas de instituições identificáveis e as ideias e 
os comportamentos associados a eles. Estes “aplicativos” (ou apps) 
permitiram uma minoria da humanidade, originando-se no extremo 
oeste da Eurásia, dominar o mundo durante a maior parte dos 
últimos 500 anos. 

Outros aspectos cruciais da supremacia ocidental, como o 
capitalismo ou a liberdade ou a democracia (ou, aliás, armas, 
germes e aço), estão implícitos nas breves definições seguintes dos 
seis apps. 

1. Competição: uma descentralização da vida política e 
econômica criou as condições para o surgimento dos Estados-
nação e do capitalismo. 

2. Ciência: uma forma de estudar, entender e, finalmente, 
transformar o mundo natural, deu ao Ocidente, entre outras 
coisas, uma importante vantagem militar sobre o restante. 

3. Direitos de propriedade: o controle da lei, como um meio 
de proteger os proprietários privados e solucionar, 
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pacificamente, as disputas entre eles, assentou a base para a 
forma mais estável de governo representativo. 

4. Medicina: esse ramo da ciência possibilitou uma importante 
melhoria na saúde e na expectativa de vida, inicialmente nas 
sociedades ocidentais, mas também em suas colônias. 

5. Sociedade de consumo: um modo de vida material onde a 
produção e a compra de roupas e outros bens de consumo 
desempenham um papel econômico central, e sem o qual a 
Revolução Industrial teria sido insustentável. 

6. Ética do trabalho: um sistema moral e um modo de 
atividade derivados do cristianismo protestante, entre outras 
fontes, capaz de fornecer a coesão à sociedade dinâmica e 
potencialmente instável criada pelos itens anteriores. 

Ferguson pretende mostrar: não foi só a superioridade 
ocidental capaz de levar à conquista e à colonização de grande 
parte do restante do mundo. Foi também a fraqueza fortuita de 
seus rivais.  

Na década de 1640, por exemplo, uma combinação de crise 
fiscal e monetária, mudança climática e epidemia desencadeou uma 
rebelião e o colapso da dinastia Ming na China. Isso não teve nada 
a ver com o Ocidente.  

Da mesma maneira, o declínio político e militar do Império 
Otomano teve mais causas internas em lugar das externas. O 
fracasso de Simon Bolívar em criar os Estados Unidos da América 
Latina não foi “culpa dos gringos”. 

O ponto crítico é a diferença entre o Ocidente e o restante do 
mundo ser institucional. A Europa Ocidental superou a China, em 
parte, porque no Ocidente havia mais competição tanto na esfera 
política quanto na econômica. A Áustria, a Prússia e, mais tarde, até 
mesmo a Rússia se tornaram mais eficazes em termos 
administrativos e militares porque a rede de comunicação ligada à 
Revolução Científica surgiu no mundo cristão, mas não no 
mulçumano.  
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A razão pela qual as ex-colônias britânicas na América do 
Norte se saíram muito melhor se comparadas às espanholas e à 
portuguesa da América do Sul é os colonizadores ingleses 
estabeleceram no Norte um sistema de direitos de propriedade e 
representação política completamente diferente daquele 
implementado por espanhóis e portugueses no Sul. O Norte era 
uma “ordem de acesso aberto”, em vez de fechado, administrada no 
Sul segundo os interesses de elites exclusivas e em busca de 
privilégios. 

Os impérios europeus foram capazes de penetrar na África 
não só porque tinham a metralhadora Maxim. Eles também 
conceberam vacinas contra doenças tropicais às quais os africanos 
eram igualmente vulneráveis. 

Da mesma maneira, a industrialização precoce do Ocidente 
refletia vantagens institucionais: a possibilidade de uma sociedade 
de consumidores em massa existia nas ilhas britânicas bem antes 
do advento e da disseminação da energia a vapor ou do sistema 
fabril. Mesmo quando a tecnologia industrial estava disponível 
quase universalmente, a diferença entre o Ocidente e o restante do 
mundo persistiu. De fato, tornou-se ainda maior.  

Sem um maquinário totalmente padronizado de fiação e 
tecelagem do algodão, o trabalhador europeu ou norte-americano 
ainda era capaz de trabalhar de maneira mais produtiva, e seu 
empregador capitalista de acumular riqueza mais depressa se 
comparado a seus pares orientais.  

O investimento em saúde e em educação pública deu bons 
resultados. Onde não houve investimento, as pessoas continuaram 
pobres. Este livro é sobre todas essas diferenças – porque existiram 
e porque foram tão importantes. 
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8. CIVILIZAÇÃO: CIÊNCIA  

Inquisição  

O termo Inquisição refere-se a várias instituições dedicadas à 
supressão da heresia no seio da Igreja Católica. A Inquisição foi 
criada inicialmente para combater o sincretismo entre alguns 
grupos religiosos. A Inquisição medieval, da qual derivam todas as 
demais, foi fundada em 1184, no sul da França, para combater a 
heresia dos cátaros ou albigenses. Em 1249, implantou-se também 
no reino de Aragão, como a primeira Inquisição estatal.  

A ideia da criação da Inquisição surgiu em 1183, quando 
delegados enviados pelo Papa averiguaram a crença dos cátaros de 
Albi, sul de França, também conhecidos como “albigenses”. Eles 
acreditavam na existência de um deus do Bem e outro do Mal, 
Cristo seria “o deus do bem”, enviado para salvar as almas 
humanas, e o deus criador do mundo material seria “o deus do 
mal”. Após a morte, as almas boas iriam para o céu, enquanto as 
más iriam para o inferno.  

Isto foi considerada uma heresia pela doutrina teocêntrica ou 
crença católica. Esta considera apenas um deus como o centro de 
tudo – e, consequentemente, não aceita deuses “rivais”. No ano 
seguinte, no Concílio de Verona, foi criado o Tribunal da Inquisição. 

O Papa Gregório IX, em 20 de abril de 1233, editou duas 
bulas. Elas marcam o reinício da Inquisição. Nos séculos seguintes, 
ela julgou, absolveu ou condenou e entregou ao Estado, para as 
penas serem aplicadas, vários de seus inimigos propagadores de 
heresias. 

Conforme o Concílio de Viena, de 1311, obrigava-se os 
inquisidores a recorrerem à tortura mediante aprovação do bispo 
diocesano e de uma comissão julgadora, em cada caso. A tortura 
era um meio incluído no interrogatório, sobretudo nos casos de 
endemoninhados ou de réus suspeitos de mentira. 
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O condenado era muitas vezes responsabilizado por “crise da 
fé” ter levado a pestes, terremotos, doenças e miséria social. Era 
entregue às autoridades do Estado, para ser punido. As penas 
variavam desde confisco de bens e perda de liberdade, até a pena 
de morte, muitas vezes na fogueira, método dominante. 

O delator apontava o “herege” para a comunidade. Era 
“premiado”: muitas vezes garantia sua fé e status perante a 
sociedade. A “caça às bruxas” não foi perpetrada pela Inquisição, 
mas sim por Estados e tribunais civis independentes, sem reais 
ligações com a Inquisição. 

Ao contrário do comum em se pensar, o tribunal do Santo 
Ofício era uma entidade jurídica e não tinha forma de executar as 
penas. O resultado da Inquisição feita a um réu era entregue ao 
poder secular. 

No entanto, e bem mais tarde, já em pleno século XV, os reis 
de Castela e Aragão, Isabel e Fernando, solicitam e obtêm do Papa 
a autorização para a introdução de uma Inquisição estatal. Tal 
instituição era imaginada ser necessária para garantir a coesão num 
país em unificação.  

Do casamento destes dois monarcas resultou a Espanha. Ela 
recentemente conquistara terras aos mouros muçulmanos na 
Península Ibérica e aos judeus sefarditas. Era a forma de obter a 
“unidade nacional” até ali nunca existente no Reino.  

A ação do Tribunal do Santo Ofício tratou de mais casos 
depois da conversão de judeus e mouros. Eles integravam o novo 
Reino.  

Alguns deles foram obrigados a renegar as suas religiões e a 
aderir ao cristianismo ou a abandonar o país. A estes é dado o 
nome de “cristãos-novos”.  

Alguns esqueciam de fato a religião dos seus antepassados, 
enquanto outros continuavam a praticar secretamente a antiga 
religião. A esses últimos dá-se o nome de cripto-judeus. Eram 
frequentes os levantamentos populares e as denúncias de práticas 
judaizantes aos inquisidores. 
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Sendo criado sob a alegação de ser, essencialmente, um 
tribunal eclesiástico, desde cedo o Reino, isto é, o Poder Régio, se 
apossou da Inquisição. Era a forma de prosseguir os seus objetivos 
econômicos, esquecendo o julgamento dos réus apenas por motivos 
religiosos.  

Tomado pelo Poder Régio, o Tribunal da Santa Inquisição, na 
Espanha católica, ao sujeitar o poder da fé ao poder da lei, da 
coação, e da violência, a Inquisição espanhola tornou-se, no 
imaginário coletivo, uma das mais tenebrosas realizações da 
Humanidade. 

Mais tarde, em certas regiões da Itália e em Portugal, o Papa 
autorizou a introdução de instituições similares, em condições 
diferentes. No caso de Portugal, a recusa do Papa ao pedido, tendo 
visto os abusos da Espanha, mereceu desprezo pelo rei, levando-o a 
criar uma Inquisição régia.  

Segundo o rei português, era uma necessidade urgente para o 
Reino. De fato, a introdução da Inquisição em Portugal resultou das 
pressões espanholas. Os espanhóis não queriam ver o Reino rival 
beneficiar com os judeus e mouriscos expulsos de Espanha. 

Em resumo, na Idade Moderna, com a união de Aragão e 
Castela, criou-se a Inquisição espanhola (1478 - 1834), sob 
controle direto da monarquia hispânica, estendendo posteriormente 
sua atuação à América. A Inquisição portuguesa foi criada em 1536 
e existiu até 1821. A Inquisição romana ou “Congregação da Sacra, 
Romana e Universal Inquisição do Santo Ofício” existiu entre 1542 e 
1965! 

A Inquisição não foi o único caso de intolerância movida em 
nome de Deus na Época Moderna. Embora não houvesse a 
institucionalização de tribunais similares aos do Santo Ofício, 
também foram usadas estratégias de controle da fé nos locais onde 
o protestantismo era dominante, levando à perseguição por crimes 
como adultério, discordância dos dogmas protestantes e bruxaria. 

Na Alemanha, o l íder protestante Martinho Lutero 
(1483-1546) exigiu perseguições aos anabatistas, grupo cristão 
mais radical da Reforma, porque, entre outras questões, eles não 
aceitavam as regras da Igreja Evangélica e divergiam sobre o 
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batismo. A decisão causou a expulsão, o encarceramento, a tortura 
e a execução de milhares de pessoas.  

Lutero também divulgou textos com críticas aos judeus. 
Embora sem maiores repercussões na época, estes escritos 
acabariam utilizados pela Alemanha nazista em pleno século XX.  

No século XIX, os tribunais da Inquisição foram suprimidos 
pelos Estados europeus, mas foram mantidos pelo Estado Pontifício. 
Em 1908, sob o Papa Pio X, a instituição foi renomeada "Sacra 
Congregação do Santo Ofício".  

Em 1965, por ocasião do Concílio Vaticano II, durante o 
pontificado de Paulo VI e em clima de grandes transformações na 
Igreja após o papado de João XXIII, assumiu seu nome atual - 
"Congregação para a Doutrina da Fé". 

Relação entre Religião e Ciência 

No livro Civilização: Ocidente X Oriente (São Paulo: Planeta, 
2012. pp. 88), Niall Ferguson levanta uma hipótese interessante, ao 
contrário do esperado após o conhecimento do papel histórico da 
Inquisição:  

“O caminho da Europa para a Revolução Científica e o 
Iluminismo tem suas origens relacionadas ao dogma cristão 
fundamental de a Igreja e o Estado deverem ser separados 
[!]. ‘A Cesar o que é de Cesar e a Deus o que é de 
Deus’ (Mateus 22:21) é uma injunção radicalmente diferente 
daquela do Corão. Este insiste na indivisibilidade da lei de 
Deus conforme revelada ao Profeta e na unidade de toda 
estrutura de poder baseada no Islã. Justamente a distinção de 
Cristo entre o temporal e o espiritual, esboçada no século V 
por Santo Agostinho – em A Cidade de Deus, em oposição a A 
Cidade dos Homens do Império Romano –, possibilitou 
sucessivos governantes europeus resistirem às pretensões 
políticas do papado em Roma. De fato, até Gregório VII 
(1073-85) reafirmar o poder papal sobre a investidura 
(nomeação) do clero, foram as autoridades seculares 
[mundanas] as maiores ameaças de transformar o papa em 
uma marionete”. 
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Antes de 1500, a Europa era um “vale de lágrimas”, mas não 
de ignorância. Grande parte do aprendizado clássico foi 
redescoberta durante a Renascença, muitas vezes graças ao contato 
com o mundo muçulmano. Ferguson cita inovações europeias como 
a polifonia (século XII), o método experimental (século XIII), a 
perspectiva linear na pintura (1413), o primeiro verdadeiro romance 
literário (1500). 

Renascimento, Renascença ou Renascentismo são os termos 
usados para identificar o período da História da Europa 
aproximadamente entre fins do século XIII e meados do século 
XVII. O período foi marcado por transformações em muitas áreas da 
vida humana. Elas assinalam o final da Idade Média e o início da 
Idade Moderna.  

Apesar destas transformações serem bem evidentes na 
cultura, sociedade, economia, política e religião, caracterizando a 
transição do feudalismo para o capitalismo e significando uma 
ruptura com as estruturas medievais, o termo é mais comumente 
empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e nas 
ciências. 

Ferguson afirma: “um marco mais decisivo face à Renascença 
foi o advento da Reforma e a decorrente fragmentação do 
cristianismo ocidental após 1517. Isso se deveu, em grande 
medida, ao papel revolucionário da imprensa, certamente a 
inovação tecnológica mais importante do período anterior à 
Revolução Industrial”.  

O sistema de Gutenberg usava tipos de metal. Era mais 
flexível e dava maior economia de escala em lugar da invenção da 
impressão com uma prensa na China. Permitia a rápida produção de 
panfletos e livros. 

Quem mais se beneficiou mais dessa explosão de publicações 
foi Martinho Lutero, sobretudo, porque percebeu o potencial de 
escrever na língua vernácula em vez de ser em latim. Os luteranos 
inundaram o mercado alemão com tratados religiosos. Eles 
criticavam as práticas da Igreja Católica romana. Entre 1521 e 
1545, Lutero sozinho foi responsável por metade de todas as 
publicações a favor da Reforma. 
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A Reforma Protestante foi iniciada por Martinho Lutero, 
embora tenha sido motivada primeiramente por razões religiosas, 
também foi impulsionada por razões políticas e sociais: 

1. os conflitos políticos entre autoridades da Igreja Romana e 
governantes das monarquias europeias, pois os governantes 
desejavam para si o poder espiritual e ideológico da Igreja e 
do Papa, muitas vezes para assegurar o direito divino dos 
reis; 

2. práticas como a usura eram condenadas pela ética católica 
romana, assim, aqueles desejavam “prêmio” para ceder seu 
capital para obtenção de lucro por terceiros, seguiriam uma 
nova ética religiosa adequada ao espírito capitalista, 
necessidade atendida pela ética protestante e conceito de 
Lutero de a fé justificar a prosperidade; 

3. algumas causas econômicas para a aceitação da Reforma 
foram o desejo da nobreza e dos príncipes de se apossar das 
riquezas da Igreja romana e de ver-se livre da tributação 
papal, apesar de defender a simplicidade, era a instituição 
mais rica do mundo; 

4. na Alemanha, como a pequena nobreza estava ameaçada de 
extinção, em vista do colapso da economia senhorial, muitos 
desses pequenos nobres desejavam expropriar terras da 
Igreja, possível de ser feito com a Reforma; 

5. durante a Reforma na Alemanha, autoridades de várias 
regiões do Sacro Império Romano-Germânico pressionadas 
pela população e pelos luteranos, expulsavam ou 
assassinavam sacerdotes católicos das igrejas, substituindo-
os por religiosos com formação luterana; 

6. Lutero defendia “a existência de senhores e servos era 
vontade divina”, portanto, era radicalmente contra a revolta 
camponesa iniciada, em 1524, pelos anabatistas, liderados 
por Thomas Münzer. Este comandou massas camponesas 
contra a nobreza imperial, propondo uma sociedade sem 
diferenças entre ricos e pobres e sem propriedade privada. 
Lutero escreveu posteriormente: "Contras as hordas de 
camponeses (...), quem puder bata, mate ou fira, secreta ou 
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abertamente, relembrando não haver nada mais peçonhento, 
prejudicial e demoníaco senão um rebelde". 

“Por sua ênfase na leitura individual das escrituras e no 
‘ensino mútuo’, o novo meio foi verdadeiramente a mensagem 
da Reforma. No entanto, assim como com tantos outros 
aspectos da supremacia ocidental, a competição comercial 
desempenhou seu papel. [...] os benefícios econômicos da 
imprensa se espalharam por toda a sociedade”. 

A imprensa difundiu outros ensinamentos além dos de Lutero. 
Os conservadores religiosos passaram a denunciar aquela “máquina 
vilã”, a imprensa.  

Também reveladas e difundidas pela imprensa foram as obras 
dos filósofos da Antiguidade, notadamente as de Aristóteles, bem 
como as de humanistas anteriores à Reforma. Antes de 1500, mais 
de mil obras científicas e matemáticas haviam sido impressas. Os 
tipógrafos italianos desempenharam um papel especialmente 
importante ao disseminar técnicas de aritmética e contabilidade 
úteis para o comércio. 

Pode-se dizer a Revolução Científica ter começado com 
avanços quase simultâneos no estudo do movimento dos planetas e 
da circulação sanguínea. No entanto, a nova Ciência ia além da 
mera observação precisa.  

Começando com Galileu, consistiu na experimentação 
sistemática e na identificação de relações matemáticas. As 
possibilidades da Matemática foram ampliadas com o cálculo 
infinitesimal e o diferencial.  

Por fim, a Revolução Científica foi também uma Revolução 
Filosófica, derrubando teorias tradicionais sobre a percepção e a 
razão. Essa sucessão de inovação intelectual deu origem à 
Anatomia, à Biologia, à Química, à Geologia, à Geometria, à 
Matemática, à Mecânica e à Física modernas. 

Ferguson (2012: 93-95) ilustra essa Revolução com uma lista 
dos 29 avanços mais importantes do período de 1530 a 1789. Entre 
os avanços científicos mais importantes do mundo – 369 eventos 
mencionados em quase todas as obras de referência sobre a 
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História da Ciência –, uma proporção alta (38%) ocorreu entre o 
início da Reforma e o início da Revolução Francesa.  

O papel da liberdade de pensamento, tanto religiosa quanto 
política, é uma variável essencial na Teoria das Realizações 
Humanas, assim como as contribuições da urbanização e do conflito 
militar, pela relação próxima entre a guerra e o progresso científico. 

Em meados do século XVII, esse tipo de conhecimento 
científico estava disseminando tão rapidamente quanto a doutrina 
da Reforma Protestante um século antes. Juntos, a imprensa e os 
serviços postais cada vez mais confiáveis criaram uma rede de 
comunicação extraordinária. 

No entanto, para alguns homens, não era nada fácil conciliar a 
nova Ciência com a doutrina cristã, à qual poucos estavam prontos 
a renunciar. Mas foi uma revolução intelectual ainda mais 
transformadora a revolução religiosa ter a precedido e, sem querer, 
a provocado. Estabeleceram-se as regras fundamentais da pesquisa 
científica, inclusive no respeito à difusão de descobertas e à 
atribuição de crédito ao primeiro a publicá-las. 

Ferguson (2012: 95) afirma: “a Revolução Científica foi, de 
acordo com toda e qualquer medida científica, totalmente 
eurocêntrica. (...) Em nítido contraste, inexistiu nesse período 
um progresso científico otomano. A melhor explicação para 
essa divergência era a soberania irrestrita da religião no 
mundo muçulmano. No fim do século XI, clérigos islâmicos 
começaram a afirmar o estudo da filosofia grega ser 
incompatível com os ensinamentos do Corão. Era uma 
blasfêmia insinuar o homem ser capaz de discernir o modo de 
operação divino, o qual, em todo caso, podia variar segundo a 
vontade de Deus”. 

Sob influência do clero, o estudo da Filosofia antiga foi 
tolhido, livros foram queimados, e os chamados livre-pensadores 
foram perseguidos. Cada vez mais, as madraçais – escolas islâmicas 
– concentravam-se exclusivamente na teologia, em uma época 
quando as universidades europeias estavam ampliando o escopo de 
seus estudos. 
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Também houve resistência à imprensa no mundo muçulmano. 
Para os otomanos, a escrita manual era sagrada: havia uma 
reverência religiosa pela pena, uma preferencia pela arte da 
caligrafia em detrimento da tipografia. 

Esse fracasso em conciliar o Islã com o progresso científico se 
mostraria desastroso. Os cientistas muçulmanos, embora tenham 
sido fonte de ideias e inspiração para os estudiosos europeus, agora 
estavam de fora das investigações mais recentes. Se a Revolução 
Científica foi gerada por uma rede de comunicação, o Império 
Otomano estava praticamente desconectado. 

O clero muçulmano eliminou as chances de progresso 
científico no exato momento quando as igrejas cristãs da Europa 
estavam afrouxando seu controle sobre a liberdade de pesquisa. Na 
segunda metade do século XVII, governantes de toda a Europa 
promoviam ativamente a ciência, sem se preocupar muito com os 
receios do clero. 

Independentemente do mecenato real, mais importante foi 
um novo tipo de comunidade científica. Ela tornava possível 
compartilhar ideias e abordar problemas de maneira coletiva, por 
um processo de competição direta.  

Isso não significa a Ciência moderna ter sido ou ser 
totalmente colaborativa. Na época, assim como agora, os cientistas 
eram movidos tanto pela ambição quanto pelo altruísmo. Mas, 
devido à necessidade de publicar as novas descobertas, o 
conhecimento científico pode crescer e se acumular – embora, às 
vezes, com ressentimentos pessoais... 

Houve, de fato, uma importante divisão intelectual entre o 
pensamento metafísico do continente europeu e a prática empírica 
das Ilhas Britânicas. Estas últimas, com sua cultura singular de 
experimentação e observação paciente, produziram os avanços 
tecnológicos sem os quais não poderia ter havido Revolução 
Industrial. Não é por acaso três das mais importantes inovações 
tecnológicas do mundo – a máquina a vapor (1764), o cronômetro 
marítimo (1761), capaz de informar a localização longitudinal, e a 
máquina de fiar hidráulica (1769) – terem sido inventadas no 
mesmo país, na mesma década. 
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No Ocidente, a Ciência e o Estado haviam se tornado 
parceiros. Em Istambul, o sultão presidia com indolência um 
Império Otomano decadente com problemas estruturais, profunda 
crise fiscal e crise monetária, corrupção e conflito religioso.  

A burocracia otomana fora equipada com escravos, muitas 
vezes capturados nas comunidades cristãs dos Balcãs. Depois, a 
seleção e a promoção pareciam depender mais do suborno e do 
favorecimento em lugar da aptidão.  

A taxa de rotatividade em cargos públicos se tornou 
absurdamente alta enquanto as pessoas se acotovelavam para 
obter vantagens pessoais. A expansão da Prússia seria como uma 
imagem espelhada da contração otomana: a conquista de um novo 
tipo de poder baseado em racionalismo implacável.  

Houve a libertação dos intelectuais da religião e de outras 
limitações. Este pensamento livre era concebido primordialmente 
para aumentar o poder do Estado. Desdobrou-se a aplicação do 
conhecimento científico ao domínio do poder militar. Foi um 
processo de competição, inovação e progresso. Ele, rapidamente, 
abriu uma distância imensa entre o Ocidente e o Oriente. 
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9. CIVILIZAÇÃO: PROPRIEDADE  

Capitalismo: Surgimento Tardio 

A leitura da biografia “O Profeta da Inovação: Joseph 
Schumpeter e a Destruição Criativa”, escrita por Thomas K. McCraw 
(2012), é muito instrutiva. As questões essenciais, envolvendo o 
capitalismo, enfrentadas por autores da segunda metade do século 
XIX e primeira do XX, eram duas. Primeira, o que vem a ser. 
Segunda, como e porque vinha funcionando em certos lugares e 
não em outros.  

Schumpeter identificou o capitalismo como uma expressão de 
inovação, de luta humana, e pura destruição criadora, tudo ao 
mesmo tempo. Ele descrevia o capitalismo como a maioria das 
pessoas o vivencia:  

1. desejos do consumo insuflados pelo constante martelar da 
propaganda;  

2. violentos solavancos para cima e para baixo na ordem social;  

3. metas alcançadas, destroçadas, revistas e novamente 
alcançadas, em infindável processo de tentativa e erro.  

Para o capitalismo, nada pode ser considerado estável. O 
alvoroço é frequente. 

Até aproximadamente 1700, os seres humanos não se 
organizavam, plenamente, em função do mercado. O fato mais 
marcante do capitalismo empreendedor, à parte sua eficiência 
econômica – eficiência consiste em fazer certo as coisas; eficácia, 
em fazer as coisas certas –, é o seu surgimento tardio. 

Para Schumpeter, os padrões da sociedade pré-capitalista 
refletiam valores e tradições muito arraigados. A convicção era de a 
vida espiritual ser gravemente prejudicada caso as pessoas 
mergulhassem no materialismo. Em sua maioria, as grandes 
religiões também advertem para a corrupção decorrente da busca 
de riqueza. 
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Havia também descrença na ascensão social e econômica. A 
maioria das pessoas se conformava em ficar onde estava, 
socialmente, e viver de acordo com seus meios. Elas deviam 
reconhecer e aceitar com conformismo religioso o destino 
preestabelecido na vida. A ideia de uma generalizada mobilidade 
social e econômica seria incompreensível, assim como o conceito de 
migração geográfica. 

Era limitado o senso de liberdade pessoal e autonomia 
individual. Em 1772, quatro anos antes da Declaração de 
Independência dos Estados Unidos, somente 4% da população do 
planeta Terra eram homens “livres”. Os outros 96% trabalhavam 
como escravos, servos, aprendizes ou vassalos. O Brasil foi a última 
Nação independente ocidental a manter escravos até 1888. Na 
Arábia Saudita, a escravidão terminou em 1962. Na Mauritânia, em 
1981. Continua existindo de forma legal no Sudão e de forma ilegal 
em muitos países, sobretudo na África e em algumas regiões da 
Ásia. 

A abolição da escravatura era uma utopia, quando essa 
bandeira foi desfraldada, na Inglaterra, por pequenos grupos de 
humanistas. Era, então, imaginável quando seria seu fim. A prática 
de apropriação e submissão de seres humanos a trabalhos forçados 
era imposta em todos os tipos de sociedades existentes durante 
milênios.  

Os incentivos para trabalhar com afinco, em circunstâncias 
históricas de espoliação, eram muito poucos. Qualquer um só iria 
labutar e inovar em benefício próprio e não apenas dos outros.  

O controle da maioria das ocupações e ofícios era feito por 
cartéis. Estes eram acertos de partilha dos mercados para o 
estabelecimento de preços elevados. Guildas, em contraponto, eram 
associações fechadas de artesãos. A generalização dessas condições 
corporativistas feudais significava a maioria dos trabalhadores não 
poder mudar de ocupação. A ameaça de troca de trabalho, 
praticamente, não existia como poder de barganha.  

Ainda hoje, conscientemente ou não, a maioria das pessoas 
defende seus empregos como fossem um direito pessoal. 
Empregadores reclamam ser muito difícil despedir empregados. Eles 
podem colocar em risco até sua segurança pessoal. Em contexto 
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global, a tradição norte-americana de liberdade para demitir 
representa a exceção, e não a regra. 

Em economia de livre-mercado, o nível de emprego não 
depende de decisões dos trabalhadores. A livre-iniciativa não 
garante ocupação para todos. Os gastos capitalistas em 
investimentos raramente são suficientes para empregar todos os 
demandantes de renda do trabalho. A situação piora em casos de 
grande população – e em ciclo recessivo. 

As propriedades tinham sua transmissão vinculada pela 
primogenitura. A vinculação (imposição de uma sucessão específica 
de herdeiros) e a primogenitura (herança exclusiva para o filho mais 
velho da família), praticamente, não contribuíam para o progresso 
social e econômico na Inglaterra. Desestimulavam a inovação ao 
desencorajar quaisquer riscos.  

Em sua maioria, os proprietários comportavam-se como 
arrendatários ou intendentes empenhados na administração para 
preservar a propriedade rural. Não se colocavam como 
empreendedores preocupados em produzir mais. A vinculação 
impedia a venda para a não diluição da riqueza familiar tradicional. 
A gradual dispersão da propriedade da terra entre herdeiros, mais 
adiante, transformou-se em um movimento democrático 
fundamental. Teve importantes consequências para o crescimento 
econômico. 

Um sistema financeiro primitivo, sem papel-moeda, ações, 
títulos financeiros ou qualquer outro instrumento de crédito foi uma 
das principais razões do surgimento tardio do capitalismo. A maioria 
das grandes religiões, entre as quais o cristianismo e o islamismo, 
proibia o empréstimo de dinheiro a juros. Pela carência de 
alavancagem financeira da rentabilidade patrimonial, Schumpeter 
enfatizava a necessidade de criação de crédito.  

Só no século XIX, os bancos, originários dos Médici, dos 
Fugger e dos banqueiros judeus, se tornariam comuns na maior 
parte do mundo. Sem os fundos fornecidos por patrocínio real, 
aristocrático ou religioso, os inventores e os empreendedores não 
encontrariam crédito para financiar seus empreendimentos. Eram a 
fonte de dinheiro não só para a arte e a arquitetura, mas também 
para empreitadas como as experiências de Galileu e as viagens de 
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descoberta de Cristóvão Colombo. Esta situação sufocava os surtos 
de tecnologias e empreendimentos, cuja destruição criadora, definiu 
o capitalismo moderno. 

Constatava-se ainda a ausência dos dois pilares de 
sustentação para todos os sistemas bem-sucedidos de negócios: um 
conceito de função social da propriedade privada e uma estrutura 
judiciária em garantia do cumprimento da lei. Sem a instituição da 
propriedade privada – a liberdade individual de deter, comprar e 
vender bens e direitos –, nenhum sistema capitalista pode 
prosperar. Na ausência de uma efetiva proteção legal, os 
expropriadores podem ser expropriados. Elimina os incentivos para 
lucrar com afinco.  

O capitalismo, enquanto sistema complexo emergente a partir 
de interações de diversos componentes, busca fugir do controle de 
qualquer autoridade central. Ao serem inovadores, empreendedores 
estão constantemente explorando as brechas legais. Inovação 
financeira fora da regulamentação de Banco Central torna os 
escândalos no mundo dos negócios, especialmente no sistema 
financeiro, algo frequente. Pode ser considerado endêmico no 
sistema. Em consequência, o capitalismo exige constante adaptação 
das leis, mecanismos confiáveis para fazê-las valer, e permanente 
vigilância. É essencial a regulamentação pública, através de 
complexos arcabouços jurídicos: direito contratual, da concorrência, 
societário, corporativo, e assim por diante. Porém, regulação – ou 
limite contra a superexploração – não pode travar a economia de 
mercado. 

O capitalismo não é o estado natural da vida humana. Se 
fosse, teria surgido muito antes na história e prevaleceria 
praticamente em todo lugar. Trata-se de um sistema emergente por 
interagentes descentralizados e descoordenados. É mantido com 
dificuldade ímpar. O capitalismo moderno precisa ser ativamente 
cuidado e regulado, com determinação e sem desestímulo. E as 
sociedades (civil e política) organizadas devem considerá-lo como 
transitório em direção a um modo de vida com maior bem-estar 
social.  
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10. CIVILIZAÇÃO: MEDICINA 
Imperialismo 

Niall Ferguson (Civilização: Ocidente X Oriente; 2012: 176) 
afirma: “desde o século XIX a meados do século XX, o 
Ocidente dominou o restante do mundo. Essa foi a Era não só 
dos Impérios como do Imperialismo, uma teoria de expansão 
ultramarina justificativa da dominação formal e informal dos 
povos não ocidentais, apresentando razões altruístas e 
egoístas”. 

Império significava:  

1. “espaço habitável” para o excesso populacional; 

2. mercados de exportação garantidos, onde uma potência rival 
não podia restringir com taxas alfandegárias; 

3. retornos mais altos sobre o investimento se comparados 
àqueles disponíveis em casa. 

O império também podia ter uma função política, 
transformando os conflitos sociais da era industrial em um espírito 
belicoso de orgulho patriótico, ou gerando compensações para 
acalmar os ânimos de grupos de interesse poderosos. 

Mas também significou a disseminação da Civilização, um 
termo usado cada vez com mais frequência para descrever todo o 
sistema de instituições marcadamente ocidentais apresentados nos 
capítulos anteriores do livro de Ferguson: 

1. a economia de mercado; 

2. a Revolução Científica; 

3. a ligação entre propriedade privada e governo representativo. 

Também significou a disseminação do cristianismo, pois, no 
processo de construção do império, os missionários foram quase tão 
importantes quanto os mercadores e os militares, como mostrou 
Ferguson no sexto capítulo de seu livro. 
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De todos os impérios ocidentais, o maior foi, de longe, o 
britânico. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, o Império 
Britânico cobria cerca de ¼ da superfície da Terra e abarcava 
praticamente a mesma proporção da população mundial. Também 
exercia um controle sem igual sobre as rotas marítimas do mundo e 
sobre a rede internacional de telégrafos.  

Mas os britânicos estavam longe de ser a única potência 
imperialista. Apesar do custo apavorante da Revolução e das 
Guerras Napoleônicas em termos de vidas humanas, os franceses 
retomaram a expansão imperial apenas 15 anos depois de terem 
sido derrotados em Waterloo. O Império Francês cobria pouco 
menos de 9% da superfície mundial. 

Os belgas, os alemães e os italianos também adquiriram 
colônias ultramarinas, enquanto os portugueses e os espanhóis 
retiveram grande parte de seus impérios anteriores. Avançando por 
terra, e não por mar, os russos expandiram seu império sobre o 
Cáucaso, a Sibéria e a Ásia Central. 

Os austríacos também anexaram novos territórios. Depois de 
terem sido expulsos da Alemanha pela Prússia, em 1866, os 
Habsburgo se voltaram para o sul, em direção aos Balcãs.  

Até mesmo ex-colônias se tornaram colonizadoras, como os 
Estados Unidos. Eles conquistaram Porto Rico e as Filipinas, além do 
Havaí e de uma porção de ilhas menores no Pacífico. 

Em 1913, os Impérios Ocidentais dominavam o mundo. Onze 
metrópoles, abrangendo apenas 10% da superfície da Terra, 
governavam mais da metade do planeta. Estima-se 57% da 
população mundial viver então nesses impérios. Correspondia a 
quase quatro quintos da produção econômica global. 

Mesmo naquela época, sua conduta foi alvo de críticas 
ferrenhas. De fato, a palavra “Imperialismo” é um termo pejorativo. 
Ele se popularizou entre nacionalistas, liberais e socialistas. 
Choveram críticas ridicularizando a afirmação de “os impérios 
estarem exportando civilização”. 

Essa visão crítica da Era dos Impérios continua sendo 
compartilhada ainda hoje por muitas pessoas. Além do mais, é uma 
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verdade aceita praticamente em todas as escoas e faculdades do 
mundo ocidental o Imperialismo ser a raiz de quase todos os 
problemas atuais dos conflitos no Oriente Médio à pobreza da África 
subsaariana – um álibi conveniente para muitos ditadores. 

Mas, segundo Ferguson (2012: 179), “está se tornando cada 
vez mais difícil culpar o colonialismo do passado pelo drama 
contemporâneo do ‘bilhão inferior’ [sic] – as pessoas 
habitantes nos países mais pobres do mundo. Houve, e 
continua havendo, grandes obstáculos ambientais e 
geográficos ao desenvolvimento econômico da África. Seus 
governantes mais recentes, com raras exceções, não tiveram 
melhor desempenho se comparados aos colonizadores antes 
ou depois da independência; na verdade, a maioria se saiu 
até pior”. 

Hoje em dia, uma missão civilizatória ocidental distinta – a 
missão das agências humanitárias governamentais e não 
governamentais – alcançou muito menos do possível de se esperar, 
apesar da transferência de grandes somas na forma de assistência. 
A África continua sendo o continente mais pobre, dependente da 
caridade dos ocidentais ou da extração de matérias-primas.  

Os obstáculos ao crescimento continuam sendo imensos. Em 
particular, governos assombrosos vitimam muitos Estados africanos. 
O advento da China como um importante investidor na África está 
fazendo pouco para solucionar esse problema. Os chineses estão 
trocando investimentos em infraestrutura por acesso à riqueza 
mineral africana, sem se importar se estão fazendo negócio com 
ditadores militares, cleptocratas corruptos ou autocratas senis – ou 
com todos os três... 

Logo, conclui Ferguson (2012: 180), “quando as agências 
governamentais e não governamentais oferecem à 
implementação de melhorias nos governos africanos, elas se 
encontram solapadas por um Império Chinês emergente”.  

É risível o eurocentrismo de Ferguson, sugerindo nas 
entrelinhas o controle norte-americano e/ou europeu sobre os 
Estados africanos ser “neutro”. 
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Medicina Ocidental na África 

A coincidência de altruísmo estrangeiro e exploração 
estrangeira não é nada nova na história africana. No século XIX, os 
europeus foram à África por motivos variados. Alguns estavam em 
busca de dinheiro, outros, de glória. Alguns foram para investir, 
outros, roubar. Alguns foram “salvar almas”, outros, fincar raízes.  

Quase todos, no entanto, estavam convencidos – assim como 
as agências humanitárias de hoje – de os benefícios da civilização 
ocidental poderiam e deveriam ser concedidos ao “continente 
negro”. 

Ferguson (2012: 180) examina, em seu quarto capítulo do 
livro Civilização: Ocidente X Oriente, o caso do “mais notável 
aplicativo do Ocidente”. Ele teve a capacidade de duplicar a 
expectativa de vida humana: a medicina moderna.  

Por volta de 1800, a média mundial da expectativa de vida ao 
nascer era de apenas 28,5 anos. Dois séculos mais tarde, em 2001, 
haviam ido além do dobro, passando a 66,6 anos. 

As melhorias não se restringiram às metrópoles coloniais. 
Houve impacto mensurável da medicina ocidental sobre a 
expectativa de vida no período colonial e pós-colonial. 

O momento da “transição da saúde” – quando começaram as 
melhorias contínuas na expectativa de vida – é bem claro. Na 
Europa Ocidental, ocorreu entre os anos 1770 e 1890, tendo início 
na Dinamarca, com a Espanha na retaguarda. Às vésperas da 
Primeira Guerra Mundial, o tifo e a cólera haviam sido efetivamente 
eliminados da Europa, em consequência de melhorias em 
saneamento e saúde pública, enquanto a difteria e o tétano foram 
controlados com vacinas. 

Nos 23 países asiáticos para os quais há informações 
disponíveis, com uma única exceção, a transição da saúde se deu 
entre os anos 1890 e 1950. Na África, ocorreu entre os anos 1920 e 
1950, com apenas duas exceções entre os 43 países.  

“Em quase todos os países asiáticos e africanos, portanto, a 
expectativa de vida começou a melhorar antes do fim do 
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governo colonial europeu. [?!] De fato, a taxa de melhoria na 
África diminuiu desde a Independência [De quais países?], 
sobretudo – mas não unicamente – por causa da epidemia de 
HIV/AIDS. Também é digno de nota: os países latino-
americanos não se saem melhor, apesar de desfrutar de 
independênc ia po l í t i ca desde o in í c io do sécu lo 
XIX” (Ferguson; 2012: 182). 

A expectativa de vida dos brasileiros de ambos os sexos ao 
nascer passou de 33 anos em 1900 para 74,6 anos em 2012. O 
ponto intermediário entre esses dois ocorreu em 1970 com 52,6 
anos, ou seja, levou-se cerca de 70 anos para elevar em vinte anos 
e, depois, mais 42 anos para elevar mais vinte e dois. Entretanto, a 
transição para esse patamar bem próximo da esperança de vida nos 
países desenvolvidos foi mais rápida se comparada à deles, quando 
houve políticas públicas adequadas sob o controle do Estado 
brasileiro desenvolvimentista. 

Na Grã-Bretanha, a expectativa de vida ao nascer em 1850 
era de apenas 40 anos, em comparação com os atuais 75 anos. No 
século XIX, a expectativa de vida no Senegal ficava entre 20 e 25 
anos. Portanto, a África seria o terreno de prova derradeiro para o 
quarto atributo da Civilização Ocidental: a capacidade da medicina 
moderna de prolongar a vida humana. 

O momento de elevação na expectativa de vida quase sempre 
foi anterior à introdução de antibiót icos, sobretudo a 
estreptomicina, como uma cura para a tuberculose, do inseticida 
DDT e de outras vacinas, além das simples para varíola e febre 
amarela, inventadas na Era Imperial. Os indícios apontam para 
melhorias contínuas em saúde pública em várias frentes, reduzindo 
a mortalidade por doenças causadas por contaminação fecal, 
malária e até mesmo tuberculose. 

“O repertório peculiarmente ameaçador de doenças tropicais 
na África [assim como no Brasil] despertou um esforço 
contínuo por parte dos cientistas e funcionários da saúde no 
Ocidente. Ele não teria existido na ausência do imperialismo. 
(...) Essas vitórias não foram confinadas aos imperialistas; 
também beneficiaram seus súditos coloniais”.  
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Esta defesa do imperialismo, realizada a posteriori de Niall 
Ferguson, soa antes de mais nada anacrônica. O contra-argumento 
se apresenta quando compara sua visão com a de Jared Diamond, 
em Armas, Germes e Aço. Ele mostra como as conquistas dos 
imperialistas europeus, avançando do Sul da África para o Norte, 
interromperam-se quando se depararam com doenças tropicais a 
respeito das quais eles ainda desconheciam vacinas e/ou proteções 
naturais e ambientais como os nativos. As grandes epidemias 
grassaram quando esses nativos foram confinados em grandes 
aglomerações urbanas pelos colonialistas europeus. 

Então, necessita ser reparado o argumento de Ferguson de “o 
esforço contínuo por parte dos cientistas e funcionários da saúde no 
Ocidente não teria existido na ausência do imperialismo”. O correto 
seria dizer: sem o esforço contínuo por parte dos cientistas e 
funcionários da saúde no Ocidente não teria existido o imperialismo 
nas regiões tropicais da África. Os colonialistas não teriam 
conseguido se instalar no meio-ambiente tropical hostil. Um 
adversário letal – doença tropical – tornou grandes extensões de 
terra da África subsaariana praticamente inabitáveis para os 
europeus. 

Quanto ao suposto altruísmo – “essas vitórias não foram 
confinadas aos imperialistas; também beneficiaram seus súditos 
coloniais” – é lógico: os nativos transformados em cativos ou 
criados tiveram de ser vacinados, sob pena das epidemias nas 
aglomerações humanas contaminarem também a elite branca!  

É verdade: Ferguson ressalta o lado obscuro da Ciência 
Médica de fins do século XIX e início do século XX com o combate 
pseudocientífico contra a ameaça ilusória da “degeneração racial”. 

“Finalmente, em 1914, uma guerra entre os impérios rivais do 
Ocidente, denominada ‘a grande guerra pela civilização’, 
revelaria a África não ser, afinal, o continente mais negro do 
mundo” (Ferguson; 2012: 183).  

Esse “humor” racista não é politicamente correto. A 
etimologia de “negro” vem do latim niger,gra,grum com o 
significado de “negro, quem tem a pele escura; sombrio, escuro, 
tenebroso”.  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11. CIVILIZAÇÃO: CONSUMISMO 

Revolução Industrial e Sociedade de Consumo em Massa 

Segundo Niall Ferguson (“Civilização”, 2012: 237), a 
Revolução Industrial não teria começado na Grã-Bretanha e se 
espalhado para o restante do mundo sem o desenvolvimento 
simultâneo de uma sociedade de consumo dinâmica. A 
sustentabilidade da industrialização foi os trabalhadores se 
tornarem, ao longo do tempo, também consumidores. Ao contrário 
dos escravos e dos servos, impossibilitados de compras de roupas, 
tendo apenas uma peça de vestimenta, os assalariados acabaram 
comprando um guarda-roupa! 

Uma das maiores inovações recentes, nos séculos XX e XXI, 
foi a massificação da sociedade de consumo a partir do Ocidente 
(EUA), mas globalizando-a com força maior a partir do Oriente 
(China), com o barateamento chinês dos bens de consumo duráveis 
e não-duráveis. O resultado, segundo Ferguson, “é um dos maiores 
paradoxos da história moderna: um sistema econômico projetado 
para oferecer escolha infinita ao indivíduo tenha terminado 
homogeneizando a humanidade”. Toda ela, de maneira padronizada, 
veste jeans, camisetas e tênis baratos! 

A primeira fase de industrialização esteve concentrada nos 
produtos têxteis. Embora tenha durado décadas, a Revolução 
Industrial foi extremamente localizada em poucas regiões da 
Inglaterra e setorialmente concentrada em tecelagem de algodão. 

Ela foi caracterizada como uma “onda de invenções”, porque 
foi a inovação tecnológica o explicativo para grande parte do 
aumento na produtividade da terra, da mão-de-obra e do capital, ou 
seja, dos chamados fatores de produção. O segundo e o terceiro 
desses fatores aumentaram em quantidade no século XIX, mas 
foram as melhorias qualitativas o realmente importante: o fato de a 
produção total exceder os aumentos combinados de trabalhadores e 
tecelagens.  

Quanto à oferta, a Revolução Industrial foi uma busca por 
eficiência. A primeira verdadeira tecelagem de algodão foi 
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construída em 1771. As primeiras locomotivas a vapor começaram a 
transportar vagões nas ferrovias em 1825. Todas essas inovações 
ocorreram na Inglaterra, mas foram copiadas logo na França, 
Alemanha e Estados Unidos, pois os inventores foram incapazes de 
proteger aquilo hoje chamado “direito de propriedade intelectual”. 

A Revolução Industrial teria sido sem sentido se tivesse 
consistido, unicamente, de um grande aumento na quantidade de 
tecido, ferro e energia mecânica possível de ser produzida em um 
ano. Igualmente importante foi o rápido desenvolvimento e a 
propagação de uma sociedade de consumo. Ela, de fato, queria 
mais dessas coisas. 

O setor têxtil foi o responsável pelo “milagre econômico 
britânico”. Em meados dos anos 1780, a exportação de tecidos de 
algodão correspondia a apenas 6% do total das exportações 
britânicas. Em meados dos anos 1830, a proporção havia subido 
para 48%, em sua maior parte para a Europa continental. No 
continente, os europeus adquiriram um gosto por roupas baratas 
industrializadas muito antes de aprender a produzi-las por conta 
própria. 

Por que a Grã-Bretanha se industrializou primeiro? A 
sociedade de consumo inglesa não era significativamente mais 
avançada se comparada aos outros Estados do noroeste europeu. O 
nível de disseminação de conhecimento científico não era 
notadamente superior. Embora tivera avanços na agricultura, 
serviços bancários e comércio, não foi isso o fator desencadeador 
de um surto de investimento no aumento da produtividade têxtil, do 
ferro e da produção de energia a vapor. 

As vantagens institucionais no âmbito da Política – a 
soberania do Parlamento – e do Direito – a Common Law, 
encorajando a formação de corporações e oferecendo garantias 
contratuais aos credores –, sem dúvida, ajudaram à Grã-Bretanha a 
sair à frente de outros futuros impérios no século XVII e, sobretudo, 
no século XVIII.  

É possível os impostos do século XVIII, incidentes sobre os 
tecidos indianos de algodão, tenham dado alguma vantagem aos 
manufatureiros britânicos, assim como as políticas protecionistas 
similares às mais tarde protetoras das indústrias incipientes dos 
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Estados Unidos, protegendo-as da competição britânica. Os ingleses 
buscavam justificar a Doutrina da Vantagem Comparativa de David 
Ricardo...  

Curiosamente, as instituições políticas ou legais da Grã-
Bretanha, aos olhos dos polemistas da época, eram desfavoráveis à 
indústria por limitar a liberdade econômica dos proprietários de 
fábricas, notadamente ao aprovar leis nos parlamentos vitorianos 
concernentes ao trabalho infantil. Denunciavam como “a velha 
corrupção” o modo como o Parlamento, a Coroa e a City (centro 
financeiro de Londres) interagiam... 

A Grã-Bretanha diferia, significativamente, de outros países 
do noroeste da Europa em dois aspectos. Ambos tornam a 
Revolução Industrial lá compreensível.  

1. O primeiro era o trabalho ser claramente mais caro 
comparado ao custo no continente.  

2. A segunda razão era o carvão na Grã-Bretanha ser 
abundante, acessível e, portanto, muito mais barato do custo 
do outro lado do canal da Mancha. 

 Juntas, essas diferenças explicam porque os empreendedores 
britânicos estavam muito mais motivados para buscar a inovação 
tecnológica em vez de seus pares continentais. Fazia mais sentido 
lá, em vez de qualquer outro lugar, substituir homens caros por 
máquinas alimentadas por carvão barato. 

Embora, evidentemente, a Revolução Industrial tenha 
melhorado as condições de vida em longo prazo, no curto prazo, 
parecia tornar a vida dos operários pior. Porém, as propostas do 
Manifesto Comunista não atraíram os trabalhadores industriais a 
quem se dirigiam.  

Marx e Engels reivindicavam:  

1. a abolição da propriedade privada;  

2. a extinção da herança;  

3. a centralização do crédito;  
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4. a propriedade estatal de todos os meios de produção.  

Os sindicalistas de meados do século XIX queriam cidadania, 
isto é, conquista de direitos:  

1. um governo constitucional;  

2. a liberdade de expressão, de imprensa e de associação; uma 
representação político-partidária mais ampla por meio da 
reforma eleitoral;  

3. a autodeterminação nacional ou autogoverno.  

A representação mais ampla levou a uma legislação benéfica 
aos grupos de baixa renda.  

Aumento nos salários reais, graças às pressões dos sindicatos, 
se traduziu em acesso à sociedade de consumo para os 
trabalhadores. Marx ignorou a possibilidade de os trabalhadores 
desejarem se tornar consumidores. Almejavam a democracia da 
propriedade da casa própria. 

Os europeus ocidentais adotaram a negociação coletiva 
corporativista, mesmo porque depois do desmantelamento fascista 
dos sindicatos dos trabalhadores, as greves se tornaram mais 
curtas. O planejamento econômico, a gestão da demanda agregada 
por política keynesiana e os Estados de Bem-Estar Social agiram 
contra “a ameaça comunista” em época de Guerra Fria. 

Nos Estados Unidos do pós-II Guerra, a sociedade de 
consumo se tornou um fenômeno de massas, por exemplo, 
diminuindo significativamente as diferenças de vestuário entre as 
classes sociais. Antes da guerra, a maioria das roupas era feita sob 
medida por alfaiates. Mas a necessidade de manufaturar milhões de 
uniformes incentivou o desenvolvimento de tamanhos padrão. Os 
tamanhos padronizados permitiram não só os uniformes, como 
também roupas civis, serem produzidos em massa e vendidos 
“prontos para vestir” (prêt-à-porter). 

As melhores oportunidades de educação para os soldados 
norte-americanos retornados da guerra, associadas com uma onda 
de construção de casas nos subúrbios, se traduziram em uma 
significativa melhoria na qualidade de vida. Os pais dos babies 
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boomers foram a primeira geração a ter acesso significativo ao 
crédito ao consumidor. Eles compraram casa a prazo, seu carro a 
prazo, e seus eletrodomésticos a prazo. 

De maneira mais inesperada, a sociedade de consumo 
forneceu ao Leste Asiático (e não à ex-URSS) não só um modelo a 
ser seguido, como também um mercado mundial para seus bens de 
consumo baratos.  

“O consumo em massa, com toda a padronização implicada, 
poder de alguma forma ser conciliado com o individualismo 
extremo foi um dos truques mais inteligentes já realizados 
pela Civilização Ocidental”. Esta é a opinião liberal 
eurocêntrica de Niall Ferguson (2012: 281).  

Eu diria: o paradoxal foi o Socialismo Realmente Existe, isto é, 
o Socialismo de Mercado, ter propiciado a revolução mundial na 
Sociedade de Consumo! O comunismo induziu o consumismo! 

A sociedade afluente é o termo consagrado por John Kenneth 
Galbraith em The Affluent Society, publicado em 1958, para 
caracterizar esse estágio de desenvolvimento econômico, cujo o 
objetivo já não deveria ser o da produção de mais bens de 
consumo, mas antes o do aperfeiçoamento dos serviços públicos.   
Analisando o modelo norte-americano no pós-guerra, o consumismo 
leva a tal produção de mercadorias que as pessoas já morrem não 
por comer de menos, mas por comer demais, isto é, devido à 
obesidade.  

Quando à abundância privada se contrapõe a miséria pública, 
devido ao fato de que, estimulando-se a produção de bens privados 
se restringe a produção de bens públicos (como transporte coletivo, 
educação gratuita e saúde pública), ao mesmo tempo em que a 
publicidade provoca uma criação artificial de necessidades, 
potenciada pela concessão de facilidades de crédito, gera-se a 
chamada sociedade de consumo em massa. Deste modo, em vez de 
se satisfazerem necessidades fundamentais, gasta-se dinheiro em 
necessidades triviais, por exemplo, no consumo suntuário de luxo. 

Os Cinco Cês da Classe C são Carro, Casa, Casar, Cruzar 
(Criar Crianças), Consumir. Se quiséssemos ampliar o mnemônico, 
para facilitar a memorização, de modo jocoso, diríamos “Ceis” (com 
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C) “Çonhos” (com C cedilha) da Classe C, isto é, da típica Classe 
Média, são aqueles acrescentados de Cruzeiro como símbolo do 
status de viajar. Mas isso poderia ser visto como esnobismo, porque 
professor acha que “passaporte não é diploma”. Ele tenta valorizar e 
cobrar dos outros o que, pretensamente, possui: Cultura. Este seria 
o sétimo Cê, mas custa muito conseguir. Tem ainda de se incentivar 
o oitavo Cê: Complementar Previdência. 

Consumo Conspícuo 

O consumo é gasto de um bem ou a utilização de um serviço 
seja por um indivíduo, seja por uma firma. É o ato final do processo 
produtivo, precedida pelas etapas de fabricação, armazenagem, 
embalagem, distribuição e comercialização. Nesta visão ex-post do 
resultado desse processo, ele não se limita ao ato de adquirir um 
bem. 

Essencialmente, a teoria convencional pressupõe a soberania 
do consumidor, em uma economia de mercado. Sendo a peça-chave 
do mercado, ele é o orientador do necessário ser produzido, 
limitando-se o produtor a seguir sua preferência revelada. A 
soberania se exerceria por meio do poder de decisão dos 
consumidores em relação à compra de bens e serviços, 
estabelecendo a disputa entre os vendedores, para conquistá-lo. 

Na prática, essa soberania tende a ser neutralizada pela 
existência de pouca concorrência nos nichos de mercado e pela 
influência da publicidade. Mas não é só isso, afinal, o próprio nível 
de renda dos consumidores limita essa soberania. O consumismo 
sempre parece estar insatisfeito. A crítica à sociedade de consumo e 
ao consumismo decorrente visa a evitar a mercantilização de todas 
as atividades humanas, incluindo as necessidades materiais e 
espirituais. É uma luta contra a civilização do consumo individual, 
no qual a sociabilidade coletiva aparece como competitiva. O 
indivíduo deseja ter, para demonstrar ser alguém diferenciado, tal 
como ele acredita ser o produto consumido por ele. 

A prática mercadológica típica dessa sociedade, mediante a 
máquina publicitária e todas as técnicas de marketing, incentiva o 
consumidor a sentir necessidade de consumir tudo aquilo produzido. 
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O conceito de consumo conspícuo foi estabelecido pelo economista 
norte-americano Thorstein Veblen (1857-1929), em sua obra A 
Teoria da Classe Ociosa, publicada em 1899, para referir-se ao 
dispêndio feito com a finalidade precípua de demonstração de 
condição social. Manifesta-se por meio da compra de artigos de 
luxos e de gastos para ostentação.  

O Efeito Demonstração envolve a situação onde os indivíduos 
de um estrato social procuram copiar padrões de comportamento de 
estratos superiores, tentando demonstrar um status não possuído. 
O efeito de demonstração é intensamente utilizado na publicidade, 
sugerindo bastar o simples consumo de determinados produtos para 
ascender na escala social. 

Por exemplo, a aparência pessoal e os carros importados, 
geralmente, enganam o senso comum. Cur iosamente, 
pesquisadores com foco em milionários – quem possui mais de US$ 
1 milhão de patrimônio líquido, não incluindo a residência principal 
– e pessoas com alta renda anual, nos Estados Unidos, chegaram à 
conclusão de a maioria dos milionários americanos ter, 
relativamente, um padrão de vida modesto. Veja seu perfil do 
modus vivendi do milionário norte-americano segundo Thomas 
Stanley & William Danko (O milionário mora ao lado. São Paulo, 
Manole, 1999). 

• O milionário típico tem um patrimônio líquido médio de US$ 
1,6 milhão e vive com uma renda anual equivalente a menos 
de 7% da riqueza possuída. 

• Média de idade: 57 anos; 1/5 deles estão aposentados; 2/3 
de quem trabalha é dono do próprio negócio. 

• Seus negócios são, geralmente, rotulados de “comuns” ou 
“tediosos”. 

• Acumulam o suficiente para poderem viver 10 anos ou mais 
sem trabalhar. 

• 80% deles nunca receberam nenhuma herança. 

• Têm 6,5 vezes a renda dos vizinhos em bairros de classe 
média, onde, normalmente, vivem. 
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• Moram em casas valendo, em média, US$ 320 mil; não 
compram casas cuja hipoteca seja mais além do dobro da 
renda familiar anual bruta. 

• Metade das esposas dos milionários não trabalha fora; a 
maioria delas controla o orçamento doméstico, sabendo, 
exatamente, quanto a família gasta por ano em alimentação, 
roupas e moradia. 

• Apenas um em cada cinco deles não se formou em 
universidade.  

• Gastam altas quantias na educação dos filhos, em geral, para 
se tornarem independentes. 

• Anualmente, investem cerca de 20% da renda bruta. 

• Têm 20% da riqueza total investida em ações; tomam suas 
próprias decisões sobre onde aplicar o dinheiro. 

Na época, apenas 3,5% dos 100 milhões de lares, nos 
Estados Unidos, eram considerados de milionários. Entre estes, 
95% tinham um patrimônio líquido entre US$ 1 milhão e US$ 10 
milhões. Mais de 80% deles eram pessoas de origem familiar não 
notáveis. Eles acumularam riqueza no decorrer de apenas uma 
geração. 

Os resultados dessa pesquisa revelam um estilo de vida 
baseado em alto consumo ser incompatível com a riqueza tal qual 
definida pelos autores – patrimônio líquido acima de US$ 1 milhão. 
“Ser frugal é a pedra fundamental da riqueza”, afirmam os 
pesquisadores.  

Os novos-ricos recebem alta renda anual, mas têm baixo 
patrimônio líquido. São os perdulários do consumo conspícuo. Estes 
têm um raciocínio de: gastar o mínimo possível pelo máximo de 
consumo. Os milionários tradicionais pensam de outro modo: ter, 
essencialmente, o necessário pelo mínimo. 

Os milionários tradicionais despendem uma parte do dia 
avaliando as oportunidades, os gastos, os ganhos. Os novos ricos 
com renda anual acima de US$ 1 milhão não resistem aos apelos do 
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consumismo. Ao contrário, gastam tempo comprando artigos de 
luxo e não planejando seu futuro financeiro. 

Os milionários minimizam a renda tributável e maximizam o 
patrimônio. O negócio é pagar em impostos pouco mais de 2% da 
riqueza. Para isso, em média, se limitam à renda anual bruta de 
menos de 7% da riqueza. Os 3,5% dos lares milionários respondem 
por mais de 50% de toda a riqueza pessoal, mas por menos de 
30% da renda dos Estados Unidos. Segundo os milionários, “o 
consumo gera impostos, não a riqueza”. O objetivo final é aumentar 
o patrimônio. 

Para os novos ricos, não há prazer simplesmente em gerar 
riqueza. O desejo de consumo de luxo pode ser comparado a um 
novo caso de amor. A base da atração é a novidade, diz o sociólogo 
inglês Colin Campbell. Ele estuda as mudanças culturais, religiosas 
e sociológicas do consumo. Ele escreveu o livro “The romantic ethic 
and the spririt of modern consumerism”. 

“As pessoas se enamoram por quem não conhecem. Ninguém 
se apaixona por um velho conhecido. Sabe por que? É preciso 
encontrarmos um estranho para projetarmos o sonho, o que 
desejamos, mas não temos. Trata-se do mesmo sentimento 
de novidade que induz ao consumo”. 

Quando alguém vai ao shopping center, ao invés de consumir 
bens, em sua opinião, consome experiências. A experiência nada 
mais além da sensação dada pela compra. Através do consumo, as 
pessoas conquistam novas experiências, uma vivência diferente, 
uma nova sensação. Não compram bens, compram novidades.  

Ficar na moda não é suprir a necessidade de vestir, mas sentir 
a novidade proporcionada por aquela determinada roupa. Da 
mesma forma ocorre no consumo de turismo: quando se procura 
um lugar ao qual nunca se foi, está se buscando uma novidade, 
uma nova sensação. 

 “A Ética Romântica do Consumo” é o título do livro de 
Campbell. Diz: “a maior parte da teoria econômica não tem 
muito a dizer sobre o consumo, apenas aborda a questão da 
produção. Assume apenas as pessoas terem necessidades de 
consumo. Tudo importante para os economistas saberem a 
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respeito é se há recursos para satisfazê-lo ou não. Eu me 
preocupei com os problemas não analisados pelos 
economistas: de onde vêm os desejos, como eles são criados. 
No livro, falo sobre o consumo moderno, dos nossos dias, não 
do consumo em geral. (...) Na sociedade moderna, a maior 
parte dos nossos recursos não é destinada àquilo necessitado, 
mas sim ao desejado. Logo, para ser um consumidor 
moderno, você precisa aprender querer coisas, a desejá-las. 
Trata-se da Economia do Desejo”. 

Ele tem uma percepção de o simbólico ser fundamental, na 
economia. Parece ganhar força, na Europa, uma certa 
“culturalização” da Economia, projetando no campo simbólico 
problemas comuns à Psicanálise, à Antropologia e à Economia. 

Esse “desejo mágico do consumo”, de acordo com Campbell, 
advém, “basicamente, do day dream [sonho acordado]. Aí 
está a ética romântica. Se você compra muitas coisas ou 
viaja, o desejo de comprar ou viajar mais não se extingue. 
Nasce outro. O que você comprou ou viveu nunca será 
exatamente como idealizou. (...) O realizado perde a 
sensação de novidade. É como uma relação de amor. (...) O 
ser humano é insatisfeito, precisa tentar sempre”. 

Maldita fome do consumo! Procurar novas sensações, tentar 
de novo, incessantemente, é um vício! 

O consumo, segundo a teoria econômica convencional deveria 
“enobrecer”, isto é, dar “soberania” ao consumidor, mas acaba o 
escravizando. A própria dinâmica da rivalidade está mudando, na 
sociedade contemporânea. Passa-se para uma situação onde todos 
os consumidores, inclusive os menos favorecidos, competem, em 
seus “sonhos acordados”, com os absolutamente mais favorecidos.  

O padrão de consumo das “celebridades” constitui o 
paradigma para todos os consumidores alienados, incultos ou 
inconscientes. Nessa comparação com o inatingível, a insatisfação é 
instituída como razão de ser da sociedade inteira. Com restrição 
orçamentária, não há como ter indiferença... 

Surgiu o fenômeno dos downshifters, ou seja, literalmente, 
quem reduz a marcha, desiste da corrida social e passa a consumir 
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menos sem receio de deslizar socialmente. Ele demonstra o 
caminho de escape a esse círculo vicioso de gasto e trabalho 
excessivos, mas é um fenômeno ainda demasiadamente restrito 
para representar uma tendência social.  

Também ele não escapa à lógica do consumo. O downsifter 
anticonsumista, ecologista, adepto da medicina homeopática e das 
coisas naturais, é, na realidade, só mais um consumidor.  

A competição social transforma-se em um enfrentamento 
estético entre diferentes estilos. É multiplicado por diversas “tribos” 
ou agrupamentos humanos. 

Esses diversos “modelos” de consumo custam muito caro. 
Trata-se de um problema de “economia de escala”, de 
exclusividade, de diferenciação, de “nicho de mercado”. Esse 
fenômeno alerta para o “óbvio ululante”: a satisfação de desejos 
infinitos é impossível. O “consumidor moderno” poderá reaprender 
desejar menos futilidades? 



!159

12. CIVILIZAÇÃO: 
PROTESTANTISMO E  
ÉTICA DO TRABALHO 

A Ética Capitalista e o Espírito do Protestante  

Dado o declínio religioso na Europa, onde o ateísmo tende a 
superar o cristianismo, seja o protestantismo no norte europeu, 
seja o catolicismo no sul-mediterrâneo, Niall Ferguson (Civilização; 
2012: 316) pergunta: 

1. como o próprio Max Weber previu, o espírito do capitalismo 
está fadado a destruir sua origem ética protestante, assim 
como o materialismo corrompeu o ascetismo original dos 
devotos? 

2. o desenvolvimento econômico foi hostil à fé religiosa? 

3. a transformação do papel da mulher e a degradação da 
estrutura familiar explicam a diminuição do tamanho das 
famílias e o declínio demográfico do Ocidente e daí vem a 
explicação para a descrença? 

4. o conhecimento científico – a “desmitificação do mundo”, 
especialmente, pela Teoria da Evolução de Darwin – falseou a 
história bíblica da criação divina? 

5. a melhoria na expectativa de vida tornou a vida após a morte 
um destino mais distante e menos alarmante? 

6. o Estado de Bem-Estar Social, “um pastor secular”, cuida da 
população do berço ao túmulo?  

7. ou o cristianismo europeu foi morto pela auto-obsessão 
crônica da cultura moderna? 

Para Freud, a religião não poderia ser a força por trás das 
conquistas da Civilização Ocidental porque era, essencialmente, 
uma ilusão ou uma neurose universal, concebida para evitar as 
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pessoas darem vazão a seus instintos básicos, em particular, seus 
desejos sexuais e impulsos violentos e destrutivos. Sem religião, 
haveria o caos, porque não haveria a conformidade com a 
desigualdade social e/ou a linha de produção alienante.  

A religião não só proibia a promiscuidade sexual e a violência 
desenfreada. Também conciliava os homens com a crueldade do 
destino mortal e os sofrimentos e as privações da vida cotidiana. 
Freud tinha pouca esperança de a humanidade poder se emancipar 
totalmente da religião, menos ainda na Europa. 

As religiões políticas totalitárias, como o fascismo italiano, o 
nazismo alemão ou o stalinismo soviético, foram incapazes de 
controlar os instintos primitivos descritos na Teoria da Religião de 
Freud. A reação inicial face ao estupro e ao assassinato em massa, 
ocorridos na II Guerra, foi restaurar a religião real para usar seus 
confortos tradicionais na lamentação das violentações e dos mortos. 

“Nos anos 60, entretanto, uma geração jovem demais para se 
lembrar dos anos de genocídio e guerra total procurou uma nova 
saída pós-cristã para seus desejos reprimidos. As próprias teorias 
de Freud, com sua visão negativa da repressão e sua simpatia 
explícita pelo impulso erótico, sem dúvida foram parcialmente 
responsáveis por incitar os europeus a saírem das igrejas e 
entrarem nos sex shops” (2012: 318). 

Os anos 1960 abriram caminho para uma anticivilização pós-
freudiana, caracterizada por uma celebração hedonista dos prazeres 
individuais, uma rejeição da teologia em favor da pornografia e uma 
renúncia da Paz virtual em favor de filmes e videogames 
ultraviolentos. Ocorreu uma “banalização da guerra”. 

Cabe o dualismo simplista para explicar uma hipotética 
divisão da Civilização Ocidental a leste com uma Europa sem deus e 
a oeste uma América temente a deus? Nos Estados Unidos, todas as 
inúmeras igrejas estão envolvidas em uma competição acirrada por 
almas. Antes, os indivíduos competiam uns com outros para 
mostrar quem era verdadeiramente devoto. Hoje, a competição 
entre igrejas é tão intensa a ponto de incorporarem uma 
mentalidade comercial para atrair e manter fiéis. O Espírito Santo 
se mistura ao espírito do capitalismo quando passam as caixas de 
coleta de dízimo ou esmola... 
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A principal diferença entre o protestantismo europeu e o 
norte-americano é a Reforma ter sido nacionalizada na Europa com 
a criação de igrejas estatais. Nos Estados Unidos, sempre houve 
uma separação estrita entre a religião e o Estado laico, permitindo 
uma competição aberta entre várias seitas protestantes.  

Na visão neoliberal de Ferguson, “essa talvez seja a melhor 
explicação para a estranha morte da religião na Europa e seu 
vigor permanente nos Estados Unidos. Na religião, assim 
como nos negócios, os monopólios estatais são ineficientes. 
(...) Em geral, a competição entre seitas em um mercado 
religioso livre encoraja as inovações concebidas para tornar 
mais gratificante a experiência do culto e da filiação à igreja. 
É isto o que mantém viva a religião nos Estados Unidos”.  

Os shoppings religiosos com shows de música (e consumismo 
alimentar) dão satisfação à comunidade! 

O problema é a transformação da religião em uma satisfação 
na busca por lazer significar o afastamento dos norte-americanos 
da versão weberiana da ética protestante, quando a gratificação 
adiada era o corolário da acumulação de capital.  

Ferguson acredita: “a redução da poupança se revelou uma 
receita para crise financeira. (...) Foi uma crise provocada no 
mundo ocidental em consequência do excesso de consumo e 
do excesso de alavancagem financeira”.  

Ferguson continua, assim, acreditando no mito da Poupança, 
divulgado pela Economia Normativa Religiosa.  

Acha: “no Oriente se poupa muito mais se comparado com o 
Ocidente. (...) O aumento da poupança e dos negócios na 
Ásia veio de mãos dadas com o efeito colateral mais 
surpreendente da ocidentalização: o crescimento do 
cristianismo, sobretudo, na China”.  

Esse reducionismo é um absurdo, pois deixa em segundo 
plano a execução de todos os planos estatais do Socialismo de 
Mercado! Ignora desde as reformas de Deng Xiaoping até os 
investimentos diretos estrangeiros com transferência de tecnologia 
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como contrapartida do acesso ao gigantesco mercado interno 
chinês!  

Além disso, na China, há larga predominância do ateísmo ou 
do confucionismo face à pequena parcela da população protestante. 
The World FactBook da CIA informa as seguintes religiões entre os 
1.355.692.576 chineses: Budistas, 18.2%; Cristãos, 5.1%; Muslim 
1.8%; Regionais < 1%; Hindu < 1%; Judaica < 1%; outras, 0.7% 
(inclusive taoístas); não filiados a nenhuma igreja: 52.2%, pois o 
Estado chinês é, oficialmente, ateísta. 

Não. Nem os Estados Unidos entraram em crise por excesso 
de crédito para satisfazer o consumismo, nem a China cresceu por 
conta da religiosa poupança...  
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PARTE III  
ECONOMIA DO PETRÓLEO 
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13. ECONOMIA DO PETRÓLEO: 
ERA DE OURO  

DAS GRANDES COMPANHIAS E 
NACIONALISMO DO PETRÓLEO 

O Petróleo – Uma História Mundial de Conquistas, Poder e Dinheiro 

A disponibilidade de tradução de The Prize: The Epic Quest for 
Oil, Money and Power, livro clássico escrito por Daniel Yergin (São 
Paulo, Paz e Terra, 2010), facilita ao leitor brasileiro o acesso ao 
melhor da literatura sobre a Economia do Petróleo. Este tema será 
cada vez mais relevante em nosso País.  

Dada sua dimensão – 1080 páginas –, provavelmente poucos 
o lerão. Com o propósito didático, vamos apresentar uma breve 
síntese de seu fio-condutor analítico sob forma de uma série de 
artigos-resenhas. Começaremos com uma breve Introdução técnica, 
necessária para entender os atuais desdobramentos da Economia 
do Petróleo. 

A Economia do Petróleo é dividida em três áreas de atuação. 
O upstream compreende a exploração e produção. O midstream 
compreende os navios-tanques e oleodutos transportadores do 
petró leo para ref inar ias. O downstream inc lu i ref ino, 
comercialização e distribuição, até o posto de gasolina ou loja de 
conveniência mais próxima. Considera-se “integrada” a empresa 
com posse de atividades significativas do upstream ao downstream. 

Pela teoria geralmente aceita, o petróleo é o resíduo de restos 
orgânicos, principalmente de plâncton microscópico flutuando na 
margem e também plantas terrestres. Eles se acumularam no fundo 
dos oceanos, lagos e zonas costeiras. Durante milhares de anos, 
essa matéria orgânica rica em carbono e átomos de hidrogênio foi 
coletada sob níveis sucessivos de sedimentos. Pressão e calor 
subterrâneo “cozinharam” a matéria vegetal, convertendo-a em 
hidrocarbonetos: petróleo e gás natural. 
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As gotículas de líquido de petróleo migraram através de 
pequenos portos e fraturas nas rochas, onde ficaram mais presas 
em rochas permeáveis, seladas por rochas de xisto no topo e água 
salgada mais densa na parte inferior. Normalmente, em um 
reservatório desse tipo, o gás mais leve preenche os poros da rocha 
reservatório como uma “capsula de gás” acima do petróleo. 

Quando a broca penetra no reservatório, a pressão menor no 
interior da broca permite o líquido do petróleo fluir para o poço e 
depois à superfície como um poço jorrando. Gushers – ou “fontes de 
petróleo”, como eram chamadas na Rússia – resultou da falha (ou, 
naquele momento, a incapacidade) de gerir a pressão do petróleo 
nascente.  

Como a produção contínua ao longo do tempo, a pressão 
subterrânea diminui e os poços precisam de ajuda para continuar. Aí 
entram as bombas de superfície ou de gás reinjetado de volta para 
o poço, conhecido como gas lift. Vem então à superfície o petróleo 
bruto quente, por vezes acompanhado de gás natural. 

Mas da forma como flui de um poço, o petróleo em si é uma 
commodity, com poucos usos diretos. Praticamente todo petróleo 
bruto é processado em uma refinaria para se transformar em 
produtos úteis, como gasolina, querosene de aviação, óleo para 
aquecimento doméstico e óleo combustível industrial.  

Nos primeiros anos da indústria, uma refinaria era pouco mais 
além de uma destilaria, onde o petróleo bruto era fervido e, em 
seguida, os diferentes produtos eram condensados em diferentes 
temperaturas. As competências exigidas não eram assim tão 
diferentes daquelas exigidas para fazer aguardente, razão pela qual 
os fabricantes de uísque entraram para o refino de petróleo no 
século XIX. Hoje, a refinaria é muitas vezes uma grande fábrica, 
complexa, sofisticada e cara. 

O petróleo bruto é uma mistura de líquidos e gases de 
petróleo em várias combinações. Cada um desses componentes tem 
algum valor, mas somente quando são isolados no processo de 
refino. Assim, o primeiro passo no refino é separar o petróleo bruto 
em partes constituintes. Isso é feito por destilação térmica – 
aquecimento. 
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Os vários componentes evaporam em diferentes temperaturas 
e, em seguida, podem ser condensados novamente em streams 
puros. Alguns streams podem ser vendidos como estão. Outros são 
submetidos a outros processos para obter produtos de maior valor. 

Em refinarias simples, estes processos são principalmente 
para a remoção de impurezas indesejáveis e para fazer pequenas 
alterações nas propriedades químicas. Em refinarias mais 
complexas de reestruturação, a principal reestruturação de 
moléculas é realizada através de processos químicos.  

São conhecidos como cracking ou “conversão”. O resultado é 
um aumento na quantidade de produtos de alta qualidade, tais 
como gasolina e uma diminuição na saída e produtos de menor 
valor como óleo combustível e asfalto. 

O petróleo bruto e produtos refinados são, atualmente, da 
mesma forma transportados por navios-tanques, oleodutos, 
barcaças e caminhões. Na Europa, o petróleo é muitas vezes 
medido em toneladas, no Japão, em quilolitros. Mas, nos Estados 
Unidos e Canadá, e informalmente no mundo todo, a unidade básica 
continua ser o barril, embora não haja atualmente um só 
profissional do petróleo com conhecimento de um barril antigo de 
petróleo bruto, exceto se foi em um museu. 

Quando o petróleo começou a jorrar dos poços no oeste da 
Pensilvânia, na década de 1960, os homens do petróleo 
desesperados saquearam fazendas, celeiros, adegas, lojas e 
quintais a procura de qualquer tipo de barril – melaço, cerveja, 
uísque, cidra, terebintina, sal, peixe, valia tudo à mão para o 
armazenamento. Quando os tanoeiros começaram a fazer barris 
especialmente para o comércio de petróleo, um tamanho padrão 
surgiu e continua a ser a norma até o presente. O tamanho são 42 
galões. 

O número foi tomado emprestado da Inglaterra, onde uma lei, 
desde 1482, quando o rei era Edward IV, estabeleceu 42 galões 
como o tamanho padrão de barril para o arenque. Visava terminar 
com a trapaça e os “diversos enganos” no acondicionamento do 
peixe. Naquela época, a pesca do arenque era o maior negócio do 
mar do Norte. 
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Em 1866, sete anos após o Coronel Drake perfurar o seu 
poço, os produtores da Pensilvânia confirmaram o barril de 42 
galões como padrão, ao contrário de, por exemplo, o barril de vinho 
de 31 ½ galões ou do barril de bebidas de 32 galões de Londres ou 
do barril de cerveja de 36 litros de Londres. 

Tudo isso, de uma forma indireta, nos traz de volta aos dias 
atuais. O barril de 42 galões ainda é usado como medida padrão, 
mesmo não o sendo como um receptáculo físico. Inclusive o maior 
dos negócios no mar do Norte não é hoje, claro, o arenque, mas 
sim o petróleo. 

Cronologia da História do Petróleo: 

1859: Drake fura o primeiro poço de petróleo em Titusville. 

1870: Rockefeller funda a Standard Oil Company. 

1873: Início das operações de petróleo em Baku. 

1882: Demonstração da lâmpada elétrica de Thomas Edison. 
Formação da Standard Oil Trust. 

1885: Entrada dos Rothschild no setor de petróleo da Rússia. 

1896: Primeiro automóvel construído por Henry Ford. 

1901: Início das empresas Sun, da Texaco e da Gulf. 

1907: Associação entre a Shell e a Royal Dutch. 

1908: Descoberta de petróleo na Pérsia. 

1914: Governo britânico adquire 51% da Anglo Persian Oil 
Company. 

1914-1918: Primeira Guerra Mundial e intensa mecanização. 

1928: Reunião no Castelo de Achnacarry e acordo de manutenção 
das relações de poder. 

1929: Quebra da Bolsa de Nova Iorque e crise econômica mundial. 

1931: A Manchúria é invadida pelo Japão. 
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1932: Descoberta de petróleo no Bahrain. 

1932-33: O Xá Reza Pahlavi cancela a concessão da Anglo-Iranian. 

1938: Descoberto petróleo no Kwait e na Arábia Saudita. 
Nacionalização das empresas estrangeiras no México.  

1939: Início da Segunda Guerra Mundial. 

1941: Ataque japonês a Pearl Habour. 

1943: Primeiro acordo fifty-fifty na Venezuela. 

1945: Fim da Segunda Guerra Mundial. Encontro entre Franklin 
Roosevelt e o rei saudita Ibn. Saud marca o início da relação entre 
os países. Criação da ONU. 

1947: Início do Plano Marshall. 

1948: A Standard of New Jersey (Exxon) e a Scony-Vacuum (Mobil) 
associam-se à Texaco na Aramco. 

1951- 53: Guerra da Coréia. Nacionalização da Anglo-Iraniana no 
Irã: Primeira Crise do Petróleo no Pós-Guerra. 

1955: Conferência de Bandung. União Soviética reinicia as 
exportações mundiais. 

1956: Crise do Canal de Suez: Segunda Crise do Petróleo no Pós-
Guerra. Descoberta de Petróleo na Argélia e na Nigéria. 

1958: Revolução Iraniana. 

1959: Congresso árabe de petróleo no Cairo. Descoberta de 
importante campo de gás natural na Holanda. 

set – 1960: Criação da OPEP 

jul - 1967: Guerra dos Seis Dias. Fechado o Canal de Suez: o 
primeiro embargo feito por países do Oriente Médio: Terceira Crise 
do Petróleo no Pós-Guerra. 

1968: Os Estados Unidos avisam suas reservas não garantirem 
mais a segurança energética. 
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1969: Descoberto petróleo no Mar do Norte. 

Abr - 1971: Acordo de Teerã, garantindo a participação de 55% das 
receitas para os países detentores de reservas. 

Out - 1973: Quarta crise do petróleo. Uma nova guerra árabe-
israelense faz o mercado entrar em colapso e o preço internacional 
do petróleo triplica. Era o fim de uma Era na história petrolífera. 

Mar - 1974: Fim oficial do embargo de petróleo. 

Nov - 1979: Revolução Islâmica no Irã. Invasão da embaixada 
estadunidense em Teerã. Quinta Crise do petróleo. 

Set - 1980: Início da guerra entre Irã e Iraque. 

Mar - 1983: Início de operações em mercado futuro de petróleo. 

1985: A Arábia Saudita muda de estratégia. Passa a determinar o 
volume de produção, e não o preço, sendo acompanhada pelos 
demais países da OPEP. 

1986: Preço do petróleo despenca. 

1989: Acidente do petroleiro Exxon Valdez, no Alasca. 

1990: Kwait é invadido pelo Iraque. Sexta Crise do Petróleo no Pós-
Guerra. 

1991: Guerra do Golfo. Campos de petróleo incendiados no Kwait. 
Colapso da URSS. 

1998: Preço do petróleo despenca para US$ 10 / barril. Crise da 
Rússia. 

11/09/2001: Atentados terroristas derrubam as duas torres do 
World Trade Center. 

Out – 2001: Invasão do Afeganistão. 

Mar – 2003: Invasão do Iraque.  

2004: Demanda mundial do petróleo dá salto sob forte crescimento 
econômico mundial. 
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2005: Estados Unidos autoriza etanol na gasolina. Oleoduto Baku-
Tbilisi-Ceyhan inicia operações, unido mar Cáspio ao mar 
Mediterrâneo. 

2006: “Tupi” – primeira descoberta importante na nova reserva 
petrolífera offshore brasileira. 

2008: Preço do petróleo atinge US$ 147,27 / barril; gasolina nos 
Estados Unidos acima de US$ 4. Pós crise financeira: a demanda 
por petróleo enfraquece à medida que a economia mundial entra 
em recessão. 

  

Era do Petróleo  

Daniel Yergin, em The Prize: The Epic Quest for Oil, Money 
and Power (São Paulo, Paz e Terra, 2010. 1077 p.) conta: o grito 
ecoado em agosto de 1859 através dos estreitos vales do oeste da 
Pensilvânia anunciava o maluco yankee, o Coronel Drake, ter 
encontrado petróleo. Deu início a uma imensa corrida ao petróleo. 
Desde então, nunca mais teve fim.  

Daí em diante, na guerra e na paz, o petróleo ganharia o 
poder de construir ou destruir nações e seria decisivo nas grandes 
batalhas políticas e econômicas do século XX. Mas, repetidas vezes, 
durante a infindável aventura, as grandes ironias do petróleo se 
tornaram aparentes. Seu poder tem um preço. 

Por quase um século e meio, o petróleo vem trazendo à tona 
o melhor e o pior de nossa civilização. Vem se constituindo em 
privilégio e em ônus. 

A energia é a base da sociedade industrializada. Entre todas 
as fontes de energia, o petróleo vem se mostrando a maior a mais 
problemática, devido ao seu papel central, ao seu caráter 
estratégico, ao padrão recorrente de crise em seu fornecimento – e 
à inevitável e irresistível tentação de tomar posse de suas 
recompensas. 

Ele tem sido o palco para o nobre e o desprezível do caráter 
humano. Criatividade, dedicação, espírito empresarial, engenho e 
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inovação tecnológica, vêm coexistindo com a avareza, a corrupção, 
a ambição política cega e a força bruta.  

O petróleo ajudou a tornar possível o domínio sobre o mundo 
físico. Ele nos deu nossa vida cotidiana e, literalmente, nosso pão 
de cada dia, através dos produtos químicos agrícolas e dos 
transportes. Ele abasteceu, ainda, as lutas globais por supremacia 
política e econômica. 

A feroz e, muitas vezes violenta, busca pelo petróleo – e pelas 
riquezas e poder inerentes a ele irão continuar com certeza 
enquanto ele ocupar essa posição central. Pois o nosso é um século 
no qual cada faceta de nossa civilização vem sendo transformada 
pela moderna e hipnotizante alquimia do petróleo. Isso fez a Era do 
Petróleo. 

Churchill, às vésperas da I Guerra Mundial, captou uma 
verdade fundamental. Debatia-se a conveniência de adaptar a 
Marinha britânica para o uso do petróleo como fonte de energia no 
lugar do carvão, o combustível tradicional. Com essa substituição, 
teria de depender da oferta distante e instável do petróleo da 
Pérsia, como então se chamava o Irã.  

Entretanto, os benefícios estratégicos levaram o então 
Primeiro Lorde do Almirantado a decidir a Inglaterra ter de basear a 
sua “supremacia naval no petróleo, mesmo quando tivesse de 
enfrentar um mar de problemas”.  

Por todo o século XX, o petróleo significou hegemonia. E a 
busca da hegemonia é o assunto do livro O Petróleo – Uma História 
Mundial de Conquistas, Poder e Dinheiro, escrito por Daniel Yergin 
(São Paulo, Paz e Terra, 2010). 

Esse livro conta essa história geopolítica desde o começo nos 
Estados Unidos até quando, no dia 2 de agosto de 1990, o petróleo 
voltou a se converter no foco de conflito mundial. Foi quando um 
outro ditador do século XX, Saddam Hussein, do Iraque, invadiu o 
Kuait, país vizinho.  

Se capturasse suas riquezas, o Iraque se converteria na maior 
potência petrolífera do mundo e dominaria tanto o mundo árabe 
quanto o Golfo Pérsico, onde se concentra a maior parte das 
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reservas de petróleo existentes. O resultado seria uma 
transformação no equilíbrio internacional do poder.  

No fim do século XX, o petróleo ainda era fundamental para a 
segurança, a prosperidade e a própria natureza da civilização. 

Apesar de a moderna história do petróleo ter começado na 
última metade do século XIX, foi o século XX quem sofreu uma 
transformação completa com seus adventos. Três grandes temas 
são subjacentes a essa história. 

O primeiro é a ascensão e o desenvolvimento do capitalismo e 
dos negócios modernos. Em todo o mundo, o petróleo é o maior 
negócio e o mais difundido, definindo de forma completa o 
significado do risco e da recompensa. Desde as últimas décadas do 
século XIX, a Standard Oil dominou completamente a indústria 
petrolífera norte-americana, ocupando um dos primeiros lugares 
entre as maiores empresas multinacionais. Entre as dez primeiras 
das quinhentas empresas relacionadas pela revista Fortune em 
2008, seis eram companhias de petróleo. Enquanto não se 
encontrar alguma fonte alternativa de energia, o petróleo 
continuará a ter efeitos de longo alcance sobre a economia global; a 
elevação do seu preço pode estimular o crescimento econômico ou, 
ao contrário, desencadear a recessão. Ele é um gerador maciço de 
riquezas, pois “petróleo é quase-dinheiro”. 

O segundo tema é o do petróleo como um produto 
intimamente imbricado nas estratégias nacionais e no poder e 
política globais. Ele esteve como motivador dos principais conflitos 
do século XX, desde as duas Grandes Guerras, passando pela 
Guerra Fria, quando a batalha por seu controle, travada entre as 
companhias internacionais e os países desenvolvidos, constituiu 
peça importante na luta pela descolonização travada pelo 
nacionalismo emergente. 

O petróleo também demonstrou ser o “ouro dos tolos”. A 
riqueza do petróleo acabou por destruir o Xá do Irã. O petróleo 
promoveu a economia do México para depois solapá-la. A União 
Soviética – o segundo maior exportador do mundo – esbanjou os 
recursos obtidos com uma escalada militar. Ela minou a 
possibilidade de seu crescimento sustentado. Os Estados Unidos, 
outrora o maior produtor mundial e até hoje o maior consumidor, 
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têm de importar entre 55% e 60% do suprimento de petróleo 
necessitado. 

Finda a Guerra Fria, uma nova ordem mundial começa a 
tomar forma. A competição econômica, as lutas regionais e as 
rivalidades étnicas podem substituir a ideologia como foco do 
conflito internacional – e nacional –, instigadas pela proliferação da 
indústria de armamentos. Um novo tipo de ideologia – extremismo 
religioso e jihad – passaram para o primeiro plano. Com tudo isso, o 
petróleo continuará a ser o produto estratégico. 

Um terceiro tema da história do petróleo mostra como a nossa 
sociedade se tornou uma “Sociedade do Hidrocarboneto”. De início, 
o negócio do petróleo forneceu o “querosene”. Ele propiciava 
estender o dia de trabalho.  

No final do século XIX, John D. Rockefeller tornou-se o 
homem mais rico dos Estados Unidos graças à venda do querosene. 
Por essa época, a gasolina era apenas um subproduto inútil. 
Quando a invenção da lâmpada incandescente parecia indicar a 
obsolescência da indústria do petróleo, uma nova Era se inaugurou 
com o desenvolvimento da máquina de combustão interna provida 
de energia pela gasolina. 

No século XX, o petróleo, suplementado pelo gás natural, 
derrubou o rei carvão do trono ocupado como fonte de energia para 
o mundo industrial.  

O petróleo constituiu a base do grande movimento de 
suburbanização do pós-guerra. Ele é o sangue vital das 
comunidades suburbanas.  

É, junto com o gás natural, o componente fundamental da 
fertilização, da qual depende a agricultura. Possibilita o transporte 
de alimentos para as megacidades do mundo, totalmente não 
autossuficientes. Também fornece os plásticos e os elementos 
químicos. São os tijolos e a argamassa da civi l ização 
contemporânea. 

No século XXI, crescer dependendo do petróleo deixou de ser 
considerado uma vantagem. Com o crescimento do movimento 
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ecológico, os princípios básicos da sociedade industrial, suportada 
pela indústria do petróleo, estão sendo contestados.  

Aumentam os esforços para reduzir a queima de todos os 
combustíveis fósseis – o petróleo, o carvão e o gás natural –, 
devido às suas consequências: 

1. a neblina enfumaçada e a poluição do ar; 

2. a chuva ácida e a destruição da camada de ozônio; 

3. o espectro da mudança climática. 

O petróleo agora é acusado de alimentar a deterioração do 
meio ambiente e a indústria petrolífera é acusada de ser uma 
ameaça para a geração presente e as futuras. Isso tornou 
obrigatória a implementação de inovações tecnológicas de modo a 
minimizarem os desafios ambientais. 

No entanto, o “Homem do Hidrocarboneto” demonstra ter 
pouca disposição de desistir do carro e do lar nos arredores da 
cidade. Qualquer ideia de redução do consumo de petróleo será 
i n f l uenc i ada pe l o c onsumo da popu l a ção de pa í s e s 
subdesenvolvidos. Eles almejam agora “o direito” aos benefícios 
decorrentes dos bens de consumo duráveis. Por exemplo, entre 
1990 e 2008, a demanda por petróleo na Índia foi além do dobro e 
na China além do triplo. 

Esses três temas são tratados por Daniel Yergin em seu livro 
clássico. Ocupa-se das forças poderosas e impessoais da Economia 
e da Tecnologia, assim como das estratégias e habilidades dos 
homens de negócios e dos políticos. Embora todo o conflito e a 
complexidade, houve um “fio-condutor” na história do petróleo, 
uma sensação contemporânea até para fatos ocorridos há muito 
tempo e ecos do passado em acontecimentos recentes. 

Esta é ao mesmo tempo uma história de: 

1. indivíduos; 

2. forças econômicas poderosas; 

3. mudança tecnológica; 
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4. lutas políticas; 

5. conflito internacional; 

6. transformação épica. 

Daniel Yergin espera essa exploração das consequências 
econômicas, sociais, políticas e estratégicas da nossa dependência 
mundial em relação ao petróleo ilumine o passado, habilite-nos a 
compreender melhor o presente e ajude-nos a antecipar o futuro. 

  

Estados Unidos Contra Trustes & Cartéis  

Daniel Yergin, em The Prize: The Epic Quest for Oil, Money 
and Power (São Paulo, Paz e Terra, 2010. 1077 p.) prossegue sua 
narrativa. Cartel é um acordo comercial entre empresas, visando à 
distribuição entre elas das cotas de produção e do mercado com a 
finalidade de determinar os preços e limitar a concorrência. A 
etimologia dessa palavra “cartel” (1527) tem sua raiz em um 
vocábulo francês, originalmente com o sentido de “carta de desafio 
para duelo”.  

Como termo de Economia e de Política o étimo é o alemão 
Kartell (1789) usado neologicamente por Eugen Richter 
(1838-1906), deputado liberal na Reichstag, para designar um 
grupo de industriais metalúrgicos formadores de uma associação 
com essas características. Com essa nova acepção o termo se 
difundiu pelas línguas europeias – tanto no inglês “cartel” (1902), 
francês cartel (1906), italiano cartello (1892). O alemão Kartell, por 
sua vez, herdou o termo do francês medieval cartel na acepção de 
“desafio para um combate singular”. 

Pois bem, como os Estados Unidos enfrentaram esse “desafio 
para um combate singular” contra o cartel formado em sua 
indústria petrolífera na virada do século XIX para o XX?  

Talvez nessa narrativa histórica encontremos lições para o 
Brasil enfrentar esse “desafio para um combate singular” contra o 
cartel formado em sua indústria petrolífera na virada do século XX 
para o XXI. Levanto a hipótese de os direitos e deveres da 
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cidadania, no nosso País, serem implantados em média com um 
século de atraso. 

O cartel é um grupo de empresas independentes. Elas 
formalizam um acordo para sua atuação coordenada com vistas a 
interesses comuns. O tipo mais frequente de cartel é o de empresas 
produtoras de bens e serviços semelhantes, de forma a constituir 
um oligopólio sindicalizado sob forma de um monopólio ou, 
vulgarmente, entre as empreiteiras de obras públicas brasileiras, 
um “clube”. 

Muitas vezes se utiliza termos como truste e sindicato para os 
mercados nacionais ou locais. Com isso, reserva-se o termo cartel 
para o mercado internacional, inclusive entre países produtores de 
determinada commodity, como é o caso da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Os objetivos mais comuns de cartéis são:  

1. o controle do nível de produção e das condições de venda;  

2. fixação e controle de preços;  

3. controle das fontes de matérias-primas, no caso, cartel de 
compradores;  

4. fixação de margens de lucros e divisão de territórios ou 
concorrências públicas de operação. 

As empresas formadoras de um cartel mantêm sua 
independência e individualidade, mas devem respeitar as regras 
aceitas pelo grupo (“clube”), como a divisão do mercado e a 
manutenção dos preços combinados. Em geral, formam um fundo 
comum como reserva orçamentária do cartel. Esse fundo é utilizado 
para punir as empresas do grupo não respeitadoras do acordo e 
também para impedir outras empresas penetrarem em mercados já 
dominados. 

Na maioria dos países, a formação de carteis para atuar 
internamente é proibida por configurar um monopólio. Atenta contra 
a livre concorrência. No entanto, a cartelização é fenômeno comum 
de ocorrer em algum momento nas economias capitalistas quando 
elas não vigiam e punem com severidade essa prática. 
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Há, então, um certo cinismo no tratamento da questão. 
Internamente, argumenta-se a atuação dos carteis eliminar a 
concorrência. Porém, externamente, os países exportadores 
constituem grupos alegando “organizarem racionalmente a 
produção e competirem em igualdade de condições em determinado 
mercado”. 

Há cem anos, os Estados Unidos declararam uma guerra 
política e judicial contra as peculiares práticas de negócios de 
Rockefeller e seus sócios desde o início do Standart Oil Trust. Ela 
tentava destruir quem quer se pusesse em seu caminho.  

Seu crescimento foi produto da rápida industrialização da 
economia norte-americana nas últimas décadas do século XIX. Já 
havia transformado de uma economia descentralizada e 
competitiva, constituída de muitas pequenas empresas industriais, 
em outra dominada por imensos conglomerados industriais, 
chamados trustes. Cada qual era montado em certo ramo industrial, 
várias deles com os mesmo investidores e diretores. 

A Lei de Cunhagem de fevereiro de 1873, Coinage Act (The 
Fourth Coinage Act), ficou conhecida como “The Crime of 1873”. 
Continha a decisão de retirar padrão bimetálico do dólar norte-
americano por meio da desmonetização da prata com a intenção de 
firmar o padrão-ouro como referência do sistema monetário norte-
americano.  

O principal efeito do pânico financeiro, gerado em 1873, foi o 
de levar à falência os bancos e as companhias ferroviárias. Ambos 
estavam envolvidos em especulação e subsídios governamentais.  

O resultado da relativa estagnação econômica entre 1873 e 
1896 foi o surgimento de diversos monopólios e cartéis. A 
concentração industrial americana tinha começado.  

No último quartel do século XIX, os bancos de investimentos 
americanos passaram a promover a fusão entre o capital industrial 
e a alta finança. O resultado do processo de concentração e 
centralização do capital, em um ambiente de desregulamentação 
financeira, foi submeter todos os setores da economia ao domínio 
das grandes empresas (trustes). 
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A expansão econômica americana do século XIX estava 
assentada na inserção na divisão internacional do trabalho em 
conformidade com a política hegemônica britânica. Essa política 
estava lastreada nas finanças internas desreguladas. Afetava a 
política bancária, o protecionismo comercial (barreiras tarifárias e 
outras) e os benefícios fiscais e monetários concedidos pelo Estado 
aos empresários promotores do desenvolvimento, principalmente 
industriais. 

À medida que o século XIX dava lugar ao XX, o eleitorado 
composto pela pequena burguesia empobrecida pressionou para o 
governo:  

1. restabelecer a competição,  

2. controlar os abusos e  

3. domar o poder econômico e política dos trustes. 

As investidas legais contra a Standard Oil começaram a ser 
feitas pelos Estados, através de processos antimonopolistas 
movidos por Ohio e pelo Texas. Envolveram pelo menos outros sete 
Estados, além do território de Oklahoma. Em Kansas, o governador 
lançou um projeto para construir uma refinaria de propriedade 
estadual. Ela competiria com a da Standard Oil. 

A Standard contratou o melhor e mais caro talento dos meios 
judiciais para enfrentar “essa loucura de febre antitruste”, como 
escreveu um seu alto executivo em 1888. Procurou igualmente 
influenciar o processo político aperfeiçoando a arte da contribuição 
política oportuna.  

A Standard Oil não cessou de fazer contribuições, 
principalmente para receber um bom tratamento do Partido 
Republicano no Poder. Corrompeu, por exemplo, um poderoso 
senador do Texas, conhecido como “o primeiro líder democrata dos 
Estados Unidos”. Precisava de dinheiro para completar a aquisição 
de uma fazenda. 

A imprensa não ficou de fora do butim. Sua agência de 
publicidade conseguia plantar notícias favoráveis nos jornais 
barganhando-as com espaços comprados para propaganda. 
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A Standard Oil criou ou assumiu o controle das companhias 
voltadas para o exterior como se fossem distribuidoras totalmente 
independentes. Seus anúncios traziam títulos como “não somos 
nenhum t rus te ou monopó l i o , somos abso lu tamente 
independentes”. Porém, prestava contas secretas à Standard. 

Apesar das companhias da Standard Oil terem sido expulsas 
do Texas e as propriedades postas em depósitos, os depositários 
dos bens em litígio venderam todas as propriedades para “agentes-
laranjas” da própria Standard... 

De qualquer modo, as persistentes ações legais forçaram 
posteriores mudanças na organização da Standard. Em 1892, em 
resposta à decisão de uma Corte de Ohio, o truste foi dissolvido e 
as ações transferidas para vinte companhias. Mas o controle 
permaneceu com os mesmos donos. As companhias foram reunidas 
sob o nome de Standard Oil Interests, onde seus presidentes 
participavam de uma assembleia informal para a tomada de 
decisões estratégicas. 

Porém, “os senhores lá de cima” encontraram a solução de 
seus problemas com uma base legal mais firme em New Jersey. 
Esse Estado tinha revisto as suas leis para permitir o 
estabelecimento de holding companies. Essas incorporações podiam 
possuir ações de outras incorporações.  

Assim, em 1899, os proprietários da Standard Oil Interests 
indicaram a Standard Oil de New Jersey como a holding company 
de toda a sua operação. A capitalização da empresa elevou-se em 
onze vezes, passando ser proprietária de ações de mais quarenta e 
uma companhias. Elas controlavam outras companhias. Por sua vez, 
essas controlavam ainda outras companhias! 

Nesse tempo ocorreu uma importante mudança de outro tipo 
dentro da Standard Oil. John Rockefeller já havia acumulado uma 
vasta riqueza – tornou-se o primeiro bilionário norte-americano –, 
estava cansado e começou a planejar a sua aposentadoria com 55 
anos. O Pânico Financeiro de 1893 e a depressão econômica por ele 
desencadeada, além do vigor da crescente competição na indústria 
petrolífera mundial, adiaram temporariamente essa sua intenção. 
Finalmente, em 1897, se retirou da companhia – sem ter 
completado 60 anos de idade –, profissionalizando sua direção. 
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Entre 1893 e 1901, a Standard Oil pagou mais de 250 milhões 
de dólares em dividendos. De longe, a maior parte deles foi para 
uma meia dúzia de acionistas – e um quarto do total para 
Rockefeller. Um comentarista de finanças descreveu a companhia: 
“um verdadeiro banco dentro de uma indústria com capacidade de 
financiar essa indústria contra todos os concorrentes”. 

No entanto, coerentemente com a política de sigilo total da 
companhia, não se divulgou sua aposentadoria. Assim, ainda era 
considerado pessoalmente responsável por qualquer coisa feita pela 
Standard Oil. Para a opinião pública, Rockefeller continuava a ser 
sinônimo de Standard Oil, sendo alvo de toda a crítica, todo o 
rancor, todos os ataques. Os processos contra a companhia estavam 
ainda pendentes, então, os diretores lhe disseram: se qualquer um 
deles fosse para a cadeia ele teria de ir com ele. 

  
Imprensa Progressista: Combate aos Cartéis e Trustes 

Daniel Yergin, em The Prize: The Epic Quest for Oil, Money 
and Power (São Paulo, Paz e Terra, 2010. 1077 p.) informa: a 
investida contra a Standard Oil ganhou força no final do século XIX. 
Um novo espírito de reforma – o progressismo – estava ganhando 
ascendência nos Estados Unidos. Seus principais objetivos eram:  

1. a reforma política;  

2. a proteção do consumidor;  

3. a justiça social;  

4. melhores condições de trabalho; e  

5. o controle e a regulamentação dos grandes negócios. 

O último item tinha emergido como uma questão urgente com 
o surgimento de uma grande onda de fusões. Estava varrendo todo 
o país enquanto o número de trustes crescia rapidamente.  

O truste da Standard Oil, o primeiro dos Estados Unidos, 
estabeleceu-se em 1882. No entanto, o ritmo das fusões realmente 
acelerou na década de 1890. Calcula-se 82 trustes, com uma 
capitalização total de 1,2 bilhão de dólares, tenham sido formados 
antes de 1898. Outros 234 trustes foram organizados entre 1898 e 
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1904, com uma capitalização total superior a seis bilhões de 
dólares. 

Alguns consideravam o truste – ou o monopólio – a realização 
definitiva do capitalismo. Outros o viam como uma perversão do 
sistema, uma ameaça não apenas para os fazendeiros e 
trabalhadores, mas também para a classe média e para os 
empreendedores. Esses temiam vir a ser privados de direitos 
econômicos. Os trustes eram uma das mais importantes questões 
da campanha presidencial de 1900. 

Jornalistas escreveram o programa progressista. Viriam a ser 
conhecidos como muckrakers: pessoas investigadoras e 
denunciadoras de corrupção política e administrativa. Eles se 
tornaram o centro do movimento progressista. No alto de seu 
programa estava a exposição dos negócios escusos. 

Ida Tarbell era editora-chefe da revista McClure’s, um dos 
maiores periódicos da época. Ela disparou toda a campanha de 
investigações e denúncias. 

Disse: “Temos de encontrar um novo plano para abordar o 
assunto. Algo capaz de mostrar claramente não apenas a 
magnitude das indústrias e do desenvolvimento comercial e 
as mudanças trazidas para as várias partes do país, mas 
desvendando os princípios pelos quais os líderes industriais 
estão integrando e controlando esses recursos”.  

Quanta diferença para a revista brasileira Veja! Esta apenas 
divulgava o discurso de ódio antipetista para uma classe média 
emburrecida, manipulando a opinião pública para propiciar o 
ambiente para perseguição política de seus adversários. 

A editora da revista começou a reportagem investigativa. 
Terminaria por derrubar a Standard Oil, “a mãe dos Trustes”.  A 
família da editora era remanescente da decadência dos produtores 
de petróleo independentes na guerra contra os avanços da Standard 
Oil, como aconteceu com tantos em Oil Regions. O filme Sangue 
Negro representa esse conflito. 

Ela lembrava as angústias e as dificuldades financeiras 
suportadas pelo pai – a casa hipotecada, o sentimento de fracasso, 
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a aparente impotência contra o polvo, a amargura e a divisão entre 
quem fez e quem não fez acordo com a Standard Oil. Em 
contrapartida, um vice-presidente de banco alinhado com 
Rockefeller chamava a editora para falar sobre a situação financeira 
da McClure’s. Ida Tardell replicava, obcecada com seu caso: esta 
seria uma grande história, e continuava a investigar a personalidade 
pessoal de John D. Rockeffeler. 

Conseguiu um contato pessoal, via Mark Twain, com o 
segundo mais poderoso executivo da Standard Oil, H. H. Rogers. 
Depois de dois anos de relacionamento, ela ousou lhe perguntar 
como a Standard “manipulava a legislação”.  

“Oh, evidentemente, nos cuidamos disso!”, respondeu Rogers. 
“Eles [os políticos profissionais] veem aqui e nos pedem para 
contribuir para seus fundos de campanha. E nós fazemos isso 
– quer dizer, como indivíduos (...). Enfiamos a mão no bolso e 
lhe damos uma boa quantia para fins de campanha, e quando 
aparece um projeto de lei contrária aos nossos interesses nós 
vamos ao chefe e lhe dissemos: ‘Há tal e tal projeto. Não 
gostamos dele e gostaríamos de você tomar conta de nossos 
interesses’. É assim o feito por todo o mundo!”. 

A série de reportagens de Tarbell saiu publicada na McClure’s 
em novembro de 1902. Foi uma bomba. Mês após mês, ela teceu a 
história da maquinação e da manipulação, dos descontos e da 
competição brutal da Standard, em sua constante guerra contra os 
produtores independentes de petróleo lesados. Os artigos se 
tornaram o grande assunto do país e abriram as portas para novos 
informantes. 

A série completa de Tarbell durou 24 meses consecutivos 
sucessivos. Em novembro de 2004, foi publicada na íntegra sob 
forma de livro, com 64 apêndices e tendo por título The History of 
Standard Oil Company.  

Demonstrava uma raiva devastadora e condenava as práticas 
do truste e a figura de Rockefeller. Ele, apesar da tão professada 
devoção à ética cristã, surgia como um predador amoral.  
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“É de se duvidar, desde 1872, tenha havido alguma vez 
quando tenha competido, com outra empresa, jogando de 
modo limpo”. 

Foi o mais influente trabalho jamais publicado nos Estados 
Unidos sobre negócios. “Nunca tive animosidade contra o tamanho 
e a riqueza, nem objetei sua forma de corporação”, explicou Tardell.  

“Queria apenas eles fazerem integrações e ficarem tão 
grandes e ricos quanto pudessem, mas apenas por meios 
legítimos. Entretanto, eles nunca jogaram limpo e para mim 
isso arruinou sua grandeza.” 

Em 1905, Ida Tarbell prosseguiu com um ataque final, um 
furioso retrato pessoal de Rockefeller. Ela tomou a sua aparência 
física, inclusive a calvice causada por doença, com indício de 
decrepitude. Talvez fosse a vingança derradeira de uma filha de Oil 
Regions. Escreveu quando seu pai agonizava em seu leito de morte. 

Rockefeller replicou como de praxe entre os conservaores: “O 
mundo está cheio de socialistas e anarquistas. Sempre que 
um homem é marcadamente bem-sucedido em qualquer ramo 
de negócios, eles lhe pulam em cima e o desacreditam”. 

Tarbell não era absolutamente socialista. A base para o seu 
ataque à Standard Oil era o apelo para uma força popular 
contraposta ao poder das corporações.  

Theodore Roosevelt Contra John D. Rockefeller 

Daniel Yergin, em The Prize: The Epic Quest for Oil, Money 
and Power (São Paulo, Paz e Terra, 2010. 1077 p.) conta: Theodore 
Roosevelt, quando se tornou presidente em 1901, depois do 
assassinato de William McKinley, encarnava o movimento 
progressista. Para ele, a força de equilíbrio contra o poder das 
corporações só poderia ser uma: o governo. 

Ele temia as reportagens sensacionalistas dos muckrakers 
fornecerem o combustível para a revolução e empurrassem as 
pessoas para o socialismo e o anarquismo. No entanto, não 
demorou para adotar o programa deles, inclusive a regulamentação 
das ferrovias e da horrenda indústria de embalagem de carne, além 
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da fiscalização dos alimentos e dos remédios. No centro de seu 
programa estava o controle do poder das corporações. Isto lhe 
valeria o apelido de “Demolidor de Trustes”. 

Pregava regulá-los e controlá-los como barragens por meio da 
regulamentação e da fiscalização exercida pela população. Essa 
reforma era essencial para levar o radicalismo e a revolução a uma 
desmobilização e preservar o sistema norte-americano de negócios 
saudáveis. No total, a sua administração impetrou pelo menos 45 
ações antitrustes. 

A Standard Oil, a “Mãe dos Trustes”, virou alvo predileto para 
Roosevelt. Entretanto, ele procurava o apoio dos grandes negócios 
para a sua campanha de 1904. Um presidente escritor, sobretudo 
tão prolífico quanto Roosevelt, certamente seria sensível aos 
elogios. Porém, essa abordagem do principal executivo da 
companhia não funcionou... 

Quando, na campanha eleitoral, os democratas levantaram 
uma grande polêmica em torno das contribuições dada pelos 
grandes negócios à campanha republicana, Roosevelt ordenou a 
devolução da quantia dada pelos executivos da Standard Oil. Se o 
dinheiro jamais foi efetivamente foi devolvido não importa para o 
jogo de aparências... 

Reeleito, em novembro de 1906, a administração Roosevelt 
deu entrada a uma ação contra a Standard Oil, acusada, com base 
no Ato Antitruste Sherman de 1890, de conspiração para dominar o 
comércio. Enquanto o processo seguia, Roosevelt atiçava as chamas 
da indignação pública. O Departamento de Guerra anunciou: não 
compraria produtos da corporação. 

A Standard Oil deu-se conta: estava em uma batalha pela 
sobrevivência. Durante mais de dois anos, 444 testemunhas 
depuseram e 1.371 provas foram apresentadas. O processo todo 
compreenderia 14.495 páginas distribuídas em 21 volumes. As 
transações de negócios analisados estendiam-se produção um 
período de cerca de quarenta anos! 

Enquanto isso, outros processos e causas também estavam 
tramitando contra a Standard em uma violenta investida judicial e 
administrativa. Em outra causa, um juiz federal cobrou uma enorme 
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multa da Standard Oil por violar a lei ao aceitar abatimentos. 
Rockefeller comentou: “o juiz Landis já estará morto há muito 
tempo quanto esta multa [pena máxima de 29 milhões de dólares] 
for paga”. Na realidade, a sentença de Landis acabou sendo 
derrubada. 

No entanto, em 1909, no principal processo antitruste, a 
Corte Federal opinou a favor do governador e ordenou a dissolução 
da Standard Oil. Esta recorreu à Suprema Corte e, por fim, em maio 
de 1911, foi declarada a avaliação judicial de restrição de comércio, 
constante do Ato Antitruste Sherman. Devia ser baseada na “regra 
da Razão”, ou seja, a coibição do comércio seria sujeita a 
penalidade apenas se não fosse razoável e resultasse em agressão 
ao interesse público.  

Concluiu, desde 1870, o autêntico gênio da expansão 
comercial e da organização ter logo engendrado uma intenção de 
excluir outros de seu direito e comercializar para assim completar a 
hegemonia que era o fim visado. Os magistrados sustentaram a 
decisão da Corte Federal: a Standard Oil devia ser dissolvida. 

Mas como exatamente esse vasto império interconectado 
poderia ser desintegrado? Sua escala era enorme. A companhia 
transportava mais de 4/5 de todo o petróleo produzido na 
Pensilvânia, em Ohio e em Indiana. Refinava mais de ¾ de todo o 
petróleo bruto dos Estados Unidos. Era dona de mais da metade de 
todos os petroleiros. Comercializava mais de 4/5 de todo o 
querosene exportado. Vendia para as ferrovias mais de 9/10 de 
todos os óleos lubrificantes que elas consumiam. Vendia também 
uma ampla série de subprodutos, inclusive 300 milhões de velas de 
setecentos tipos diferentes. Dispunha até mesmo de sua própria 
frota marítima – 78 navios a vapor e 19 navios a vela. Como tudo 
isso deveria ser desmembrado? 

No fim de julho de 1911, a companhia anunciou seus planos 
desmantelamento. A Standard Oil foi dividida em muitas entidades 
separadas.  

• A maior delas era ex-companhia holding, a Standard Oil of 
New Jersey, com quase metade do valor líquido. Mais tarde, 
ela passou a ser a Exxon – e nunca perdeu a sua liderança.  
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• A segunda maior, com 9% do valor líquido, era a Standard Oil 
of New York. Acabou sendo a Mobil Oil.  

• Havia a Standard Oil of California; depois passou a se chamar 
Chevron.  

• A Standard Oil of Ohio veio a ser a Sohio e depois o braço 
americano da BP – British Petroleum.  

• A Standard Oil of Indiana posteriormente passou a se chamar 
Amoco.  

• A Continetal Oil se tornou a Conoco.  

• A Atlantic depois se integrou à ARCO e mais tarde à Sun.  

Um executivo ironizou: “tivemos até de despachar alguns 
office-boys para dirigir essas companhias”. 

Essas novas entidades, apesar de separadas e sem nenhuma 
superposição de Conselhos de Diretores, geralmente respeitavam os 
respectivos mercados e continuavam com suas velhas relações 
comerciais. Cada uma delas tinha uma demanda em rápida 
expansão, em seu próprio território, e a competição entre elas 
demorou a se desenvolver. 

A opinião pública e o sistema político norte-americano 
forçaram a volta da competição no transporte, no refino e na 
distribuição de petróleo. Com a dissolução, jovens executivos 
tiveram a oportunidade de dirigir as próprias companhias 
sucessoras. Foi uma libertação da imensa centralização de decisões. 

Libertação da Tecnologia na Indústria do Petróleo: Era da 
Gasolina 

Daniel Yergin, em The Prize: The Epic Quest for Oil, Money 
and Power (São Paulo, Paz e Terra, 2010. 1077 p.) diz, entre outras 
consequências da dissolução da Standard Oil, houve a inesperada 
libertação tecnológica do seu domínio rígido. Abriu-se logo uma 
brecha no refino, tentando ajudar e apoiar a nascente indústria 
automobilística. Assim, preservou-se o mercado mais importante 
para o petróleo nos Estados Unidos. 
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Com o know-how existente no refino, o máximo de gasolina 
natural possível de um barril de petróleo bruto render por meios 
naturais era 15% a 18% do produto refinado total. Isso não tinha 
importância quando a gasolina era quase um produto desperdiçado, 
uma fração explosiva e inflamável para a qual dificilmente havia 
mercado. Todavia, a situação havia mudado, rapidamente, com o 
acelerado crescimento do número de carros propelidos à gasolina. 

Em 1910, as vendas de gasolina excederam pela primeira vez 
as de querosene e a demanda aumentava rapidamente. A Era da 
Gasolina estava ao alcance, mas a crescente escassez de 
combustível era uma grande ameaça para a nascente indústria 
automobilística. Seus preços aumentavam em todo mundo. 

Por volta da virada do século, uma nova era começou em 
ritmo acelerado na indústria do petróleo. Nasceu de várias 
coincidências:  

1. a rápida ascensão do automóvel;  

2. a descoberta de novas províncias de petróleo no Texas, em 
Oklahoma, na Califórnia e em Kansas;  

3. novos concorrentes; e,  

4. por fim, avanços tecnológicos no refino. 

Acresça-se a tudo isso, é claro, as implicações em longo prazo 
da dissolução da Standard Oil e a consequente reestruturação da 
indústria. 

As ações das companhias sucessoras da Standard foram 
distribuídas pro rata entre os acionistas da holding Standard Oil of 
New Jersey. Se o polvo havia sido desmembrado, as suas partes 
logo iriam valer mais além da soma do todo anterior. 

Um ano depois da dissolução da Standard Oil, o valor das 
ações da maioria das companhias sucessoras havia dobrado. No 
caso da Indiana, havia triplicado.  

Ninguém se saiu tão bem ou tão rico desse negócio quanto o 
homem detentor de um quarto de todas as ações: John D. 
Rockefeller. Depois da dissolução, devido ao aumento do preço das 
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várias ações, seu valor individual elevou-se para 900 milhões (o 
equivalente a nove bilhões atuais) de dólares! 

Em 1912, Theodore Roosevelt, há quatro anos fora do poder, 
estava novamente na corrida pela Casa Branca. Mais uma vez, a 
Standard Oil era seu alvo.  

“O preço das ações subiu mais de 100% e assim o sr. 
Rockefeller e seus colegas efetivamente viram a sua fortuna 
dobrar”, bravejava durante a campanha. “Não é de se admirar 
a oração de Wall Street agora ser: ‘Oh, Deus misericordioso, 
dê-nos outra dissolução’!”. 



!189

14. ECONOMIA DO PETRÓLEO: 
DESAFIO DO PRÉ-SAL  

Gestão privatista da Petrobras vende ativos para pagar 
dividendos 

“The Prize”, de Daniel Yergin, publicado pela primeira vez em 
1991, é considerado uma obra-prima, um dos poucos livros 
possíveis de se afirmar ser uma leitura essencial para quem queira 
entender a geopolítica internacional. A edição brasileira foi a 
resenhada antes: Daniel Yergin. O Petróleo: Uma história de 
conquistas, poder e dinheiro (São Paulo: Paz e Terra, 2010, 1080 
p.). 

É um épico, vencedor do Prêmio Pulitzer, sobre a indústria do 
petróleo, desde o primeiro poço aberto na Pensilvânia, em 1859, 
até a invasão do Kuwait por Saddam Hussein, em 1990. É uma 
história inspiradora em sua abrangência e eletrizante em seu ritmo 
narrativo.  

Em lugar de ser, simplesmente, uma crônica industrial, 
funciona como uma história oculta do século XX. Revela a 
frequência com a qual o petróleo – sua presença ou sua falta – 
constituiu-se em fator decisivo nos assuntos internacionais. 

Mesmo assim, nas duas décadas desde a publicação de "The 
Prize", uma série de eventos transformou o mundo da energia:  

1. o colapso da União Soviética,  

2. a ascensão da China,  

3. os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e  

4. as invasões do Afeganistão e do Iraque, e  

5. a emergência das mudanças climáticas como questão política.  

Vale comemorar o fato de Yergin ter retornado com sua visão 
de perspectiva em um cenário bastante diferente. Ed Crooks 
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("Financial Times" apud Valor, 20/09/11) ao resenhar o livro “The 
Quest - Energy, Security and the Remaking of the Modern World” 
de autoria de Daniel Yergin (Allen Lane. 816 págs., £ 30), opina ele 
não atingir exatamente o mesmo nível de seu antecessor, mas, 
ainda assim, trata-se de outra obra exigente de leitura. 

Este segundo livro de Daniel Yergin dá continuidade à sua 
obra clássica, de 1991, uma espécie de história oculta do século XX. 

O novo livro cobre um período de tempo mais curto, mas um 
campo mais amplo. Começa exatamente onde "The Prize" termina, 
com as forças iraquianas no Kuwait e a desintegração da União 
Soviética prestes a se tornar visível. As primeiras 341 páginas dão 
sequência à história do petróleo e do gás até o presente, com 
referências à reunião de junho de 2011 da Organização dos Países 
Produtores de Petróleo (OPEP) e os levantes da Primavera Árabe. 

Daí em diante a abordagem muda. Yergin recua para o 
passado várias vezes para contar histórias sobre outros aspectos do 
setor de energia:  

1. a geração de eletricidade,  

2. a discussão sobre mudanças climáticas,  

3. a energia renovável e  

4. a história acidentada do carro elétrico.  

O efeito faz "The Quest" parecer quatro ou cinco livros em 
um, sem a propulsão da narrativa linear de "The Prize". Se o livro 
anterior era novelístico, "The Quest" é mais parecido com um guia 
ou livro de instrução para iniciantes. Mas a maioria dos leitores não 
é composta de especialistas em petróleo. Devem, sem dúvida, ler o 
livro “A Busca: Energia, Segurança e a Reconstrução do Mundo 
Moderno” (original publicado em 2011). 

As crises de energia da década de 1970 combinaram-se à 
maior consciência ambiental para dar origem a uma série de novas 
opções energéticas, conhecidas como “energias alternativas” ou 
“energias renováveis”. O termo abrange uma ampla gama de 
energias — eólica, solar, biomassa, geotérmica etc. Surgiu depois 
um novo tipo de questão ambiental de dimensão planetária: a 
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mudança climática e o aquecimento global. A eficiência energética 
— conservação de energia — passou a ser buscada. 

A tecnologia elevou a segurança da oferta de petróleo ao 
expandir a variedade de brocas de perfuração e aumentar as 
reservas recuperáveis. A indústria petrolífera passou por um período 
de inovação, aproveitando os avanços nas comunicações, nos 
computadores e na tecnologia da informação para encontrar 
recursos e desenvolvê-los, na terra (onshore) ou no mar (offshore). 

Os rápidos avanços no microprocessamento propiciaram a 
análise de uma quantidade muito maior de dados, permitindo aos 
especialistas em geofísica melhorar bastante a interpretação das 
estruturas subterrâneas e, assim, aumentar o sucesso da 
exploração. O advento da perfuração horizontal, em lugar do 
tradicional poço vertical, deu possibilidade de acesso a uma parte 
muito maior do reservatório, aumentando assim a produção.  

A terceira inovação foi o desenvolvimento de programas e 
visualização computadorizada. Eles se tornaram padrão nos setores 
de engenharia e construção, permitindo o projeto de uma 
plataforma offshore de bilhões de dólares ser realizado nos mínimos 
detalhes na tela do computador, inclusive testada sua resiliência e 
eficiência. A disseminação das informações e da tecnologia de 
comunicação, e a extraordinária queda nos custos de comunicação, 
possibilitaram os geocientistas trabalhar como parte de equipes 
virtuais em diferentes partes do mundo. 

Esses e outros avanços tecnológicos permitiram às empresas 
identificar novos locais para prospecção, explorar campos antes 
impossíveis de ser desenvolvidos, assumir projetos muito mais 
complexos, recuperar mais petróleo ou abrir províncias de 
exploração inteiramente novas. 

Sob cadeias submarinas de rochas de sal, costuma haver 
petróleo. Sondas especiais da Petrobras foram então enviadas para 
perfurar sete poços embaixo das rochas, na camada cujo nome 
técnico é pré-sal. Foi escolhida uma área conhecida como Bacia de 
Santos, distante 286 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. O 
material, recolhido a diferentes profundidades, foi levado à análise 
em laboratórios da Petrobras.  
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Em outubro de 2007, veio a confirmação. Testes realizados 
em uma das áreas pesquisadas – o campo de Tupi – revelavam a 
existência de reservas de 5 a 8 bilhões de barris. Em apenas uma 
das sete áreas sondadas a quantidade de petróleo encontrada 
equivalia à metade das reservas brasileiras, estimadas então em 
14,4 bilhões de barris.  

As amostras indicavam a existência de petróleo e de gás nas 
sete áreas. Em todas elas, o petróleo encontrado era do mesmo 
tipo, o leve, mais propício ao refino e à produção de gasolina. É de 
qualidade muito superior ao pesado, produzido na Bacia de 
Campos. Sua uniformidade indica a existência não de campos 
isolados, mas de enormes reservatórios, situados em área contínua 
do Espírito Santo até Santa Catarina. 

De início, cálculos da Petrobras estimaram haver reservas de 
cerca de 70 bilhões de barris. Se essa estimativa fosse realidade, o 
Brasil iria do 24º para o nono lugar no ranking mundial das reservas 
de óleo e de gás, ficando atrás apenas dos países do Oriente Médio, 
da Rússia, da Nigéria e da Venezuela. O Brasil obteria o equivalente 
a várias vezes o seu Produto Interno Bruto nominal, estagnado em 
US$ 1,8 trilhão. 

Em janeiro de 2020, segundo a ANP, a produção de petróleo e 
gás natural no Brasil alcançou 4,041 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boe/d). O mês registrou recorde de produção 
tanto de petróleo – 3,168 milhões de barris por dia (bbl/d) – quanto 
de gás natural – 138,753 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d). 
A produção no Pré-sal foi de 2,682 milhões de boe/d, representando 
66% de toda a produção. 

Estima, em 2030, atingir o potencial de 7,5 milhões bpd. Se 
em 2018 exportou cerca de 1,4 milhões bpd, em 2030 poderá 
atingir de 4 a 5 milhões bpd. Em 2018, tinha 106 plataformas em 
produção, em 2030 deverá ter cerca de 170. Em 2019, a Petrobras 
pagou aos governos federal e estaduais, em royalties, impostos e 
bônus de subscrição, o valor total de R$ 246 bilhões, consolidando-
se como o maior contribuinte do Brasil. 

Os invest imentos da Petrobras, então, cresceram 
gradualmente de US$ 23,2 bilhões em 2007 para US$ 43,4 bilhões 
em 2010, somando no segundo mandato do Lula US$ 131 bilhões. 
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Mantendo o patamar anual, no primeiro mandato da Dilma 
acumularam mais US$ 171 bilhões. Nos governos social-
desenvolvimentistas totalizaram US$ 302 bilhões. Com os 
neoliberais, foi declinando até atingir só US$ 10,7 bilhões em 2019. 
Nessa página infeliz de nossa história (2015-2019), somaram 
apenas US$ 78,1 bilhões.  

Sem vergonha, sua direção privatista, no atual governo 
ultraliberal, comemora: “os desinvestimentos foram fundamentais 
para ajudar a viabilizar o foco nos ativos onde somos o dono 
natural, permitindo investimento total de US$ 27,4 bilhões, sendo 
US$ 16,7 bilhões na aquisição de direitos de exploração e produção 
de petróleo nos blocos C-M-477, Búzios, Itapu e Aram”. Nos 3 
leilões realizados pela ANP, em outubro e novembro de 2019, com a 
oferta de 45 blocos, a Petrobras apresentou propostas para apenas 
cinco, tendo sido vencedora em quatro. Mas o fato vergonhoso é, 
descontando essa compra de ativos, os investimentos se reduziram 
para apenas US$ 10,7 bilhões. 

A opção por gestão do portfólio como fosse uma empresa 
privada implicou em desinvestimentos de ativos, onde o privatista 
não considera a Petrobras “dona natural”, no valor de US$ 16,3 
bilhões. Justifica assim a transação de follow-on da BR 
Distribuidora, a primeira privatização de empresa estatal via 
mercado de capitais feita no Brasil, tendo como finalidade a 
especulação na bolsa de valores, extremamente relevante para o 
ex-banqueiro de negócios no ministério da Economia. “Em lugar de 
empresa com o Estado brasileiro como único dono, emerge uma 
companhia com capital diluído entre milhares de acionistas [478,5 
mil], democratizando o capitalismo” (sic). 

Os desinvestimentos de campos maduros, diz seu presidente, 
“têm contribuído para a formação de uma nova indústria do 
petróleo no Brasil composta por pequenos e médios produtores que 
investem na recuperação de campos com baixa produtividade e 
custos elevados de extração, adicionando valor às economias 
regionais”. Foco no core business para a Petrobras justifica good 
business para os demais investidores... 

Seu foco principal está na desalavancagem financeira. Em 
2015, sua dívida bruta atingiu US$ 126 bilhões, foi reduzindo 
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gradualmente em 2016 (US$ 118 bi) e 2017 (US$ 109 bi), e 
acentuadamente em 2018 (US$ 84 bi) e 2019 (US$ 63 bi). Seu 
indicador de alavancagem caiu de 79% para 44% e a relação Dívida 
Líquida / EBITDA Ajustado de 5,11 para 1,99 no período.  Sempre 
houve viabilidade do financiamento de investimentos com o elevado 
retorno esperado. A forte geração de caixa operacional – recorde de 
R$ 101,7 bilhões – permitiu a diminuição da dívida em US$ 24 
bilhões com IRFS 16. A gestão de passivos trocou dívida curta e de 
custo elevado por dívida longa e mais barata. 

Foram necessários, de fato, os desinvestimentos? Foram 
amplamente debatidos com a opinião pública brasileira ou, pelo 
menos, com a opinião especializada composta pelos engenheiros e 
economistas da companhia? É estratégia contrária à tradição das 
“sete irmãs”, desde a Standard Oil Trust, propriedade de John D. 
Rockefeller, cuja dissolução fora determinada pela Suprema Corte 
dos Estados Unidos em 1911. Ele também criou a companhia 
“integrada” de petróleo, na qual o produto flui dentro dos limites 
corporativos do momento quando jorra até quando chega ao 
consumidor. 

Cláudio da Costa Oliveira, economista aposentado da 
Petrobras, denuncia a métrica fajuta da EBITDA, sigla em inglês 
para LAJIDA (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e 
Amortização). Permite a comparação do desempenho operacional 
de empresas em países com regimes tributários diferentes, juros 
bancários distintos e diversos critérios e taxas para registro da 
depreciação e amortização.  

O indicador foi inferior ao valor da Geração Operacional de 
Caixa – GOC da Petrobras, desde 2014. Mas, subitamente, em 
2018, houve uma inversão expressiva. Foi criado pelo Pedro Parente 
o “EBITDA Ajustado”. Esta métrica é muito utilizada em mercados 
de capital por ter como objetivo maximizar a capacidade da 
empresa pagar dividendos. 

Ainda dentro do prazo de maturação de projetos na área de 
petróleo, entre 8 e 10 anos, a empresa apressadamente procura 
diminuir sua dívida, vendendo ativos e reduzindo investimentos 
para alcançar maior “caixa livre”: geração de caixa menos 
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investimentos. Trata-se de visão rentista, em curto prazo, sem 
respeitar sua estratégia de longo prazo. 

O resultado de R$ 40 bilhões foi obtido com R$ 24 bilhões de 
lucro com venda de ativos, principalmente com a TAG, e R$ 14 
bilhões com a venda do controle da BR Distribuidora. Esses R$ 38 
bilhões não se relaciona com seu desempenho operacional. Mesmo 
com a queda (-7%) do lucro líquido recorrente de US$ 10 bilhões 
em 2018 para US$ 9,3 bilhões em 2019, foram distribuídos mais de 
R$ 10 bilhões aos acionistas. Na falta de lucro, vende ativos para 
pagar dividendos – e a imagem do presidente privatista ficar boa 
perante a O Mercado. 

Brasil será Petro-Estado? 

Segundo Daniel Yergin, no livro “A Busca: Energia, Segurança 
e a Reconstrução do Mundo Moderno”, o termo “petro-Estado” 
costuma ser aplicado a países diferentes em inúmeros aspectos — 
sistemas políticos, organização social, economia, cultura, religião, 
população —, exceto um: todos eles exportam petróleo e gás 
natural.  

No entanto, algumas características em comum fazem do 
petro-Estado um bom referencial. O desafio de todos exportadores 
de petróleo é garantir as oportunidades de desenvolvimento 
socioeconômico não se perderem nas distorções econômicas e nas 
patologias políticas e sociais resultantes. Isso implica em adotar as 
instituições certas. 

A narrativa sobre a experiência da Venezuela é muito 
elucidativa para os brasileiros conhecerem o risco da Maldição do 
Petróleo. As riquezas naturais em abundância para exportação 
provocam a Doença Holandesa, entre outras moléstias políticas. 

Com a dependência do país da exportação de uma riqueza 
natural, o restante da economia sofre. A moeda nacional fica muito 
apreciada, encarecendo as demais exportações e barateando as 
importações. As empresas domésticas tornam-se menos 
competitivas e fecham as portas. Muitos perdem o emprego. É a 
Doença Holandesa. Uma cura parcial para ela é segregar parte dos 
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ganhos, na fase de superávit, em Fundo Soberano de Riqueza. Suas 
capitalizações permitem os usar na fase de déficit.  

Nas décadas de 1980 e 1990, o petróleo gerava mais de 70% 
da receita do governo central da Venezuela. Em um petro-Estado, a 
competição por essa receita e por sua distribuição se transforma no 
principal drama da economia do país. Provoca apadrinhamento, 
clientelismo e o comportamento conhecido como “rent-seeking”. O 
“negócio” mais importante no país (além da produção de petróleo 
em si) consiste em obter um pouco da renda gerada pelo petróleo e 
arrecadada pelo governo.  

Empreendedorismo, inovação e crédito, o tripé apontado por 
Joseph Schumpeter para o desenvolvimento de uma economia, 
voltada para a competitividade, apagam-se. A economia torna-se 
inflexível, perde a capacidade de sustentar o bem-estar social. A 
luta entre castas se dá para redistribuir o estoque da riqueza “fácil” 
entre elas – e não para criar um fluxo sustentável de renda com 
base em produtividade do trabalho. 

O “toque de Midas ao contrário” resulta da variabilidade das 
receitas governamentais em função da volatilidade dos preços do 
petróleo. Quando os preços sobem, o governo eufórico, em busca 
de apoio político, aumenta seus gastos o mais rápido possível. 
Concede mais subsídios, lança mais programas, promove outros 
projetos grandiosos, cobre temporariamente déficit em previdência 
social e faz concessões de infraestrutura. 

Mas, quando os preços internacionais do petróleo caem e a 
receita fiscal diminui, o governo não ousa reduzir seus gastos 
correntes. Os programas foram lançados, contratos aprovados, 
empregos criados.  Instituições nunca são extintas, depois de 
criadas, porque famílias dependem se seus pagamentos. Caso corte 
os gastos públicos, o governo enfrentará, de imediato ou na eleição 
seguinte, reações políticas e explosões sociais contra o 
establishment. 

O governo se torna comprometido com o abastecimento de 
petróleo e gás natural a preços muito baixos aos cidadãos como 
benefício por viverem em um país exportador de petróleo. Isso 
provoca desperdício e uso ineficiente de energia, além de reduzir a 
quantidade disponível para exportação. Em 2008, a gasolina na 
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Venezuela custava cerca de US$ 0,08 o galão equivalente a 3,78 
litros.  

Por contraste, nos Estados Unidos, em maio de 2008, a 
gasolina rompeu a barreira dos US$ 4 o galão, depois de ser menos 
de US$ 3 no início do ano. Em 11 de julho de 2008, o petróleo 
atingiu seu pico histórico de US$ 147,27. Apenas quatro anos antes, 
a  faixa de US$ 22 a US$ 28 era presumida ser o “preço natural” 
para o petróleo. 

Hoje, no Brasil, um litro de gasolina custa cerca de um dólar 
(R$ 4,40/dólar). Não é um custo muito diferente daquele dos EUA 
em seu máximo atingido em 2008. Daniel Yergin levanta a hipótese 
de ele ter provocado um rombo nos orçamentos familiares dos 
subprime. Em conjunto com o aumento das prestações dos imóveis, 
colaborou para a inadimplência generalizada e a consequente 
explosão da bolha imobiliária. 

Até a indústria automobil ística sofreu a fuga dos 
consumidores dos automóveis “beberrões”. Os Estados Unidos têm 
¼ da frota de um bilhão de automóveis no mundo. 

O populismo de esquerda congela os preços dos combustíveis. 
O populismo de direita internacionaliza esses preços em benefício 
dos dividendos pagos aos acionistas da empresa petroleira. 
Favorecer acionistas, para a direita, é “democratizar o capitalismo”! 

O gestor privatista da Petrobras comemora o crescimento de 
sua base acionária com ampliação do free float – a quantidade 
percentual de ações livres à negociação no mercado – de 350.134, 
antes das vendas das ações ordinárias pertencentes à Caixa e ao 
BNDES, para 478.548 após as operações. Um em cada três 
investidores na bolsa de valores possui ações da Petrobras. O free 
float foi de 36,4% para 49,5%. 

Se a maior parte da receita do governo é proveniente do 
petróleo e gás, mais de 90% das exportações são dessa única 
commodity, se a economia melhora ou piora de acordo com sua 
cotação, se há volatilidade nos gastos e no PIB, então, o país é um 
petro-Estado. Corrupção, inflação, doença holandesa, todos esses 
males são esperados. 
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A dependência do petróleo e do gás em um pequeno petro-
Estado do golfo Pérsico reduz as pressões por sua população ser 
pequena. O país pode se isolar da volatilidade nas cotações por 
meio da diversificação do portfólio de Fundo Soberano de riqueza.  

Um país de população maior como a Nigéria, a Rússia ou 
mesmo a Venezuela, cuja receita do governo e PIB dependem em 
grande escala do petróleo e do gás natural, tem muito menos 
flexibilidade. Torna-se muito mais difícil controlar os gastos. 

Mas, paradoxalmente, o Brasil (quase 212 milhões de 
habitantes) não está longe da Venezuela (quase 29 milhões), a 
meia distância da Rússia (quase 142 milhões) e próximo da Nigéria, 
cuja população (214 milhões) está ultrapassando a brasileira neste 
ano? 

Com um sistema educacional e tecnológico bem desenvolvido, 
a Rússia possui uma economia industrial grande e diversificada. No 
entanto, 70% de sua receita de exportações, quase 50% da receita 
do governo e 25% do PIB dependem do petróleo e do gás natural. 
Então, o desempenho geral da economia está vinculado ao seu 
preço. 

 A Nigéria, oitavo maior exportador da Opep e uma das 
principais fontes de importação de petróleo dos Estados Unidos, 
sem dúvida possui os atributos de um petro-Estado. Petróleo e gás 
natural são responsáveis por 40% do seu PIB. 

A Nigéria é um país com 250 grupos étnicos divididos entre o 
norte islâmico e o sul cristão, com outras divisões entre leste e 
oeste na parte sul. Definida como unidade pelo governo colonial 
britânico, é uma nação interligada por instituições fracas e por uma 
débil noção de unidade nacional, além de ser dividida por fortes 
identidades religiosas e étnicas. O país tornou-se independente em 
1960, quatro anos depois da descoberta de petróleo no território. 
Passou por cinco constituições e sete golpes militares.  

É necessário um debate constante sobre como diversificar 
mais a economia brasileira de modo a não a tornar dependente do 
petróleo e do gás. Temos de conhecer a Economia do Petro-Estado 
mais profundamente a fim de entender o nosso futuro. O 
desastroso passado recente já o prenuncia. Por que não aprender 
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com as desgraças alheias, seja da Venezuela, seja da Rússia ou 
Nigéria, para evita-las? 

!  

Ainda há tempo para evitar o aprofundamento da 
desindustrialização brasileira. Veja na tabela acima as exportações 
por intensidade tecnológica. A extração de petróleo e gás natural já 
é a segunda maior exportação do Brasil, embora ainda represente 
11% da pauta. Devido à industrialização planejada pelo Estado 
desenvolvimentista, cerca de 58% dos produtos exportados são de 
base industrial, mas apenas 4% são classificados como de alta 
tecnologia, basicamente, aeronaves. 

Considerando as exportações brasileiras por Grupos de 
Produtos, Petróleo e Derivados de Petróleo tornaram-se o segundo 
grupo por valor, desde 2018, ultrapassando Minérios Metalúrgicos e 
Material de Transporte. Em 2019, aproximou-se bastante do Grupo 
de Soja com US$ 32,6 bilhões, obtendo o Petróleo US$ 30,3 
bilhões. Sua elevação é efeito do prazo de maturação de 
investimentos na área de petróleo, entre 8 e 10 anos. 

!  
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Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 
Unidos... Parafraseando: pobre Brasil, tão longe da Rússia e tão 
perto da Nigéria... uma Nação a caminho da dissolução com seus 
conflitos de ódio entre etnias religiosas e castas de natureza 
ocupacional, sem coesão social, com coerção paramilitar, onde é 
necessária a conciliação sociocultural. 

Efeito Preço do Combustível no Bolso e na Bolsa 

Quantos são os consumidores de combustível? Estimativa 
realizada pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação), indica a frota brasileira efetivamente em circulação, em 
2017, ser de 65,8 milhões veículos. Era composta por 41,2 milhões 
de automóveis (63%), 7,0 milhões de comerciais leves como 
picapes e furgões (11%), 2,0 milhões de caminhões (3%), 376,5 
mil de ônibus (0,57%) e 15,1 milhões de motocicletas (23%). Cerca 
de 28% dos veículos tinham idade média de até 5 anos, 55% entre 
6 e 15 anos e 17% acima de 16 anos.  

A frota brasileira está predominantemente concentrada em 
cinco estados: São Paulo, com 30,4% do total, Minas Gerais 
(11,9%), Paraná (7,7%), Rio de Janeiro (7,6%) e Rio Grande do Sul 
(6,8%). Agregados, esses cinco estados respondem por 64,5% dos 
veículos em circulação no País. Corresponde à participação deles no 
PIB. 

Com sua população em idade ativa e idosa estimada em 169 
milhões, a média é um automóvel para cada quatro adultos. Quase 
2/3 dos 71 milhões domicílios teriam um automóvel caso a posse de 
famílias de alta renda não fosse de dois a três automóveis. 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, 
divulgada pelo IBGE em 04/10/2019, revela: habitação (36,6%), 
transporte (18,1%) e alimentação (17,5%) comprometiam, em 
conjunto, 72,2% das despesas de consumo das famílias brasileiras. 
No caso das despesas com transporte, a proporção nos gastos 
totais da situação rural (20%) superou a da urbana (17,9%). As 
famílias com rendimento até dois salários mínimos (R$ 1.908,00) 
comprometiam uma parte menor (9,4%) de seu orçamento em 
despesas com transporte se comparada com 15,3% gastos por 
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aquelas com rendimentos superiores a 25 salários mínimos (R$ 
23.850,00). 

As despesas de manutenção, impos tos , seguro, 
estacionamento, multas eventuais e combustível e a depreciação 
anual do próprio carro são despesas correntes para o cidadão 
motorizado. Tem também o custo de oportunidade: o quanto o dono 
do veículo deixa de ganhar com aplicações financeiras ao ter 
comprado um automóvel. O gasto corrente com transporte depende 
da distância média percorrida diariamente. 

Os gastos com Uber ou táxi podem ser calculados somando 
quanto custa, em média, a corrida nos principais trajetos urbanos 
percorridos pelo usuário. Em geral, o custo do carro compensa em 
relação aos gastos com Uber ou táxi para pessoas cujo local de 
trabalho é muito distante de onde moram. Quanto maior for a 
quilometragem rodada em Uber ou táxi, maior é essa diferença. Já 
para quem faz pequenas distâncias, sai mais barato andar de táxi 
ou Uber todos os dias em vez de manter um carro. 

Usando a calculadora (https://valorinveste.globo.com/
ferramentas/calculadoras/carro-uber-taxi/), para todas as despesas 
reais de um automóvel com valor de R$ 70 mil, percorrendo 30 km 
por dia (ou 900 km por mês), o custo anual do carro seria R$ 
37.830,00, ou seja, mais da metade do seu valor de mercado. O 
custo anual do táxi, considerando o preço praticado na bandeira 1 
na capital paulista, seria R$ 34.143,50. O custo anual do Uber, 
considerando o preço mínimo do UberX na cidade de São Paulo, 
seria R$ 24.880,00.  

Por isso, a nova geração formada em Ensino Superior, ao 
trabalhar em São Paulo, está dispensando a compra de automóvel. 
Para viagem de fim-de-semana, aluga um carro. 

Nesse cálculo, considerei o consumo de combustível 10 km/
litro e o preço do litro de gasolina igual a um dólar (R$ 4,50), 
considerando sua cotação no dia 27/02/20. Se aumentar para R$ 
5,27/litro, como custa na Zona Sul do Rio de Janeiro, o gasto anual 
com automóvel aumentaria quase mil reais. Dá para sentir o efeito-
preço do combustível no bolso do motorista brasileiro. 
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O preço do litro da gasolina nos Estados Unidos, no dia 
24/02/20, estava em US$ 0,74, ou seja, ¼ a menos em relação ao 
custo no Brasil. A ANP (Agência Nacional do Petróleo) estima o 
preço médio de revenda da gasolina C em R$ 4,54/litro na semana 
de 16 a 22/02/20. Nos Estados Unidos, maior produtor (15,2 
milhões bpd), consumidor (18,5 milhões bpd) e importador (7,38 
milhões bpd) de petróleo no mundo, era R$ 3,32/litro. 

Esta disparidade é “Paridade Internacional”? Se o preço for 
igual ao custo de importação mais margem de lucro, qual é a 
vantagem, para seus habitantes, produzir petróleo no País em lugar 
de importar os derivados? Os preços não são os mesmos? Não faz 
diferença, para consumidores, o país ser autossuficiente na 
produção de petróleo e derivados? A Petrobras ser líder mundial em 
exploração e produção em águas profundas importa, de fato, para o 
bolso dos brasileiros? Ou só importa para a bolsa de valores? 

Os participantes do mercado brasileiro de ações proferiam um 
discurso de ódio contra os responsáveis pela política de regulação 
dos preços dos combustíveis em vigor até o fim de 2014. Ela se 
esboçou a partir da pergunta-chave do Presidente Lula: “a Petrobras 
deve servir aos acionistas ou ao povo brasileiro?” A Presidenta 
Dilma a manteve, em seu primeiro mandato, mas foi sabotada e 
golpeada logo após sua reeleição. 

Após o golpe de 2016, o tecnocrata pró-mercado nomeado 
para presidente da Petrobras, Pedro Parente, lançou uma nova 
política de preços. Anunciou: “os preços para a gasolina e o diesel 
vendidos às distribuidoras tem como base o Preço de Paridade de 
Importação [PPI], formado pelas cotações internacionais destes 
produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte 
e taxas portuárias. A paridade é necessária porque o mercado 
brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às 
distribuidoras a alternativa de importar os produtos. Além disso, o 
preço considera uma margem para os riscos como volatilidade do 
câmbio e dos preços”. 

Em 30 de junho de 2017, fez novo anúncio: “nossa Diretoria 
Executiva aprovou, ontem, a revisão da política de preços de diesel 
e gasolina comercializados em nossas refinarias, visando aumentar 
a frequência de ajustes nos preços”. O reajuste da cotação na 
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refinaria passou a se dar quase diariamente! Era como 
estivéssemos na bolsa de valores! 

Era totalmente estapafúrdia sob o ponto-de-vista dos 
motoristas brasileiros, em especial, os caminhoneiros, cujas tarifas 
eram fixas – e não voláteis dia-a-dia. Com sua greve geral, em 
2018, ficou aparente para a opinião pública o Parente ter agido sem 
prudência. Houve por bem renunciar. Sua política era disparatada, 
sem lógica nem coerência, a não ser para a especulação na bolsa de 
valores.  

Mas continua a mesma política baseada no PPI. Além disso, a 
gasolina e o diesel, vendidos às distribuidoras, são diferentes dos 
produtos vendidos nas bombas ao consumidor final. Estes são ainda 
misturados a biocombustíveis (etanol e biodiesel). 

Como se pressupõe “liberdade de preços” no mercado de 
combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras podem 
ou não se refletir no preço final. Este incorpora tributos e repasses 
dos demais agentes do setor de comercialização: distribuidores, 
revendedores e produtores de biocombustíveis. Em outras palavras, 
quando a Petrobras eleva o preço, ele sobe na bomba; quando ela 
diminui, ele não cai... Os mercadores justificam pela elasticidade-
preço: a demanda já tinha se acomodado ao maior preço. É 
evidente, para todos os motoristas, o cartel formado pelos donos de 
postos de gasolina. 

Nesse caso, é espantoso a Petrobras ter diminuído sua 
participação no capital social da BR Distribuidora de 71,25% para 
37,5% em favor de outros acionistas. Foi a primeira privatização de 
empresa estatal via mercado de capitais do Brasil. 

Pior, o parque de refino brasileiro conta com apenas 17 
refinarias, sendo 13 unidades da Petrobras. Elas respondem por 
98,2% da capacidade total do País. Depois de sair integralmente da 
distribuição e do transporte de gás, a estatal anuncia pretender só 
atuar nas atividades de refino, logística e comercialização de 
derivados com foco nas operações de São Paulo e Estado do Rio, e 
sair integralmente dos negócios de fertilizantes, distribuição de GLP 
e de biodiesel. Venderá oito refinarias localizadas no Sul, Nordeste e 
Norte, além da instalada em Minas Gerais. A capacidade de refino 
da Petrobras será reduzida em 50%: de 2,2 para 1,1 milhões bpd. 
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Apresentou alguma justificativa para a opinião pública brasileira? 
Afinal, está vendendo patrimônio público! 

Essas vendas não se devem ao seu grau de endividamento. 
Cláudio Oliveira, economista aposentado da Petrobras, informa: 
nenhuma grande petroleira utiliza a métrica dívida liquida/EBITDA 
ajustado para avaliar seu grau de endividamento. Este é avaliado 
pelo indicador debt/equity. É a divisão da dívida líquida pelo 
somatório da própria dívida liquida com o patrimônio liquido da 
empresa. Reservas seriam mensuradas e valoradas, considerando 
as futuras gerações de caixa, e trazidas a valor presente. São 
valores incorporados ao patrimônio da empresa e garantias para a 
cobertura da dívida. 

O Regime de Partilha permite as empresas contratadas 
registrarem as reservas em sua contabilidade, conforme o método 
das participações econômicas, isto é, sua parte contratual no 
volume de petróleo: o custo em óleo e o excedente em óleo são 
direitos. São relevantes para o valor patrimonial da empresa e o 
acesso a capital de terceiros. 

Até hoje não foi feita a delimitação das reservas de petróleo 
no Pré-Sal. Dez anos depois, as reservas provadas de petróleo do 
Brasil eram as mesmas de 2007: 12,6 bilhões barris. O atual 
presidente Castello Branco já declarou seu sonho ser a venda da 
Petrobras. Suspeita-se ele não querer aumentar o valor patrimonial 
da empresa para o realizar. 
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15. ECONOMIA DA CRISE DO 
PETRÓLEO 

Geopolítica do Petróleo 

O economista americano Daniel Yergin é considerado a maior 
autoridade mundial em energia. Dono da Cera, uma empresa de 
consultoria e pesquisas do setor energético, ele é o número 1 na 
lista quando investidores, empresários e chefes de estado precisam 
de opiniões antes de tomar decisões estratégicas nessa área. Com 
formação acadêmica também em literatura, Yergin adquiriu fama ao 
publicar o livro O Prêmio: a Busca Épica por Petróleo, Dinheiro e 
Poder, com o qual ganhou o Prêmio Pulitzer em 1992.  

Em 10 de junho de 2007, Yergin esteve no Brasil para 
participar de um encontro internacional onde se discutiram as 
chances do etanol no mercado mundial de combustíveis. Em sua 
passagem por São Paulo, Yergin concedeu à VEJA uma entrevista. 
Dada sua importância, edito-a abaixo. 

Nos próximos vinte anos, a demanda crescente por energia e 
as consequências do aumento do consumo serão grandes desafios. 
Lidar com eles de forma adequada é essencial para evitar uma crise 
no abastecimento global.  

Hoje, porém, os principais riscos não estão no subsolo, mas 
na superfície. A maior ameaça é a volta do uso da energia como 
arma política em nome do nacionalismo. Chamamos isso de 
nacionalismo energético.  

Esse tipo de atitude desencadeou o embargo promovido pelos 
países árabes em 1973 e culminou na primeira crise do petróleo da 
segunda metade do século passado. Hoje, o governo russo controla 
quase toda a energia de seu país e a Europa é totalmente 
dependente do gás russo. Na América Latina, Venezuela e Bolívia 
nacionalizaram o petróleo e o gás. O Irã, o segundo maior produtor 
de petróleo do Oriente Médio, usa suas reservas para proteger seus 
interesses políticos.  
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A energia virou uma fonte de tensão entre os países como 
fazia muito tempo não se via. Essa politização, aliada aos altos 
preços do gás e do petróleo, deixa o sistema altamente vulnerável. 
Isso é muito perigoso. Os países exportadores de petróleo e gás 
ficam em posição privilegiada. 

Yergin não acredita a China e os Estados Unidos iniciarem 
uma guerra por causa de energia. Também acha improvável a 
posição privilegiada da Rússia como detentora de gás e petróleo 
provocar uma guerra com a Europa, muito menos uma nova Guerra 
Fria.  

Mas está em curso uma reorganização geopolítica. O 
importante é estar atento ao fato de haver uma mudança no 
controle das matrizes energéticas. Essa alteração significa um risco. 
Por isso, é necessário despolitizar rapidamente a energia. A 
segurança é o grande desafio internacional do setor de energia 
neste início de século. 

Para lidar com esse cenário de forma a evitar conflitos, a 
procura por fontes energéticas como alternativa ao petróleo é hoje 
uma unanimidade entre os países. Essa é uma política correta. Ela 
tem contado com investimentos no setor de energia sem paralelo 
na história. O problema é todas essas fontes alternativas custarem 
caro e levar tempo para serem desenvolvidas e implementadas. 

A segurança é a principal preocupação do setor energético, 
mas os investidores apostam em projetos verdes e preferem falar 
em salvar o planeta porque há certa dose de marketing no discurso 
dos investidores quando eles repetem os argumentos dos 
ambientalistas. Seria leviano negar a existência entre eles de uma 
preocupação real com o aumento da temperatura da Terra e com a 
deterioração do ambiente. No fundo, porém, a preocupação com a 
segurança no abastecimento é a prioridade.  

Essa preocupação os faz investir em novas formas de energia. 
Também por isso o etanol desperta tanto interesse. A tecnologia 
para produzi-lo está pronta e ele já se provou economicamente 
viável para substituir, em parte, os combustíveis à base de petróleo. 

O consumo de energia tende a aumentar de forma 
exponencial com o crescimento de países como a China e a Índia. 
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Quanto ao efeito desse aumento mundial da demanda por energia, 
um estudo de sua consultoria mostra: em 2030 o consumo de 
energia no mundo será 75% acima do atual. A demanda por 
petróleo, por sua vez, será 50% maior. Os números são 
assombrosos e realmente preocupam.  

China e Índia precisarão de muito combustível para continuar 
no mesmo ritmo de crescimento econômico de hoje. O aumento de 
renda de suas populações, saltando rapidamente da pobreza para a 
classe média, é outra agravante. Quanto maior o poder aquisitivo 
de uma população, maiores o número de automóveis nas ruas e o 
consumo geral de energia. 

Crises energéticas já foram anunciadas inúmeras vezes, assim 
como a morte do petróleo. Até agora, nada disso aconteceu. Mas o 
discurso fatalista persiste mesmo entre especialistas no assunto.  

Ignoram-se as conquistas tecnológicas já proporcionadas e 
ainda a proporcionar futuramente. Novas tecnologias permitiram os 
Estados Unidos dobrarem sua produção de energia desde a década 
de 70. Por que não a dobrariam nos próximos trinta anos?  

Em seu livro, “A Busca”, Yergin comenta o programa brasileiro 
do etanol, também resultado de avanços tecnológicos notáveis. Nos 
anos 70, o Brasil tinha de importar quase todo o petróleo 
consumido. Hoje, movido por avanços científicos, o país não só é 
autossuficiente em petróleo como é pioneiro na sua exploração em 
águas profundas. 

O petróleo não vai desaparecer. Ciclos de abundância e 
escassez se alternam ao longo da história. Já em 1880 alguém 
anunciou o fim do petróleo. O mesmo aconteceu ao fim das duas 
guerras mundiais. Nos anos 70, o esgotamento das reservas foi 
novamente dado como certo.  

A Teoria do Pico do Petróleo, segundo a qual a produção 
atingirá o ápice em breve para depois declinar rapidamente, não se 
sustenta. Ao formular essa teoria, nos anos 50, o geólogo M. King 
Hubbert não poderia saber, no futuro, a tecnologia permitiria a 
exploração de poços de petróleo dados como esgotados.  
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Cálculos de Yergin apontam um crescimento contínuo na 
produção de petróleo até 2030 e, depois disso, uma estabilização. 
Isso envolve o uso de petróleo não convencional, como o 
encontrado no Canadá na forma de areia betuminosa e o petróleo 
de águas profundas. De fato, não há uma profusão de novos poços 
no planeta.  

Mas as técnicas desenvolvidas recentemente permitem aos 
pesquisadores conhecer melhor os poços e aproveitar ao máximo 
sua capacidade. Os depósitos de petróleo não são infinitos, mas 
estamos longe de um colapso. Análises feitas em poços do mundo 
inteiro mostram a capacidade de produção aumentar em até 25% 
na segunda década do século XXI. 

O carvão, um dos combustíveis fósseis mais usados no 
mundo, é altamente poluente, porém, é uma espécie de espinha 
dorsal da economia mundial, embora seja pouco relevante no Brasil. 
Mais de 40% da eletricidade consumida no planeta vem do carvão.  

Um exemplo concreto dos desafios enfrentados em relação 
aos combustíveis fósseis está na China. Hoje, duas novas usinas 
termelétricas a carvão são erguidas por semana em território 
chinês.  

O problema é não haver substituto para o carvão. Ainda 
existem grandes reservas do produto no mundo, e sua demanda só 
faz aumentar. A única forma de substituí-lo sem perdas para as 
economias é encontrar uma tecnologia para desenvolver o chamado 
“carvão limpo”, uma forma de queimá-lo sem produzir tantos gases 
tóxicos. 

As usinas nucleares seriam uma alternativa ao carvão. Elas 
são a melhor opção para produzir energia sem impactos negativos 
no aquecimento global. O problema é elas ainda inspirarem muito 
medo e não serem bem-vistas pela opinião pública. 

Quanto ao papel reservado ao etanol na composição da matriz 
energética mundial, a expectativa é 20% da frota mundial de 
veículos em 2030 estar sendo movida a biocombustíveis. Entre eles, 
destacam-se o etanol de cana, brasileiro, o etanol de milho, 
americano, e o biodiesel, cujo maior produtor mundial é a 
Alemanha. 
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Há críticas segundo as quais a produção de etanol, a partir da 
cana-de-açúcar e do milho, poderá desequilibrar o setor agrícola 
dos países caso a adotarem, agravando o problema da fome nas 
nações pobres. Yergin diz não poder afirmar “a produção de etanol 
provocará fome”, como garantem alguns economistas.  

Mas diz, sem dúvida, combinar os interesses de setores tão 
poderosos quanto o energético e o agrícola é algo muito 
complicado. Nos Estados Unidos, o uso do milho para a produção de 
combustível já está causando problemas. Ao transformarem em 
etanol boa parte dos grãos produzidos, os americanos podem 
desestabilizar setores de sua economia.  

A diminuição da oferta de milho no mercado já provocou o 
aumento de sua cotação em até 50% nas bolsas americanas. O 
aumento do preço da mercadoria é ótimo para os fazendeiros, 
porém ruim para o mercado em geral. Não só o preço do milho está 
aumentando, mas o de todos os produtos com ele como insumo, 
como cereais, refrigerantes e alimentos processados. 

Não há o risco de ocorrer o mesmo no Brasil com relação à 
cana-de-açúcar. O caso brasileiro é diferente. O uso da cana para a 
fabricação de álcool não afeta diretamente a economia agrícola. A 
produtividade das plantações é alta e não é preciso sacrificar a 
oferta de alimentos a fim de produzir etanol. 

O etanol brasileiro apresenta-se hoje como uma espécie de 
laboratório de uma mudança global no setor energético e precisa se 
dar conta disso. Não há concorrentes à altura do etanol brasileiro.  

Além de produzi-lo a um custo muito baixo, o país tem trinta 
anos de experiência em seu uso como combustível. Isso vale muito. 
Há muitos empresários e investidores europeus e americanos 
interessados no programa brasileiro de etanol. Eles querem saber 
das novidades no setor e das possibilidades reais de negócios.  

O Brasil [em 2007] está naquela situação especial de “a 
pessoa certa na hora certa”. Se o governo brasileiro tomar as 
medidas necessárias, em três ou quatro anos o etanol da cana se 
tornará um importante produto no mercado mundial. 
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Americanos e europeus investem hoje em pesquisas para 
produzir etanol de celulose, feito com dejetos vegetais, restos de 
madeira e até capim. Isso representa uma ameaça à liderança 
brasileira na produção de etanol a depender de como o governo 
brasileiro vai se posicionar no mercado internacional com relação ao 
etanol. O mais importante agora é investir na diplomacia. O 
governo terá de usar sua credibilidade para construir alianças 
sólidas no campo dos combustíveis 

Yergin estima, daqui a duas décadas, a América Latina 
produzir 78% do biocombustível exportado para outros países. A 
maior parte desse volume será produzida no Brasil. Se a diplomacia 
brasileira for bem conduzida, essa previsão vai se concretizar. 

Aquecimento Global versus Combustíveis Fósseis: Impactos 
Econômicos 

Alan Livsey publicou reportagem no Financial Times 
(07/02/2020) com a seguinte informação: grandes reservas de 
petróleo, gás e carvão poderão nunca ser extraídas porque fazer 
isso intensificaria o aquecimento global. A imobilização desses 
ativos ameaça corroer o valor de mercado das principais empresas 
do setor. 

As críticas duras aos hidrocarbonetos vêm levando a um 
afastamento dos investimentos do setor de energia tradicional em 
direção das energias renováveis. 

Essa mudança representa um grande problema para grupos 
de energia como Exxon, BP e Saudi Aramco. Grandes extensões de 
suas reservas de petróleo, gás e carvão podem nunca ser extraídas 
porque fazer isso intensificaria o aquecimento global, piorando a 
situação dos eventos climáticos extremos e ameaçando condenar 
terras cultiváveis e deslocar grande parcelas de populações. Isso 
poderá́ deixar esses grupos com um grande número dos chamados 
“ativos imobilizados”. 

Nesse contexto de emergência climática, o custo da baixa 
contábil de ativos imobilizados poderá́ ser visto como um preço 
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pequeno a pagar. Mas os montantes envolvidos seriam 
impressionantes. 

Segundo estimativa do “Financial Times”, cerca de US$ 900 
bilhões ou um terço do valor atual das grandes empresas de 
petróleo e gás evaporariam se os governos tentassem restringir 
mais agressivamente o aumento da temperatura mundial para 
1,5°C acima dos níveis pré́-industriais para o restante do século. 

 Mesmo no cenário visto pelo setor como mais propício, de 
permitir um aumento de 2oC – a meta acordada pelos países em 
buscar no Acordo de Paris de 2015 sobre as mudanças climáticas – 
os produtores de energia, incluindo as mineradoras de carvão, 
teriam de classificar mais da metade de suas reservas de 
combustíveis fósseis como imobilizadas. Se o limite de 1,5oC for 
cumprido, então o problema será́ maior, deixando sem valor mais 
de 80% dos ativos de hidrocarbonetos. 

&  

As emissões de carbono já foram tidas como uma 
“externalidade” sem custo pelas empresas. Mas com as crescentes 
evidências das mudanças climáticas e a mudança da opinião 
pública, as empresas de energia começaram a olhar para as 
verdadeiras consequências financeiras. Isso tem sido mais notável 
no aumento do custo de capital para os grupos de hidrocarbonetos 
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e o dinheiro cada vez mais barato para as empresas de energias 
renováveis. 

Após muitas lamentações, a Black Rock, maior gestora de 
investimentos do mundo, aderiu à iniciativa Climate Action 100+, 
um grupo de 370 gestoras de fundos controladores de cerca de US$ 
35 trilhões em ativos. Esses investidores querem ação contra os 
gases causadores do efeito estufa, e os produtores de energia com 
grandes reservas de hidrocarbonetos são um alvo óbvio. 

Essas companhias têm 2.910 gigatoneladas (GT) de 
potenciais emissões de CO2 trancadas em seus ativos. Dois terços 
disso é carvão e o restante petróleo e gás natural. A pergunta a ser 
feita pelos investidores é por quanto tempo esses ativos poderão 
manter seu valor. Ben Caldecott, diretor do Programa de Finanças 
Sustentáveis da Universidade de Oxford, diz: “As companhias de 
petróleo precisam pensar em se preparar para quando seus custos 
de capital dispararem”. 

 Esses custos já começaram a subir. A maior parte das 
empresas internacionais de petróleo, e algumas nacionais, possuem 
ações e bônus negociados nos mercados de capitais. Os preços das 
ações de produtores de petróleo, gás e carvão estão hoje com uma 
valorização menor inferior em relação há cinco anos. A ameaça é 
clara: centenas de bilhões de dólares em valor poderão ser 
perdidos. As companhias nacionais de petróleo (NOCs), muitas das 
quais possuem reservas de petróleo e gás acima da possibilidade de 
produzir em uma geração, enfrentam riscos ainda maiores, 
independentemente de suas relações com os mercados de capitais. 

Supondo os compromissos feitos no Acordo de Paris serem 
cumpridos, o aquecimento global deverá ser mantido dentro do 
adicional de 2oC. Perseguir uma meta ainda mais rígida de 1,5oC 
poderá́ muito bem ser necessário para dar um freio no aquecimento 
global, segundo afirmam especialistas nas mudanças climáticas. 

Segundo acadêmicos da Universidade Duke dos EUA, desde o 
período pré́-industrial as atividades humanas aumentaram a 
temperatura média do planeta em cerca de 1oC. Este número vem 
crescendo 0,2oC a cada década. Nesse ritmo, o aquecimento global 
deverá chegar a 1,5oC acima dos níveis pré́-industriais em algum 
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momento entre 2030 e 2052, com a melhor estimativa sendo por 
volta de 2040. 

 A Agência Internacional de Energia (AIE) define ativos 
imobilizados como “aqueles investimentos já feitos, mas, em algum 
momento antes do fim de sua vida econômica, não são mais 
capazes de proporcionar um retorno econôm ico”. Esses 
investimentos podem envolver a aquisição de direitos de exploração 
em uma determinada área, ou ativos com infraestrutura 
implementada e já produzindo hidrocarbonetos. 

&  

O abandono decisivo dos combustíveis fósseis poderá́ ser 
difícil. O Acordo de Paris estabeleceu metas de emissão de carbono, 
isto é, emissões permitidas de modo a autorizar um certo grau de 
aquecimento global. Isso foi feito sob a suposição de esperar a 
paralisação súbita da atividade econômica não ser algo razoável, ou 
mesmo aceitável, para muitos países. 

Assumindo 50% de chances de se alcançar o limite de 
aquec imen to de 2°C a té o f im do sécu l o , o Pa i ne l 
Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU 
preparou um orçamento de carbono de 1.200 GT para os 
combustíveis fósseis permitidos serem queimados até o ano 2100. 
Para cumprir o limite mais rígido de 1,5oC, somente 464 GT seriam 
permitidos, bem abaixo do equivalente de 2.910 GT de CO2 
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mantidos nos ativos remanescentes de petróleo, gás e carvão, 
segundo a Bernstein Research. 

No ano passado, cerca de 33 GT de emissões de carbono 
foram liberadas, segundo a AIE. O grau de rapidez do aumento das 
emissões depende de fatores desde do crescimento populacional à 
atividade macroeconômica. A maior utilização dos combustíveis não 
fósseis na geração de energia também terá́ um impacto. 

Os vários orçamentos de carvão mostram de alguma forma o 
risco para os produtores de energia, incluindo as empresas estatais 
de energia. No melhor cenário para elas, uma alta de 3oC, quase 
todo o estoque remanescente de carvão (96%) poderá́ ser 
queimado. Mas no limite menor de 1,5oC, usando a permissão IPCC 
apenas 16% do carbono poderia ser usado. Nesse caso, mais de 
80% do carbono no solo ficaria encalhado e teoricamente sem valor. 
Mesmo a 2oC, 59% das reservas de combustíveis fósseis ficariam 
encalhadas. 

A maioria das empresas internacionais de petróleo (IOC) 
compreende as ameaças por vir, mesmo nem todas parecendo ter 
aceitado o grau de ação necessária para resolver o problema do 
excesso de emissão de carbono. Algumas das maiores, como a Total 
da França e a Royal Dutch Shell, vêm investindo em projetos de 
energias renováveis. Eles vão dos biocombustíveis à energia solar. 

Mas a proporção do capital investido pelas maiores empresas 
de petróleo e gás indo para os negócios de baixa emissão de 
carbono representa menos de 1% dos investimentos totais, 
segundo a AIE. Na maior parte eles são negócios de varejo voltados 
ao consumidor, com os quais muitas IOCs deverão se sentir 
confortáveis. “A Exxon e a Shell começaram no refino e 
comercialização de combustíveis”, diz Martin Rats do Morgan 
Stanley. “As IOCs entendem de atribuição de marca, as NOCs nem 
tanto.” 

Conseguirão as companhias de petróleo se reinventar? A 
Orsted da Dinamarca, anteriormente DONG Energy, tornou-se 
especialista em parques eólicos. Entre as maiores empresas de 
petróleo, Neil Beveridge da Bernstein consegue pensar em apenas 
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uma a fazer isso. A Reliance Industries da Índia mudou seu foco do 
refino de petróleo para as telecomunicações e o varejo online. 

Para avaliar quanto do patrimônio dos acionistas está em 
risco, os tipos de reservas ameaçadas e o tipo de combustível 
envolvido precisam ser considerados. O carvão responde por dois 
terços das potenciais emissões de carbono mantidas em reserva. Há 
muito dele no solo e ele contem a maior proporção de carbono 
entre os combustíveis fósseis, segundo a AIE. Por peso, o carvão 
contém em média tanto carbono quanto o petróleo e duas vezes 
além do possuído pelo gás natural. 

No cenário dos 2oC, menos de um quarto das reservas de 
carvão poderiam ser queimadas, com o restante ficando 
imobilizado. Os mercados de ações já colocaram no preço essa 
possibilidade. Portanto, para ter uma ideia do possível de acontecer 
para os produtores de petróleo e gás não dispostos ou incapazes de 
fazer algo a respeito de seu impacto coletivo sobre as emissões, é 
só dar uma olhada nos preços das ações e na avaliação dos grupos 
de mineração de carvão como Peabody Energy e Yancoal Australia. 

Como primeiro alvo dos donos de ativos ansiosos para 
descarbonizar seus portfólios, as mineradoras de carvão tiveram um 
desempenho desastroso na última década. O índice Bloomberg das 
mineradoras globais de carvão, estando a maior delas na China, 
caiu 74% em relação ao pico alcançado no começo de 2011. Essas 
mineradoras se tornaram uma “armadilha/pegadinha” (value trap), 
sendo negociadas a preços baratos, mas sem nenhum incentivo 
óbvio para atrair investidores. Essa queda contribuiu para o valor de 
mercado de US$ 300 bilhões dessas cerca de 30 mineradoras de 
carvão. 

Usando-se o cenário dos 2oC, grande parte das reservas de 
petróleo do planeta (71%) e de gás (92%), poderiam ser 
queimadas. Isso sugere um impacto econômico relativamente 
pequeno sobre os produtores. O mercado se diferenciou do carvão.  

O gás natural barato nos EUA, sendo negociado nos 
patamares mais baixos em dez anos, também pressiona os preços 
do carvão térmico nessa região. Coletivamente, o valor de mercado 
das companhias globais de petróleo e gás caiu 50% menos se 
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comparada à queda do valor das mineradoras de carvão, desde seu 
próprio pico alcançado na década, em 2011. 

Calcular o valor dessas reservas imobilizadas envolve 
perguntar não só́ qual cenário de aquecimento usar, mas também 
como os mercados de ações avaliam as reservas em geral. 
Colocando de lado os especialistas em gás natural, os mercados de 
ações tradicionalmente sempre atribuíram um valor maior a 
empresas com as maiores reservas de petróleo. Para as maiores 
empresas de petróleo listadas em bolsas de valores, há uma relação 
positiva entre o valor do empreendimento (valor de mercado mais o 
endividamento líquido) e as reservas comprovadas informadas para 
ativos com a maior probabilidade de desenvolvimento. 

Com base nessa relação e assumindo um cenário de 2oC, isso 
deixaria 29% das reservas de petróleo imobilizadas e eliminaria 
cerca de US$ 360 bilhões do valor das 13 maiores IOCs em 
reservas. Isso é superior a um sexto do valor total de seus 
empreendimentos. Mas para cumprir a meta de aquecimento mais 
rígida de 1,5oC, esse número iria para mais além do dobro, ou seja, 
quase US$ 890 bilhões. Estimativas separadas da Rystad Energy 
para o valor de ativos de petróleo, dependentes dos preços do 
petróleo no longuíssimo prazo, moderam o impacto. Mas a queda 
ainda assim seria significativa. 

Como esses produtores perderam cerca de US$ 400 bilhões 
em valor de mercado nos últimos três anos, é justo assumir eles 
poderem sobreviver a tal queda. No entanto, se os formuladores de 
políticas, motivados pelos temores públicos em relação ao meio 
ambiente, passarem a dar mais atenção às mudanças climáticas, 
essas quedas poderão aumentar. Uma queda súbita no valor dos 
ativos poderia provocar um declínio desordenado de todas as ações 
de petróleo e gás. 

Essas companhias com a maior intensidade de carbono em 
suas reservas de petróleo e gás enfrentam o maior risco de baixas 
contábeis, como resultado das alterações na política para as 
mudanças climáticas. Essas empresas incluem a Suncor Energy e a 
Imperial Oil, produtoras canadenses de areia betuminosa, e 
também a Pioneer e a EOG, exploradoras americanas de xisto. 
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Os produtores de petróleo e gás expostos aos maiores golpes 
em potencial são aqueles precisados de mais tempo para usar suas 
reservas. Isso é conhecido como vida de reserva. Se você̂ se 
concentrar nos grupos com alta intensidade de carbono e vidas de 
reserva longas – quem tem mais a perder –, os nomes em destaque 
são os da Rosneft, ExxonMobil, PetroChina e BP, segundo a 
Bernstein Research. 

Isso deixa as NOCs como as maiores administradoras de 
hidrocarbonetos. Várias companhias, especialmente dentro da 
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), possuem 
vidas de reserva muito longas. Elas produzem petróleo em uma 
velocidade relativamente lenta em relação ao possuído. Cerca de 
71% do petróleo no solo pertence a esses países. Eles vão do Irã e 
o Iraque à Venezuela. 

Embora as 50 maiores companhias internacionais de petróleo 
de capital aberto tenham ativos de petróleo e gás suficientes para 
se aguentarem por algo entre 10 e 20 anos, esses países em média 
precisariam de 68 anos para exaurir suas reservas. 

Um desdobramento da produção mundial de petróleo e gás 
em um ranking com os 50 maiores, revela 35% dela ser controlada 
por grupos internacionais e o restante por organizações nacionais. 
Usando essas porcentagens nos orçamentos de carbono permitidos, 
fica claro os produtores estatais terem mais a perder. 

No cenário de 2oC, destinar 65% para as NOCs num 
orçamento de carbono de 433 GT deixa 281 GT para os produtores 
nacionais. Mas isso significa quase metade das reservas de petróleo 
soberanas permanecerem no solo. 

Qualquer NOC depende de seu Estado soberano e vice-versa. 
A adoção de políticas de carbono amigáveis pode não ser adequada 
para países como a Venezuela e a Nigéria. Elas dependem muito do 
petróleo e do gás para as receitas do governo, mas sofrem menos 
pressão da comunidade de investimentos para mudar seus 
comportamentos. Após a abertura de capital da Saudi Aramco, isso 
também vale para a Arábia Saudita. 
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&  

Os mercados vão computar nos preços o risco de baixa 
contábil dos ativos pelas companhias globais de petróleo e gás. Isso 
poderá́ ocorrer gradualmente, mas se uma solução não for 
encontrada para as mudanças climáticas na próxima década, há o 
risco de um grande colapso nos preços dos ativos das IOCs. Irá 
além dos cenários traçados aqui. 

A maior ameaça é enfrentada pelas economias dependentes 
do petróleo e do gás. No entanto, os efeitos da perda de valor dos 
ativos imobilizados seriam sentidos em todo o mundo dos negócios. 
Seria uma das maiores mudanças de alocação de capital de todos os 
tempos.  
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PARTE IV 
ASCENSÃO DO DINHEIRO  
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16. MERCADO DE TÍTULOS 

Rentistas, Contribuintes e Mercado de Títulos 

Quer como rentistas, investidores de fundos, quer como 
contribuintes, pagantes impostos, somos atingidos pelos 
movimentos do mercado de títulos de dívida pública. Os governos 
se endividam para evitar ou emitir moeda ou elevar a carga 
tributária. 

Somos afetados pelo mercado de títulos porque parte 
significativa do dinheiro aplicado para complementar nossa 
Previdência Social acaba nele sendo investido. Mas também porque 
nele se estabelece a taxa de juros de referencia para nossos 
investimentos e os custos de nossos empréstimos.  

Quando os preços dos títulos prefixados caem, suas taxas de 
juros se elevam. Quando se eleva o juro, os pós-fixados acumulam 
maior rendimentos. Aqueles pagam uma taxa fixa regularmente, o 
“cupom”, mas a taxa de juros de mercado, ou rendimento corrente, 
é calculada pela divisão do cupom pelo preço de mercado. Os 
valores de mercado despencam quando investidores nervosos 
liquidam seus títulos financeiros. Compradores só são encontrados a 
preço baixo o bastante para compensar o risco crescente da 
insolvência do devedor. Aos investidores estrangeiros, em crise 
sistêmica, não importa muito se o risco é soberano, pois a moeda 
nacional pode se depreciar e engolir seu ganho em juros. 

Nessa cadeia de trágicos acontecimentos, a “marcação a 
mercado” pode afetar o valor das carteiras de todas as classes de 
ativos, até mesmo os dos portfólios de fundos de pensão. A 
elevação do custo de captação é repassada para os clientes 
devedores. 

Eleva também o déficit do setor público, pois acrescenta um 
serviço maior para sua dívida às despesas já elevadas. Isto provoca 
o efeito retroalimentação: mais títulos de dívida pública são 
colocados e a taxa de juros sobe novamente. O governo, mais cedo 
ou mais tarde, terá de enfrentar o problema. Cortar despesas e 
fazer superávit primário para resgatar parte da dívida pública? 
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Tentar reduzir o déficit público, elevando os impostos? O mercado 
de títulos facilita seu endividamento, mas, em crise, acaba ditando 
a política do governo. 

A capacidade de financiar guerras através de mercado para a 
dívida do governo esteve nos primórdios dessa história financeira do 
mundo contada por Niall Ferguson no livro “A Ascensão do 
Dinheiro”. Com o tempo, o combate à miséria, à ignorância, à 
doença e mesmo à insegurança interna e externa passou a justificar 
sua ampliação. 

Em vez de pagar impostos de propriedade, os cidadãos ricos 
eram obrigados a emprestar dinheiro para o governo local. Em troca 
desses empréstimos forçados, eles recebiam juros. Para a operação 
não ser caracterizada como usura, condenada pela Igreja católica, o 
pagamento de juro foi reconciliado com a lei canônica como 
compensação para os custos putativos do investimento compulsório. 

Compensou-se os cidadãos ricos também com liquidez: tais 
títulos de dívida pública podiam ser vendidos a outros cidadãos, 
caso o investidor necessitasse de dinheiro imediato. Antes, a parte 
principal das subscrições eram realizadas por uns poucos milhares 
de indivíduos ricos. A razão pela qual o sistema funcionou tão bem 
foi eles também controlarem o governo local e, desse modo, as 
suas finanças. Essa estrutura de poder oligárquico deu sólido 
fundamento político ao mercado de títulos. Os emissores eram, em 
grande parte, quem os compravam. Dessa forma, nasceu o forte 
interesse em zelar para seus juros serem pagos. 

Quanto maiores ficavam as dívidas públicas, mais títulos 
tinham de ser emitidos. Elevava também o sentimento de risco de 
não se honrar os compromissos, seja devido à derrota bélica, seja 
por causa de derrocada político-social (e eleitoral) dos governantes. 
No entanto, o risco de não se receber os juros pagos sobre o valor 
de face dos títulos provocava suas vendas por baixo percentual 
desse valor, elevando o retorno, proporcionalmente ao risco ao qual 
se estava disposto a correr. 

Ao longo do tempo, foi se aumentando o poder dos 
parlamentos para controlar os gastos reais. Passou haver 
movimento em direção a serviço público civil profissional, baseado 
sobre salários e não em desvio de dinheiro público. Pelo menos, em 
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alguns lugares... Com maior segurança, os investidores 
demandavam mais títulos, elevando sua liquidez, isto é, a facilidade 
de vende-los no mercado secundário. Tornavam-se também 
atraentes para investidores estrangeiros. 

Porém, “Repúbl icas de Bananas” descobriram ser 
relativamente indolor não honrar seus compromissos financeiros e 
não pagar suas dívidas quando os donos dos títulos eram, em 
proporção substancial, estrangeiros. Correram o risco de sofrer 
sanções econômicas, imposição de controle estrangeiro sobre as 
suas finanças e, em alguns casos, receber intervenção militar. 

Os investidores em títulos de dívida pública eram ricos, mas 
não numerosos. Tiveram de se tornar poderosos para arquitetar um 
sistema fiscal regressivo, com impostos taxados sobre as 
necessidades de muitos sendo usados para financiar os pagamentos 
de juros a muito poucos. 

Os rentiers, recebedores dos juros sobre os títulos de dívida 
pública como o francês rente, tiveram a segurança elevada durante 
o padrão-ouro e com a menor inadimplência dos Estados nacionais. 
Ajudou, nesse sentido, também o aparecimento dos bancos 
obrigados a manter os títulos governamentais como seus principais 
ativos, expondo indiretamente novos segmentos da sociedade ao 
mercado de títulos.  

Os rentiers deixaram de ser apenas a elite social, política e, 
sobretudo, economicamente interligada e entrelaçada. Isso 
coincidiu com o crescimento da inflação. Ela erodia o valor real dos 
títulos prefixados. A “eutanásia do rentier” significava a taxa de 
inflação corroer toda a riqueza de papel daqueles investidores de 
seu dinheiro em títulos prefixados do governo. Quando a inflação 
caiu, recentemente, em todo o mundo, assistimos a miraculosa 
ressurreição dos donos de títulos. 

Arbítrio da Taxa de Juro contra Alavancagem Financeira do 
Estado 

Os ideólogos neoliberais, aliados à extrema-direita, usaram e 
abusaram de um (falso) alarmismo quanto ao estado da economia 
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brasileira para criar o ambiente para o golpe contra a democracia, 
depondo a Presidenta eleita e aprisionando o candidato popular 
favorito na eleição presidencial. Endemoniaram uma prática habitual 
da administração pública, criando inclusive uma expressão 
estigmatizada: “pedalada fiscal”.  

Em situação comum de dificuldade no fluxo de caixa, 
atrasavam-se os repasses de verbas para as instituições financeiras 
públicas federais. Criminalizaram, indiretamente, um instrumento-
chave para tirar o capitalismo tardio de seu atraso histórico: a 
alavancagem financeira concedida por bancos públicos. Todos os 
grandes países emergentes, notadamente, os do BRIC, usam 
largamente seus bancos estatais. 

Hoje, observa-se o desastre político causado pelo apoio dos 
industriais à extrema-direita. Não evitou o processo de 
desindustrialização da economia brasileira. É hora sim de os 
neoliberais fazerem uma autocrítica e reverem sua aliança golpista 
antes do desastre político e econômico aprofundar ainda mais suas 
perversas consequências.  

&  
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Com o distanciamento histórico já mais pronunciado, 
podemos analisar o passado recente, nessa página infeliz de nossa 
história, com base em números estatísticos. O foco crítico foi 
sempre as Finanças Públicas, como estivessem elas em um estado 
de descontrole desatado. Longe disso, conforme se pode observar 
na longa série temporal acima.  

É evidente a correlação causal entre os juros nominais e o 
déficit nominal. Enquanto se obtinha superávit primário – de 2001 a 
2013 –, este compensou a autonomia na fixação dos juros como 
bem entendesse a Autoridade Monetária. No superávit máximo 
alcançado em 2005 (4,83% do PIB), gastou-se com juros 8,1% do 
PIB, patamar próximo dos ocorridos em 2002, 2003 e 2015.  

O Banco Centra l se just i f i cava d izendo seguir o 
propagandeado Regime de Meta Inflacionária. Submeteu-se à 
discricionariedade indireta de O Mercado. Ficamos dependentes da 
decisão arbitrária de uma autoridade com poder discricionário, 
exercido com base em tentativas-e-erros. Ou alguém imagina haver 
Ciência em decisão votada em um colegiado para fixar a taxa de 
juro básica?! 

O prob lema fundamenta lmente está na in formal 
independência da diretoria do Banco Central do Brasil. Na prática, 
cada diretor se vê dependente do setor privado para seu futuro 
profissional. Daí a promiscuidade submissa, inclusive em um 
governo de hegemonia trabalhista. Jamais ele nomeou economistas 
desenvolv iment istas para sua diretor ia. Os dir igentes 
desenvolvimentistas de bancos públicos tinham de enfrentar as 
dificuldades impostas pelos neoliberais nomeados para a direção do 
Banco Central. 

Superestimar o poder da casta dos mercadores-financistas foi 
(e continua ser) um erro cometido pela esquerda brasileira. Aliás, 
por desconhecimento de causa, não lida bem com “Os Banqueiros”. 
Demoniza-os, no discurso “nós contra eles”, porém se submeteu às 
suas designações, em particular, de nomeações de Henrique 
Meirelles e Joaquim Levy, respectivamente, para presidente do 
Banco Central (2003-2010) e ministro da Fazenda em 2015. Eles 
sancionaram os choques de juros com grande impacto no déficit 
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nominal. Tiveram peso muito superior ao do crescente déficit com o 
INSS desde 2015. 

Interessante notar a mudança teórico-ideológica da ortodoxia 
quanto ao discurso monetarista hegemônico até o fim dos anos 90. 
Ele fracassou, nos anos 80, quando foi levado à prática pelo 
reaganomics e pela Margaret Thatcher. Acabou desistindo do 
controle dos meios de pagamentos, dadas as inovações financeiras. 
Já no Regime de Meta Inflacionária, passou a usar a taxa de juro 
para inviabilizar a alavancagem financeira ao fixá-la de maneira a 
esmagar a rentabilidade patrimonial com o uso de recursos de 
terceiros. 

Governo também faz alavancagem financeira. Ao capitalizar 
seus bancos estatais consegue aumentar a escala das políticas 
públicas financiadas por eles, por exemplo, em financiamento rural, 
habitacional e à infraestrutura, em vez de se restringir à 
arrecadação fiscal para tanto. Faz valer mais o dinheiro público. 

Qual é o limite? Os neoliberais temem um hipotético (e falso) 
crowding-out financeiro, isto é, os bancos públicos ocuparem 
espaço no mercado de crédito em lugar dos bancos privados. Ora, 
desde quando estes querem emprestar para pobres com juros 
subsidiados?! 

Dada a falsidade dessa alegação, apelam então para o temor 
de fuga dos investidores no carregamento do estoque de títulos de 
dívida pública. Propagam a elevação da relação dívida pública / PIB 
os afugentar. Um Estado nacional emissor da moeda oficial daria um 
calote em títulos de dívida pública de risco soberano, emitidos no 
mercado doméstico e detidos por não residentes, mas denominados 
e liquidados em reais?! 

Antes, o olhar vigilante de O Mercado (e do FMI) era dirigido à 
relação dívida líquida / PIB. Ela esteve cadente até 2014. Neste 
ano, teve uma variação positiva, mas compensado pelo efeito 
crescimento do PIB nominal. Este mingou durante 2015 e 2016, 
pois a Grande Depressão derrubou o PIB em -7,2% no biênio. O 
choque absurdo de juros nominais impôs encargos nesses dois anos 
de 8,4% e 6,5% do PIB. O atraso em abaixá-los teve o efeito de 
concentração da riqueza financeira e condicionou a sua expansão. 
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Então, dada a dívida líquida ter estado em queda em todo o 
governo social-desenvolvimentista (2003-2014), os neoliberais 
necessitavam buscar outro suposto problema para culpar a 
denominada, pejorativamente, “Nova Matriz Macroeconômica” a 
partir de uma declaração infeliz do ministro Guido Mantega. 
Acharam-no na dívida bruta. Pior, culpam até hoje ela ter crescido 
por conta dos repasses ao BNDES e Instrumentos Híbridos de 
Capital e Dívida (IHCD), concedidos aos bancos públicos para eles 
se capitalizarem e fazerem alavancagem financeira de políticas 
públicas. 

&  

Quando a dívida bruta atingiu 65,5% do PIB, em 2015, as 
operações compromissadas equivaliam a 15,2% do PIB, com 
participação (23,3%) em dez pontos percentuais superior aos 
créditos junto ao BNDES (8,6% do PIB e 13,1%) e aos IHCD (0,9% 
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do PIB e 1,3%). Mas elas, crescentes por conta do enxugamento do 
excesso de liquidez, desde o crescimento das reservas cambiais, 
não eram criticadas por interessarem bastante para atenderem à 
preferência pela liquidez de O Mercado e evitarem a Selic-mercado 
ficar abaixo da Selic-meta. Mantêm praticamente a mesma elevada 
participação (19,5% do total) até o fim de 2019, enquanto o 
desmanche do BNDES, cobrado para apressar a devolução dos 
repasses sem medir as consequências macroeconômicas, levou a 
queda dos créditos junto a ele caírem de 13% para apenas 4% da 
DBGG! 

Quanto à devolução dos IHCD, seria risível se não fosse trágico 
socialmente: representavam, em 2015, 1,3% da DBGG. Caíram 
para menos da metade dessa participação em dezembro de 2019: 
0,5%, ou seja, de 0,9% do PIB para 0,4% do PIB. À custa de que? 
Inércia da Caixa Econômica Federal em seu programa Minha Casa 
Minha Vida. Os pobres brasileiros pagam mais uma vez pelo conflito 
de interesses entre o ministro da Economia, ex-banqueiro de 
negócios, e os bancos públicos. Sua obsessão é “desestatizar o 
mercado de crédito” para quando ele voltar à iniciativa privada... 
Emprestar a pobres?! 

Enquanto a participação dos créditos concedidos às Instituições 
financeiras públicas Federais caiu de 14,4% para 4% do total da 
DBGG, o endividamento externo, no mesmo período, elevou-se de 
6,7% para 13,1% do total. Nessa página infeliz de nossa história, o 
neoliberalismo, em sua gana contra o Estado, troca dívida interna 
por dívida externa, ou seja, financiamento em moeda nacional pelo 
realizado em moeda estrangeira. Já vimos esse filme antes... E ele 
não termina bem. 

Submissão aos Arbitradores dos Juros 

O l ema econôm i co ado tado no B ras i l é : “ t r i pé 
macroeconômico acima de tudo, neoliberalismo acima de todos”. A 
imposição midiática da política econômica neoliberal perdura desde 
o ano 2000, quando sob a presidência de Armínio Fraga no Banco 
Central do Brasil e Pedro Malan no Ministério da Fazenda se mudou 
o regime de banda cambial para o de câmbio flutuante. Os juros 
passaram a ser arbitrariamente fixados por tecnocratas para se 
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atingir uma meta inflacionária. Ambos regimes imporiam uma 
disciplina governamental. A política fiscal de alcançar um superávit 
primário ficou subordinada, desde então, às intempéries do câmbio 
e do juro.  

Ambos eram indexadores relevantes da dívida pública, em boa 
parte dolarizada, antes do governo Lula. Embora este tenha 
conseguido um feito (“desdolarização do endividamento”), junto 
com a acumulação de reservas cambiais, sabiamente aproveitando 
o boom de commodities com uma correta política externa para 
ampliação dos mercados para produtos brasileiros, houve uma falha 
crucial no comando econômico durante o governo social-
desenvolvimentista. 

A paranoia da esquerda de superestimar a importância de 
banqueiros, em conjunto com o espírito de negociação sindicalista, 
talvez ambos tenham levado à nomeação do banqueiro 
internacional Henrique Meirelles. Assumiu a presidência do Banco 
Central com “carta-branca” para nomear sua diretoria. Os 
economistas neoliberais, inclusive egressos da PUC-RJ, mantiveram 
seu controle. 

Efeito disso foi, em lugar de uma política econômica com 
coordenação de todos seus instrumentos – política monetária, 
política cambial, política fiscal e controle de entrada e saída de 
capital –, manteve-se a continuidade da submissão da política fiscal 
às demais, controladas pelo Banco Central. A Presidenta Dilma 
tentou mudar isso e foi golpeada. O conservadorismo do golpista se 
consagrou na expressão: – “Tem de manter isso aí, viu?” 

!  

A submissão da política fiscal aos arbitradores dos juros ficou 
demarcada ao longo das últimas duas décadas. Os fluxos 



!229

acumulados de juros nominais, determinantes das Necessidades de 
Financiamento do Setor Público (NFSP: déficit nominal), se 
elevaram dos dois últimos anos FHC (2001 e 2002) com média de 
7,86% do PIB para os quatro anos do primeiro mandato de Lula 
com média de 8,13% do PIB.  

Mesmo assim, com a política fiscal austera da gestão Palocci, 
a média do déficit nominal caiu, respectivamente, de 4,09% do PIB 
para 3,62% do PIB. Isso ocorreu graça à política de aperto fiscal: o 
superávit primário aumentou de 3,78% do PIB para 4,51% do PIB. 
Então, esse esforço social serviu para pagar os maiores encargos 
financeiros determinados pela política de juros autônoma do Banco 
Central. 

Durante o primeiro mandato de Lula, os dirigentes social-
desenvolvimentistas dos bancos públicos foram o contraponto à 
política monetária “independente”. Os neoliberais aumentavam o 
juro básico para abortar as tentativas de retomada do crescimento, 
transformando-as em curtos “voos-da-galinha”.  

Então, usávamos o crédito direcionado ao financiamento 
habitacional, na Caixa, à infraestrutura, no BNDES, e ao 
agronegócio, no Banco do Brasil, para evitar a recessão desejada 
sempre pelos neoliberais. Visavam evitar “o pleno-emprego 
inflacionário” e impor uma disciplina aos sindicalistas na barganha 
salarial. A prioridade deles é sempre “combater à inflação acima de 
tudo, evitar a eutanásia dos rentistas acima de todos”. 

No segundo mandato de Lula, quando houve a crise 
internacional, os encargos financeiros da dívida pública caíram para 
a média anual de 5,52% do PIB, permitindo a queda do superávit 
primário para a média 2,92% do PIB. Mesmo assim o déficit 
nominal foi reduzido para a média de 2,60% do PIB. 

A “Cruzada da Dilma” contra os juros mais elevados do mundo 
foi durante seu primeiro mandato. Os encargos com juros nominais 
caíram ainda mais um pouco (5,31% do PIB). Porém, como os 
superávits primários foram cadentes até o déficit (-0,57% do PIB) 
em 2014, a média terminou em 1,71% do PIB. Com isso, o déficit 
nominal se elevou em um ponto percentual do PIB para 3,60%. 
Nenhum absurdo para justificar o golpismo. 
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Nomeando, equivocadamente, um Ministro da Fazenda de 
outra corrente de pensamento e sofrendo sabotagem com “pautas-
bombas” do PMDB, Dilma praticamente não governou após sua 
reeleição. Os encargos financeiros com juros nominais foram para 
7,48% (média 2015-2016), o déficit primário de 2,47% do PIB não 
conseguiu se contrapor à arbitrariedade e o déficit nominal foi para 
9,66%. 

O golpista Temer e seu ministro da Fazenda, o ex-presidente 
do Banco Central sabotador da política social-desenvolvimentista, 
impuseram um absurdo “teto de gastos” e a reforma trabalhista 
expropriadora de direitos. No entanto, não conseguiram um 
superávit primário. O déficit médio foi de 1,63% do PIB e apesar 
dos juros terem caído, de maneira atrasada, com o fim da longa 
estiagem e da consequente inflação de alimentos, desde 2013, para 
5,80% do PIB, o déficit nominal médio ficou em 7,42%. 

Com todo o paranoico ajuste fiscal em busca do Estado 
Mínimo, o ultraliberal ex-banqueiro de negócios da vez no comando 
do ministério da Economia, obtendo um déficit primário de 0,85% 
do PIB em 2019, não conseguiu compensar os encargos de 5,06% 
do PIB. Isto apesar do neto do guru dessa corrente ideológica, na 
direção do Banco Central do Brasil, finalmente ter baixado a Selic 
para o menor nível histórico. O déficit nominal caiu um ponto e 
meio percentual para 5,91% do PIB em 2019. 

A soma dos juros nominais com o resultado primário, seja 
negativo (superávit), seja positivo (déficit), resulta no déficit 
nominal (NFSP). Calculando o relativo entre o déficit nominal e os 
juros nominais, verifica-se o contrabalanço da obtenção de 
superávit ou déficit primário por cada gestão fazendária.  

A variável independente é estipulada pelo arbítrio dos juros 
impositivos dos encargos financeiros. Os menores déficits nominais 
foram alcançados nos governos social-desenvolvimentistas 
(2003-2014). Embora tenha sofrido com os mais elevados encargos 
(8,13% do PIB) no primeiro mandato de Lula, a maior austeridade 
levou ao menor relativo entre déficit e juros nominais, em média de 
44%, pouco abaixo do segundo mandato com média de 47%.  

Esse relativo quase dobrou a partir de 2015 com o choque 
desmesurado dos juros. Houve sua elevação de sete pontos 
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percentuais, desde abril de 2013, até o patamar de 14,25%, em 
julho de 2015. Aí permaneceu durante quinze meses até o início 
atrasado (em relação à queda da inflação desde fevereiro) da 
tendência de queda em outubro de 2016.  A Selic anualizada base 
252 (dias úteis) ficou no patamar de 6,4% por 16 meses entre abril 
de 2018 até julho de 2019, apesar de, nos cinco primeiros meses 
de 2018, o IPCA 12 meses ter ficado na média de 2,8%. 

O ano passado terminou com IPCA anual em 4,32% e a taxa 
de juro básica em 4,5% aa. No primeiro mês do ano corrente o 
IPCA mensal ficou em 0,35%. A Selic mensal de 0,38% resultou em 
um juro real de apenas 0,03%. O rendimento dos depósitos de 
poupança em termos reais ficou negativo em -0,09%. O Ibovespa, 
mesmo com o surto emigratório da renda fixa para a renda variável 
de mais de um milhão de investidores Pessoas Físicas, no último 
ano e meio, terminando 2019 com 1,7 milhão, viu a bolha de ações 
se esvaziar com o resultado negativo no fim de janeiro até o dia 30 
em -0,45%. 

O Mercado está pautando a diretoria do Banco Central do 
Brasil baixar o juro básico para 4,25% aa. Parece já estar comprado 
em dólares, porque o Dólar Mercado obteve o segundo maior ganho 
real no mês (5,8%), só perdendo para o ouro (7,2%). Os 
especuladores, “agora quando a bolsa de valores está cara”, se 
dirigirão para a dolarização ou para inflar uma bolha imobiliária? 

“Política monetária é como mola, serve para puxar, mas para 
impulsionar não é de grande valia”. Esta sabedoria da profissão, ou 
melhor, dos economistas bem formados, é de grande valia para a 
análise da atual conjuntura. “Você pode levar o cavalo à fonte, mas 
não pode obrigá-lo a beber, assim como pode dar liquidez à 
economia, mas não consegue expandi-la”.  

A arma da taxa de juro é um instrumento muito poderoso 
para ficar em mãos de economistas. Serve para abater uma 
economia com sua elevação desmesurada, mas sua negativação 
pouco serve para retomar o crescimento.  

A política monetária é assimétrica. Ela é como corda: “você 
laça o touro, mas se ele se volta contra você, ela não serve para 
retrocedê-lo”. Depois da depressão e da desalavancagem financeira, 
a sociedade brasileira está padecendo agora da fase de “empurrar 
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corda”. Não há nenhum projeto produtivo para retomar a 
alavancagem. 

A lição para o Congresso Nacional refletir, quando chegar a 
hora da votação de concessão ou não de independência formal à 
diretoria do Banco Central do Brasil, é o risco social enorme de 
deixar uma equipe de tecnocratas, na prática nomeados por O 
Mercado, ficar com o poder de controlar toda a economia com sua 
arbitrária política monetária.  “É como segurar um tigre por seu 
rabo!” 
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17. MERCADO DE AÇÕES 

Mercado de Capitais e Dívidas Corporativas 

A revolução financeira na Holanda, um século antes da 
revolução industrial inglesa no século XVIII, partiu da ideia-chave 
do capitalismo: usar dinheiro de outras pessoas em benefício do 
próprio empreendimento. Conseguir associados propicia um ganho 
ao fundador. Ele condiciona a manutenção de sua gestão ao 
conceder participação acionária, tendo como contrapartida a divisão 
de lucros ou eventuais prejuízos. 

Esta alavancagem financeira com capitalização é distinta da 
ocorrida com dívida. No caso de tomada de empréstimos, para 
aumentar a rentabilidade patrimonial do capital próprio com o uso 
de capital de terceiros para o propósito de elevação da escala do 
negócio, o devedor assume o risco de a rentabilidade esperada não 
se confirmar e ficar abaixo dos juros do crédito contratado. Para 
compensar o risco da inadimplência, o credor solicita, em geral, 
uma garantia patrimonial como colateral do empréstimo. 

Saber fazer bom uso do mercado de crédito é um segredo do 
negócio capitalista. Mas, na tradição brasileira de economia de 
endividamento bancário, há um relativo desconhecimento do papel-
chave também exercido por mercado de capitais. A abertura de 
capital para transformar companhias limitadas de gestão familiar 
em sociedades abertas com gestão de profissionais especializados 
tem como passo inicial um IPO de parte minoritária do controle com 
cotação atribuída por mercado de ações. 

IPO (Initial Public Offering) é uma sigla para Oferta Pública 
Inicial. Ocorre quando uma empresa vende ações para o público 
pela primeira vez. Os sócios-fundadores, proprietários da empresa, 
renunciam de parte minoritária dessa propriedade em favor de 
acionistas em geral. 

Realizada essa capitalização, passa a ser a vez de tomar 
dinheiro emprestado para fusões e/ou aquisições de concorrentes. 
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Permite a elevação do valor de mercado das ações da empresa 
adquirente e o maior enriquecimento de seus acionistas originais. 

Daí se segue para um follow-on. Em ofertas subsequentes de 
ações, elas são ofertadas ao público, em uma quantidade 
determinada, por meio de um processo disciplinado por lei e 
regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esse 
processo compreende várias etapas, desde o levantamento das 
intenções do mercado a respeito das ações a serem ofertadas até a 
negociação delas de fato. 

Se uma sociedade anônima já tem o capital aberto por ter 
realizado um IPO, as novas ofertas públicas de ações, denominadas 
subsequentes (follow-on), oferecem à empresa as seguintes 
vantagens: 

1. proporciona maior liquidez às próprias ações; 

2. permite capitalização para financiamento de projetos ou 
outras necessidades; 

3. dá visibilidade à empresa no mercado de capitais. 

O valor da ação não deve ser tão elevado a ponto de tornar o 
lote mínimo de negociação um valor muito alto, nem tão pequeno 
ao ponto de fazer as menores oscilações de preço representarem 
variações percentuais relevantes. Com o desdobramento e o 
grupamento de ações, é possível manter o preço de negociação dos 
papéis em uma faixa acessível para diferentes perfis de investidor e, 
ao mesmo tempo, evitar movimentos meramente especulativos. 

Dada a louvação apologética do mercado de capitais pela 
equipe econômica do ex-banqueiro de negócios travestido de todo-
poderoso ministro da Economia, ao mesmo tempo do desmanche do 
BNDES, vale a pena examinar seu desempenho através de dados. 
Embora os adeptos de fake News costumem brigar contra os 
números estatísticos, o importante é falsear sua propaganda 
enganosa para evitar a conversão de incautos à sua doutrina 
ideológica neoliberal aliada ao neofascismo tupiniquim. 
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Os dados acima da ANBIMA revelam, no ano passado, apesar 
do crescimento dos seus valores nominais, o lançamento primário 
de ações foi bem diminuto em relação às ofertas subsequentes ou à 
demanda pela alternativa à renda fixa representada por FII (Fundos 
de Investimento Imobiliário). Com a queda da taxa de juro real, 
pré-condição para o desenvolvimento do mercado de capitais, 
houve fuga da renda fixa para renda variável e instrumentos 
híbridos como os FII. 

Os ativos de renda fixa reduziram sua participação no total 
emitido, de 89,1% em 2018 para 68,2% em 2019, decorrente da 
maior colocação das ações. Estas subiram de 4,5% para 22,8%. Os 
FII registraram elevação de 6,3% para 9,0%. Este movimento 
respondeu à redução de 200 pontos base da Taxa Selic em 2019, 
induzindo uma realocação dos recursos para o mercado acionário ao 
longo do ano passado. 

No mercado de renda variável, o grande destaque foram as 
ofertas subsequentes de ações (follow-ons). Saíram de R$ 4,5 
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bilhões para R$ 79,9 bilhões, um aumento correspondente à uma 
elevação no número de operações de 3 para 37 negócios. Já os 
IPOs, a oferta inicial de ações, passaram de R$ 6,8 bilhões para R$ 
10,2 bilhões. Este aumento correspondeu a número pequeno de 
operações: aumentou apenas de três para cinco negócios em 2019. 
Sinaliza as empresas brasileiras não terem buscado sócios para 
investir, dada a falta de projetos com a má perspectiva de 
estagnação dos negócios. 

As emissões de debêntures mantiveram o crescimento anual, 
ocorrendo desde 2017, com aumento do volume emitido, de R$ 
153,7 bilhões em 2018 para R$ 173,6 bilhões em 2019. 
Investidores institucionais tiveram a participação predominante nas 
ofertas públicas: 53,8%. Eles as colocam em suas carteiras para 
carregamento de Pessoas Físicas como “crédito privado” com 
rendimentos um pouco superior aos recebidos por carregamento de 
títulos de dívida pública. As empresas não-financeiras usam-nas 
para refinanciamento, trocando dívidas bancárias caras por 
debêntures mais baratas (DI + spread ou % de CDI). Elevaram o 
prazo médio de colocação de 5,9 para 6,5 anos. 

A captação por PJ com ações em ofertas subsequentes e 
dívida via debêntures compensa o recuo do BNDES, dado o 
encarecimento do seu crédito por TLP? Os apologistas de O Mercado 
dizem sim: o financiamento das grandes empresas não-financeiras 
já teria retornado ao patamar visto antes da recessão por conta do 
forte crescimento de dívida corporativa privada e de capital com 
renda variável. O mercado de capitais teria substituído a queda do 
crédito subsidiado do BNDES.  

Segundo levantamento do Centro de Estudos do Mercado de 
Capitais (CEMEC), integrado à FIPE-USP, a soma das captações das 
empresas não financeiras por meio de dívida corporativa e ações no 
mercado de capitais (R$ 250,7 bilhões) e os desembolsos do BNDES 
(R$ 63,8 bilhões) alcançaram R$ 314,15 bilhões em 12 meses até 
setembro de 2019. Esse resultado só é inferior na série histórica ao 
de 2014, quando o BNDES concedeu R$ 187,8 bilhões e o mercado 
de capitais registrou R$ 135,3 bilhões em captações domésticas, 
resultando em valor agregado de R$ 323,1 bilhões. 
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“Estamos consolidando uma revolução completa no modo 
como as empresas se financiam no Brasil”, afirma Carlos Rocca, 
coordenador do CEMEC da FIPE. “Fica difícil dizer ter havido 
restrição de financiamento de médio e longo prazo com a redução 
dos empréstimos do BNDES diante desse crescimento do mercado 
de capitais.” 

Cinco anos depois, ele não deflaciona as séries para comparar 
em termos reais. Pelos dados do Banco Central, o saldo do crédito 
concedido às Pessoas Jurídicas por porte de empresa mostra uma 
queda nominal das Grandes Empresas de R$ 921 bilhões em 
dezembro de 2017 para R$ 898 bilhões em novembro de 2019. O 
saldo de MPMe (Micro, Pequenas e Médias Empresas) cresceu no 
período de R$ 524 bilhões para R$ 541 bilhões. Mesmo assim, o 
total caiu em termos nominais entre esses dois últimos anos em 
cerca de R$ 6 bilhões. 

Além disso, as ofertas de debêntures ocorrem em número 
muito reduzido em cada ano, embora crescente desde 2017 (259), 
ao passar por 325 em 2018 até atingir 339 em 2019. As 
destinações de recursos, segundo a ANBIMA, são maiores para 
refinanciamento de passivo (35%), capital de giro (29%) e 
investimentos em infraestrutura (17%). 

&  

O relevante, em vez de louvar O Mercado, seria estimar o 
custo de oportunidade dessa troca ideológica de instituições 
financeiras públicas federais por privadas, feita em razão de 
interesses pessoais. Quanto o País perdeu com a descapitalização e 
a inércia dos bancos públicos desde a volta da Velha Matriz 
Neoliberal em 2015?  

A longa estagnação e o grande desemprego não impedem os 
ganhos de capital no mercado de ações por parte de poucos 
especuladores. Bastava estar “comprado”, antes da Reforma da 
Previdência cortar os direitos trabalhistas e do Banco Central do 
Brasil finalmente resolver baixar a taxa de juro básica, para esperar 
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a saída da renda fixa em direção à renda variável em uma profecia 
autorrealizável. A bolha no mercado secundário de ações não 
disfarça a fuga de capital estrangeiro e a ainda irrelevância do 
lançamento primário de ações para elevar o capital próprio e, 
depois, a alavancagem financeira com capital de terceiros permitir a 
retomada do crescimento econômico. 

Disputa entre Fontes de Financiamento, Fundos, Debêntures e 
Ações 

Os big five bancos de varejos ganham muito mais com 
resultado de intermediação financeira (RIF) se comparado às 
receitas de prestação de serviços (RPS), entre os quais, 
administração de recursos de terceiros em Fundos de Investimentos 
Financeiros (FIF) e em cartões de crédito, e às rendas de tarifas 
bancárias (RTB). Grosso modo, antes da queda do crédito, RIF 
representava quase 2/3, RPS ¼ e RTB quase 1/10 do total de 
receitas deles. Em setembro de 2019, passou a, respectivamente, 
50%, 33% e 17%. 

Se ganham mais com spread em crédito, por que não 
emprestam mais? Por conta de algo não muito compreendido até 
mesmo por meus colegas professores universitários: a demanda 
dirige o crédito – e não os ofertantes (“banqueiros”) criam a 
demanda como predominasse a Lei de Say no mercado de crédito.  

Aliás, essa postulação teórica pré-keynesiana é falseada pela 
existência quase permanente de desemprego involuntário em 
economia de mercado. Sem demanda efetiva não há criação de 
empregos, assim como sem gastos em consumo e/ou projetos de 
investimento, resultantes em crescimento econômico, não há 
demanda por crédito.  

Por isso, quando há desemprego por carência de gastos 
privados, devido às expectativas negativas quanto ao futuro incerto, 
como na atual realidade da economia brasileira, o gasto público 
necessita substituir o gasto privado. Aquele se dá não por 
expectativa de mercado, mas sim por política pública demandada 
pela sociedade. É simples assim o beabá keynesiano, mas o czar da 
economia brasileira, um ex-banqueiro de negócios, o ignora...  
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Não há oferta sem demanda por crédito. Esta, face às 
expectativas negativas, refuta as condições oferecidas. Os juros de 
empréstimos são precificados de acordo com o risco de perda. Este 
é estimado pela avaliação do perfil de risco com clientes em 
determinados produtos, cujas inadimplências estão registradas em 
bancos de dados. 

O problema da economia brasileira é escassez de capital ou 
carência de funding (componentes do passivo bancário)? Não, 
absolutamente, em novembro de 2019, o crédito ampliado ao setor 
não financeiro totalizou R$ 10,2 trilhões (141,6% do PIB). Na 
comparação interanual, cresceu 10%, resultado de expansões de 
13,8% nos títulos de dívida, de 8,9% na dívida externa e de 6,4% 
nos empréstimos e financiamentos. 

O crédito ampliado a empresas e famílias somou R$ 5,7 
trilhões (79% do PIB), com aumentos de 9,8% em doze meses. 
Destaque para captações em títulos de empresas, notadamente 
debêntures, cujo saldo expandiu-se 31,4% na comparação 
interanual. O crédito ampliado ao governo geral somou R$ 4,5 
trilhões (62% do PIB). 

Títulos privados emitidos no mercado doméstico (debêntures 
e notas comerciais) eram apenas 5% do total e securitizados (CRI, 
CRA, FIDC), 3%. Títulos públicos eram 35%.  O estoque de 
captações externas representava 21%, enquanto os financiamentos, 
concedidos pelo SFN e por outras entidades, eram ainda maiores: 
36% do total. 

No crédito ampliado ao setor não financeiro, o dirigido ao 
governo geral se distribuía nas seguintes proporções. Títulos da 
dívida pública mobiliária federal interna fora da carteira do Banco 
Central do Brasil, inclusive a dívida securitizada: R$ 3,6 trilhões ou 
80%. Exclui os títulos detidos por não residentes, componentes da 
dívida externa. Dentro desta, os títulos de dívida pública emitidos 
no mercado doméstico e detidos por não residentes, denominados e 
liquidados em reais, representavam a maior parcela (9%) dos 17% 
da dívida externa do governo geral. Este tinha apenas 3% de seu 
crédito ampliado em empréstimos e financiamentos do sistema 
financeiro nacional. 
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Pergunta decorrente, para diagnóstico dos problemas cruciais 
da economia brasileira, é quem são os detentores dos títulos da 
dívida pública? Há problema, de fato, nessa área tão privilegiada 
pela equipe econômica neoliberal? 

Primeiro, os detentores dos títulos de dívida pública segundo 
a ANBIMA se alteraram em uma proporção bem nítida: a das 
instituições financeiras. Detinham 31% em 2010 e passaram a 
deter 24% em novembro de 2019. “Governo” também caiu de 10% 
para 4%. A parcela relativa dos Fundos de Investimento 
permaneceu a mesma (26%), assim como a de não residentes 
(11%) e a de seguradoras (4%). Então, aquelas quedas foram 
substituídas pela elevação da participação de Previdência, incluindo 
fundos de pensão abertos e fechados, de 14% para 25%, além de 
“outros” de 4% para 6%. 

Em síntese, os trabalhadores de renda acima do teto do INSS 
investiram indiretamente, através de gestores de fundos de pensão 
abertos e fechados, mais em títulos de dívida pública. Alterou o 
“risco de fuga de investidores” do carregamento da dívida pública 
por sua elevação ao longo dessa década? Os dados não registram 
essa catilinária neoliberal, usada e abusada na fase do golpismo e, 
recentemente, pelos aliados à extrema-direita. 

Os FIFs, cujos investidores PF têm em geral Ensino Superior, 
investem sua maior parcela em risco soberano. Como se distribui o 
patrimônio líquido dos Fundos por ativo? Em novembro de 2019, 
segundo a ANBIMA, a metade estava aplicada em títulos de dívida 
pública federais e 19% em operações compromissadas com lastro 
nesses títulos, ou seja, 69%. Antes, no fim do primeiro mandato de 
Lula em 2006, eram, respectivamente, 55% e 9%, somando menos 
cinco pontos percentuais: 64%. 

Curiosamente, os únicos ativos privados com alguma 
expressão eram, em 2006, os CDB/RDB com 10% e as ações com 
15%. Debêntures (chamados “créditos privados”) tinham a mesma 
parcela de 5% carregada também em 2019. Mas os depósitos a 
prazo caíram para apenas 1% e as ações para 13%. Com a queda 
do crédito deixou de haver a necessidade dos FIF “encarteirarem” o 
funding e nem de se aumentar o capital com emissões de ações 
para elevação da razão da alavancagem financeira. 
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Então, esses onze pontos percentuais a menos em títulos 
privados foram substituídos pelas operações compromissadas com 
lastro em títulos de dívida pública. Logo, os gestores optaram pela 
segurança do risco soberano com liquidez face ao tempo sombrio 
(ou obscuro) vivenciado atualmente. Neoliberais no discurso, mas 
desenvolvimentistas na prudência, né? 

Quanto ao patrimônio líquido por classe de FIF, a diferença 
marcante entre o início (2006) da série temporal e o fim (2019) foi 
a queda da participação da renda fixa de 54% para 39% em 
contrapartida do crescimento da Previdência de 8% para 17%, FIDC 
de 2% para 4%, FIP de 0% para 5%, FII de 0% para 2%, ETF de 
0% para 1%. Os Fundos de Ações e os Multimercados continuaram 
com participações estáveis, respectivamente, 9% e 22%. 
Investidores passaram a se preocupar mais com a Previdência 
Complementar. 

Quando se verifica as participações dos diversos segmentos 
de investidor no total do patrimônio líquido de todos os fundos (R$ 
5,377 trilhões), destacam-se os ligados a essa Previdência: EFPC de 
empresas públicas com 5% e de empresas privadas com 7%, EAPC 
(VGBL/PGBL) com 17% e RPPS (Regime Próprio de Previdência 
Social) com 3%. Somam quase 1/3 do total. O bloco corporativo 
(Seguradora, Capitalização, Corporate, Middle Market) soma 14%. É 
inferior ao bloco de Pessoa Física (Private com 16%, Varejo de Alta 
Renda com 8%, Varejo Tradicional com 6%) com 30%. O restante 
soma 26%.  

Existem 18.991 Fundos, sendo 59% FIF e 41% FIFC (em 
cotas). Metade deles compõem as diversas carteiras dos 
Multimercados. Pela gestão ativa cobram maiores Taxas de 
Administração se comparadas com os de gestão passiva 
acompanhando benchmark. 

O número de contas (FI+FIC) atinge 19 milhões, sendo 9,5 
milhões (50%) de Renda Fixa, 27% de Ações, 11% de 
Multimercados, 3% de Previdência (586.197), e 7% FII (Fundos de 
Investimentos Imobiliários). Atualmente, existem 573,6 mil cotistas 
de FII’s na B3. O saldo de recursos investidos em Fundos 
Imobiliários atingiu R$ 100,2 bilhões em novembro de 2019, 
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crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 2018. 
Equivale a 2% do total dos Fundos de Investimento. 

&  

Quando se trabalha com fatos e dados, em lugar de opinar 
com base em ideologia, verifica-se a mitificação da ocupação do 
espaço do mercado bancário por parte do mercado de capitais. No 
caso da tabela acima, percebe-se um ciclo de ascensão e queda de 
debêntures, cujo auge ocorreu nos anos (2015-2017) quando a 
taxa de juro básica esteve em um patamar absurdamente elevado 
(14,25% durante 15 meses) e foi abaixada com atraso em relação à 
queda da taxa de inflação. Nesse período, explodiu o grau de 
endividamento das grandes empresas não-financeiras. 
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18. MERCADO DE SEGUROS E 
PREVIDÊNCIA 

Mercado de Seguros 

O passo seguinte na história financeira do mundo, contada 
por Niall Ferguson no livro “A Ascensão do Dinheiro”, é a história da 
administração do risco. Ela é a de uma longa luta entre nosso vão 
desejo de estar seguro financeiramente e a dura realidade de não 
existir uma coisa como “o futuro” no singular. Existem apenas 
múltiplos futuros imprevisíveis. Eles jamais perderão a capacidade 
de nos pegar de surpresa. 

A questão-chave é: como podemos lidar com os riscos e as 
incertezas do futuro? O ônus para se garantir contra o infortúnio cai 
sobre o indivíduo? Ou deveríamos confiar na caridade voluntária dos 
seres humanos, nossos semelhantes, quando as coisas dessem 
horrivelmente errado? Ou deveríamos ser capazes de contar com o 
Estado – em outras palavras, nas contribuições compulsórias dos 
contribuintes, nossos semelhantes – para socorrer quando alguma 
calamidade acontecer? 

Os desastres naturais deixam claro os defeitos de um sistema 
de seguro com multitarefas:  

1. divide as responsabilidades entre companhias privadas de 
seguros,  

2. oferecem proteção contra danos, e  

3. oferece o governo federal a defesa civil.  

Nesses momentos de aflição, o trabalho das companhias de 
seguro deixa de ser ajudar os donos de apólices desalojados, mas 
sim o de evitar pagá-los. Assevera os danos sofridos por suas 
propriedades terem sido devido à calamidade natural não coberta. 
Inclusive passam a classificar a região como “zona não 
assegurável”. 

Isso é sintomático de um Complexo do Capitalismo de 
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Desastre disfuncional. Ele gera lucros privados para alguns, mas 
deixa o pagamento dos verdadeiros custos da catástrofe para os 
contribuintes.  

Diante dessas contas ruinosas, quando o seguro falha, a única 
alternativa com efeito é nacionalizar todos os desastres naturais, 
criando um imenso risco sem fundo para os governos? 

Os desastres podem ser pequenos negócios privados, como 
também grandes e públicos. Todos os dias, as pessoas ficam 
doentes, ou são feridas ou acidentadas, e não podem trabalhar. 
Todos nós envelhecemos e perdemos nossa força de trabalho. 
Desafortunados já nascem incapazes de se manter. E mais cedo ou 
mais tarde todos nós morremos, frequentemente deixando 
dependentes sem apoio. 

O ponto-chave é poucas dessas calamidades serem eventos 
aleatórios. Quando existem dados em longo prazo, capazes de 
demonstrarem certa regularidade, é possível vincular probabilidades 
à incidência e à escala dos desastres. No entanto, apreciações 
diferentes indicam eles pertencerem mais à esfera das incertezas 
radicais não probabilísticas em lugar dos riscos adequadamente 
compreendidos.  

Essas probabilidades podem ser calculadas com maior 
precisão para a maioria dos outros riscos enfrentados pelas 
pessoas, sobretudo porque eles são mais fáceis de reconhecer. 
Durante o tempo médio de vida, o risco de morte, devido à 
exposição às forças da natureza, incluindo todos os tipos de 
desastres naturais, é similar ao de morte devida a incêndio em um 
prédio.  

As chances de um cidadão médio ser morto a tiros podem ser 
dez vezes maiores. Mas é trinta vezes mais provável ainda ele 
cometer suicídio. Mais provável ainda é morrer em acidente 
rodoviário fatal. Mas, entre todas as possibilidades, morrer de 
câncer é a mais esperada, ou seja, uma em cada cinco pessoas 
morre dessa doença. 

Nas sociedades agrícolas pré-modernas, quase todos corriam 
riscos substanciais de morte prematura devido à má nutrição ou 
doença, para não mencionar guerras. Só lentamente os homens 
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começaram a avaliar o significado das regularidades mensuráveis 
no tempo, na produção de safras e nas infecções.  

Nos séculos XVIII e XIX, começaram a registrar 
sistematicamente a incidência de chuvas, das safras e da 
mortalidade de uma maneira tal a possibilitar o cálculo 
probabilístico. Mas, muito antes de fazê-lo, eles compreenderam a 
sabedoria de economizar para enfrentar os infortúnios. 

Poupar antes de uma provável adversidade futura permanece 
o princípio fundamental do seguro, seja contra a morte, os efeitos 
da velhice, da doença ou de acidente. O desafio é saber:  

1. o quanto investir e  

2. o que fazer com esses investimentos financeiros. 

Os primeiros arranjos de seguros tinham o caráter de 
empréstimos condicionais a mercadores. Eles seriam cancelados no 
caso de um acidente, infortúnio, revés.  

Nos anos 1350, os primeiros contratos reais de seguro 
começaram a aparecer, com prêmios variando entre 15% e 20% da 
soma assegurada, caindo para menos de 10% no século XV. 
Gradualmente, esses contratos se tornaram padronizados.  

No final do século XVII, algo parecido com um mercado 
dedicado ao seguro começou a se formar em Londres, depois do 
Grande Incêndio de 1666. 

Os riscos dos seguradores eram ilimitados. Os arranjos 
financeiros eram do tipo “pague enquanto está indo ou fazendo”, ou 
seja, o objetivo era coletar prêmios suficientes, em qualquer ano, 
para cobrir os pagamentos dos sinistros daquele ano e deixar uma 
margem de lucro.  

Os riscos limitados chegaram ao negócio dos seguros no início 
do século XVIII. Mas todas as formas de seguro eram ainda uma 
forma de jogo de azar. Não existia uma base teórica adequada para 
a avaliação dos riscos que estavam sendo cobertos. 

Então, começando por volta de 1660, aquela base teórica foi 
sendo criada. Essencialmente, houve seis rupturas cruciais. Elas 
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constituíram as pedras fundamentais da matemática atuarial.  

A primeira foi a probabilidade, com o insight de Blaise Pascal 
de “o medo do dano deve ser proporcional não meramente à 
gravidade do dano, mas também à probabilidade do evento”. O 
cálculo da expectativa de vida buscava estimar a possibilidade de 
morrer de determinada causa, tomando como base as estatísticas 
oficiais de mortalidade, deduzindo as probabilidades de não morrer 
em um determinado ano.  

A dedução da certeza através da Lei dos Grandes Números de 
Jacob Bernoulli, em 1705, propôs, “sob circunstâncias similares, a 
ocorrência (ou não ocorrência) de um evento no futuro seguirá o 
mesmo padrão observado no passado”.  

A curva do sino expressa a distribuição normal, isto é, os 
resultados de qualquer tipo de processo repetido poderiam ser 
distribuídos ao longo de uma curva, de acordo com sua variação em 
torno do desvio médio ou padrão. Assim, as irregularidades não 
trarão nenhuma desproporção à recorrência das grandes 
probabilidades.  

Em 1738, o matemático suíço Daniel Bernoulli propôs: “a 
utilidade resultante de qualquer pequeno aumento na riqueza será 
inversamente proporcional à quantidade de bens previamente 
possuídos”.   

Finalmente, em 1764, Thomas Bayes antecipa a formulação 
moderna da inferência, propondo a utilidade esperada ser a 
probabilidade de um evento multiplicado pelo pagamento recebido 
no caso daquele evento. Em resumo, não foram os comerciantes, 
mas os matemáticos os verdadeiros progenitores do seguro 
moderno. 

Mercado de Previdência 

No século XVIII, o Fundo para uma Provisão para Viúvas e 
Filhos dos Ministros da Igreja da Escócia foi o primeiro fundo de 
seguro operando sobre o seu maior princípio. O capital ia sendo 
acumulado até os juros e as contribuições serem suficientes para 
pagar a soma máxima das anuidades e das despesas esperadas 
com sinistros.  
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Se as projeções estivessem erradas, o fundo excederia ou, 
mais problematicamente, ficaria abaixo da soma exigida. Sua 
criação foi um marco na história financeira do mundo, contada por 
Niall Ferguson no livro “A Ascensão do Dinheiro”. 

O que ninguém tinha antecipado, nos anos 1740, foi, por 
aumentar constantemente o número de pessoas pagando prêmios, 
os fundos de seguro e/ou pensões cresceriam para se tornar alguns 
dos maiores investidores do mundo. São parte dos chamados 
investidores institucionais. Hoje,dominam os mercados financeiros 
globais.  

Quando, depois da II Guerra Mundial, as Companhias de 
Seguro e Previdência Complementar foram autorizadas a começar a 
investir na Bolsa de Valores, elas abocanharam, rapidamente, 
grandes porções do patrimônio corporativo dos países anglo-saxões. 

O tamanho interessa no setor de seguros, porque quanto 
maior o número de contribuintes de determinado fundo, fica mais 
fácil, pela Lei das Médias, predizer a quantia a ser desembolsada a 
cada ano. Embora a data da morte de um indivíduo não possa ser 
conhecida com antecedência, os atuários podem calcular as 
prováveis expectativas de vida de um grande grupo de indivíduos 
com impressionante precisão, usando os princípios aplicados pelos 
ministros escoceses.  

O dinheiro apurado era usado para criar um fundo, Este seria 
lucrativamente investido, de início em empréstimos para ministros 
mais jovens, para produzir renda suficiente para pagar anuidades à 
novas viúvas, dependendo do prêmio pago pelo ministro falecido, e 
para cobrir os custo da administração do fundo. 

Além de calcular o tempo de vida dos segurados, as 
seguradoras também precisam saber o quanto os investimentos dos 
seus fundos vão gerar. Quais ativos a companhia deve comprar com 
os prêmios pagos regularmente por seus segurados? Títulos 
relativamente seguros ou ações mais arriscadas?  

Em outras palavras, o seguro está onde os riscos e as 
incertezas da vida diária se encontram com os riscos e as incertezas 
das Finanças. Para buscar certezas, a Ciência Atuarial provê as 
Companhias de Seguro de vantagem sobre os donos das apólices. 
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A maioria de nós prefere uma aposta tendo 100% de chance 
de uma pequena perda (o prêmio pago anualmente) e uma 
pequena chance de ganho elevado (o desembolso do seguro depois 
do sinistro) em vez de uma aposta com 100% de chance de um 
ganho pequeno (nenhum pagamento de prêmio), mas uma chance 
incerta de perda imensa (nenhum pagamento depois do desastre). 
Daí a crescente demanda pela proteção propiciada por seguro. 

Houve ascensão e queda de uma forma alternativa de 
proteção contra o risco: o Estado onde o bem-estar dos cidadãos 
era conseguido pelos esforços organizados do governo e não pelas 
organizações privadas. Era a alternativa ao duro destino da 
dependência da caridade privada ou ao regime austero de algum 
asilo de pobres. 

O primeiro sistema compulsório de seguro estatal de saúde e 
pensões para a velhice foi introduzido na Alemanha com a 
legislação de Seguro Social de Otto von Bismarck. Como ele mesmo 
definiu, em 1880, seu objetivo era “engendrar, na grande massa de 
despossuídos, o espírito conservador surgido do sentimento do 
direito a uma pensão”. Seus motivos estavam longe de serem 
altruístas: “quem quer que abrace esta ideia chegará ao poder”, 
disse ele. 

Os argumentos para o Seguro Estatal se estenderam além da 
questão da igualdade social. Ele assumiria quando as seguradoras 
privadas temessem seguir adiante. A associação universal e 
compulsória removeria a necessidade de caras campanhas 
publicitárias para a venda. Os grandes números combinados 
formariam médias estáveis para a experiência estatística.  

Em outras palavras, a Previdência Social tiraria partido das 
economias de escala, justificando torná-la mais abrangente 
possível. A do Japão foi a primeira entre as potências mundiais a 
adotar. Lá se tinha a noção clara de o mundo ser um lugar muito 
perigoso para os mercados de seguro privado serem capazes de 
sobreviver sozinhos. 

Entretanto, de acordo com a crítica dos conservadores 
britânicos à “falha fatal no desenho do Estado do bem-estar social 
pós-guerra”, o que começou como um sistema de seguro nacional 
havia degenerado em “sistema de esmolas e de impostos 
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confiscatórios, com incentivos econômicos desastradamente 
contraproducentes”.  

A saúde pública, os serviços sociais e a Previdência Social 
estavam consumindo três vezes acima da Defesa, no conjunto das 
despesas administradas do governo, mas os resultados eram 
desoladores. O Estado do bem-estar social britânico, de acordo com 
os conservadores, havia removido os incentivos sem os quais a 
economia capitalista simplesmente não podia funcionar: a “cenoura” 
da riqueza para aqueles esforçados e o “chicote” da pobreza para 
aqueles negligentes. 

O resultado, apontado também na América, era a falta de 
crescimento da produtividade e a estagflação. Milton Friedman e 
seus “Chicago Boys” deram o lastro intelectual para o 
desmantelamento do Estado de bem-estar social ocidental, inclusive 
prestando consultoria ao General Pinochet, ditador sanguinário do 
Chile. Thatcher e Reagan viriam depois.  

O desmanche começou no Chile, com a mudança do regime 
de repartição para o regime de capitalização, ou seja, do 
igualitarismo para o individualismo. Cortaram o gasto público, mas 
o Estado teve de assumir o déficit da transição e, depois, o ônus 
dos autônomos e informais, fora o risco da perda do poder 
aquisitivo das pensões com a quebra da Bolsa de Valores.  

No cenário futuro, a maior longevidade, os problemas de 
saúde com o envelhecimento populacional, os desastres naturais 
esperados, tudo isso ameaça a Previdência Social em todos os 
países. 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19. MERCADO DE FUTUROS 

Mercado de Futuros 

Na história financeira do mundo, contada por Niall Ferguson 
no livro “A Ascensão do Dinheiro”, o seguro e a Previdência Social 
não são as únicas maneiras de comprar proteção contrachoque 
futuro. A inovação financeira para se fazer isso é adquirir uma 
proteção como fazem os fundos hedge.  

Por exemplo, comprar ativos embargados de companhias 
falidas e assumir riscos possíveis de gerar elevados retornos. 
Negociar com hedge é, claramente, bom negócio em um mundo 
arriscado. 

As origens do hedge são agrícolas. Para um fazendeiro, na 
hora de plantar, nada é mais crucial além de saber o preço pelo qual 
ele conseguirá depois da colheita, quando a levar ao mercado. O 
preço pode ser mais baixo do esperado ou o surpreender, 
positivamente, sendo mais alto. Um contrato de futuros permite ele 
se proteger ao comprometer um negociante a comprar sua colheita 
quando ela chegar ao mercado a um preço acertado quando as 
sementes foram semeadas. 

Se o preço do dia do mercado de entrega ficar mais baixo de 
o esperado, o fazendeiro estará protegido: quem lhe vendeu o 
contrato, naturalmente, especulava o preço estar mais elevado, 
para ter lucro, tendo comprado mais barato. Na realidade, de 
acordo com a oferta e a demanda, os preços oscilam 
frequentemente. 

As primeiras formas de proteção para os fazendeiros eram 
conhecidas como contratos avançados, na verdade, simples acordos 
bilaterais entre o vendedor e o comprador. Um verdadeiro contrato 
de futuros, entretanto, é um instrumento padronizado emitido por 
uma troca de futuros e, desse modo, comercializados.  

Com o desenvolvimento de um contrato padrão de futuros 
“destinos”, ao lado de um conjunto de regras para garantir o acordo 
e, finalmente, uma câmara de compensação, o primeiro verdadeiro 
Mercado de Futuros nasceu em Chicago. A criação de uma bolsa 
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permanente de futuros em 1874, a antepassada da atual Chicago 
Mercantile Exchange, criou um ambiente para os negócios de hedge 
nos mercados de commodities dos Estados Unidos. 

Um hedge, puro e simples, elimina inteiramente riscos 
relacionados com o preço. Ele exige um especulador para assumir o 
risco. Na prática, entretanto, a maioria dos negociadores de hedge 
tende a se engajar, em alguma medida, na atividade especulativa, 
procurando maneiras de lucrar com os movimentos futuros dos 
preços.  

Somente após o fim do lastro-ouro do dólar e a adoção 
generalizada do regime de câmbio flexível, nos anos 70, os futuros 
puderam também ser emitidos para moedas e taxas de juros. Foi 
em 1982, quando os contratos futuros sobre as ações 
movimentadas pelas Bolsas de Valores se tornaram possíveis. 

Os princípios deste Mercado de Futuros são simples. Como 
todos os contratos são derivados do valor de ativos subjacentes, 
todos os futuros são formas de “derivativos”. Estreitamente 
relacionados são os contratos conhecidos como opções.  

Em essência, o comprador de uma call option (“chamada de 
opção”) tem o direito, mas não a obrigação, de comprar uma 
quantidade acordada de determinada commodity, ou de um ativo 
financeiro, do vendedor (“subscritor”) da opção em algum tempo 
especificado – a data do vencimento –, por um preço específico, 
conhecido como strike price. 

É claro o comprador de uma chamada call option espera o 
preço da commodity, ou de outro instrumento subjacente, subir no 
futuro. Quando o preço ultrapassa o strike price acordado, a opção 
está “no dinheiro” – e no ganho para quem a comprou. 

Uma put option é exatamente o oposto – opção sobre a 
entrega de mercadorias em data e por certo preço convencionado. 
O comprador tem o direito, mas não a obrigação, de vender 
determinada quantidade acordada de algo por determinado preço 
ao vendedor da opção. 

Um terceiro tipo de derivativo é o swap. Efetivamente, é uma 
aposta entre dois interessados, por exemplo, na tendência futura da 
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taxa de juros. Um swap de taxa de juros permite os dois 
interessados, recebedores de pagamentos de juros, literalmente os 
permutem (swap significa permuta, troca, em inglês), permitindo 
alguém receber uma taxa variável de juro para trocá-la por uma 
taxa fixa de juro, no caso do declínio das taxas de juros. O não 
pagamento de um crédito swap, contudo, oferece proteção contra o 
não pagamento de uma companhia de seus títulos. 

Talvez a forma mais intrigante de derivativo, entretanto, 
sejam os derivativos do clima, como os títulos de catástrofes 
naturais. Eles permitem as seguradoras e outras companhias 
compensarem os efeitos de temperaturas extremas ou de desastres 
naturas, vendendo os chamados “rabos de riscos” para os fundos 
hedge.  

Com efeito, o comprador de um cat bond está vendendo 
seguros. Se o desastre especificado no título acontecer, o 
comprador tem de desembolsar determinada soma acordada, ou 
perde seu principal por confisco. Em compensação, o vendedor paga 
uma atraente taxa de juros. 

Houve época quando a maioria desses derivativos era de 
instrumentos padronizados, produzido por Bolsas de Futuros. Agora, 
entretanto, a vasta proporção é de derivativos feitos sob 
encomenda, vendidos “por cima do balcão” (OTC = Over-The-
Counter), frequentemente, por bancos cobradores de comissões 
atraentes por seus serviços.  

Essas “armas financeiras de destruição em massa” 
representavam o total de operações especulativas pendentes de 
contratos derivativos OTC – combinados em dupla contagem ad hoc 
entre dois interessados – em cerca de US$ 596 trilhões, em 
dezembro de 2007. Esta seria a soma especulativa pendente se 
todos os derivativos fossem desembolsados, mas o valor bruto de 
mercado era apenas pouco mais de US$ 14,5 trilhões. 

Contudo, permanece o fato de essa inovação financeira 
efetivamente dividir o mundo em dois: quem pode ser protegido 
contra os riscos e quem não pode ser. Ao contrário das empresas 
corporate, a maioria das famílias comuns não pode absolutamente 
se proteger, e até mesmo não saberia como, mesmo se pudesse 
pagar.  
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As pessoas físicas ainda têm de confiar nas apólices de 
seguro. Ou então votar e esperar o Estado do bem-estar e da 
Previdência Social aparecer para resgatá-las do infortúnio. O 
problema é muita gente conservadora não saber votar, não 
distinguindo entre religião e política, ou seja, entre ação espiritual e 
ação coletiva. 

Existe uma terceira estratégia: a de investir por conta própria, 
para os tempos difíceis, ou a de tomar empréstimos para comprar 
ativos. Sua futura valorização supostamente servirá como anteparo 
contra calamidades inesperadas.  

Por exemplo, o investimento geralmente alavancado, isto é, 
financiado por uma dívida, para aquisição da casa própria, é 
supostamente aquele capaz de ter seu valor continuamente se 
elevando até chegar o tempo da aposentadoria.  

A falha desta estratégia é representar uma “aposta de mão 
única” em propriedade imóvel sem proteção (unhedge) em um 
único mercado: o imobiliário. Ao contrário do pensado pelo senso 
comum, é investimento ilíquido, inseguro e, em situação extrema, 
pouco rentável. 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20. MERCADO IMOBILIÁRIO 

Niall Ferguson, no livro “A Ascensão do Dinheiro” sobre a 
história financeira do mundo, afirma o jogo econômico favorito 
envolver a propriedade. Até mesmo as crianças são ensinadas a 
enriquecer pela posse e renda da propriedade, muito antes de 
terem seu próprio dinheiro, jogando “Banco Imobiliário”.  

O objetivo inicialmente pretendido do jogo era expor a 
iniquidade de um sistema social no qual uma pequena minoria de 
proprietários de imóveis lucrava com os alugueis recolhidos de seus 
inquil inos. Originalmente conhecido como “O Jogo dos 
Proprietários”, acabou sendo denominado “Monopólio”, nos Estados 
Unidos, como consequência da lógica do mercado... 

O sugerido pelo jogo, contraditoriamente com sua intenção 
original, é ser inteligente possuir propriedades. “Seguro como uma 
casa” justifica o lugar-comum da “realização do sonho da casa 
própria”.  

Significa também não existir algo mais seguro no mundo das 
finanças bancárias em lugar de emprestar dinheiro para as pessoas 
comprarem propriedades imobiliárias. Por que? Porque, se elas não 
pagarem o empréstimo, o emprestador de crédito hipotecário pode 
tomar a propriedade. Mesmo se o devedor fugir, a casa não sai do 
lugar. Como dizem os brasileiros, terrenos e casas são “imóveis”. 

A fonte de recursos mais importante para abrir negócio novo 
nos Estados Unidos é a hipoteca da casa do empreendedor. Por isso, 
o financiamento do boom no investimento residencial atingiu um 
pico de 50 anos em 2005. No resto do mundo também se alastrou a 
inflação de ativos no mercado imobiliário, acompanhando a 
expansão mundial das “democracias de donos de propriedade”. A 
maioria dos eleitores é composta de proprietários, ou seja, a 
maioria das famílias possuem (ou buscam possuir) a casa onde 
moram. 

A posse de residência é uma exceção somente nas áreas mais 
pobres, devido à permanência histórica da concentração fundiária, 
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inclusive no solo urbano, embora a antiga aristocracia rural não 
mais monopolize o sistema político. O direito de votar nas eleições 
era originalmente uma função da posse de propriedade.  

O declínio dessa aristocracia teve causa financeira:  ela 
maximizou sua capacidade de tomar empréstimos para financiar 
estilo de vida de consumo conspícuo e minimizou o risco de não 
conseguir pagar juros. Então, recebeu a dura lição de “a 
propriedade, não importa quanto alguém possua, é segurança 
apenas para quem lhe empresta dinheiro”.  

Com o advento do sufrágio universal, um emprego regular 
passou a ser mais seguro em vez de um título de nobreza herdado. 

A democracia da posse do lar foi construída na América. Antes 
dos anos 30, pouco mais de 2/5 das famílias norte-americanas 
possuíam as casas onde viviam. As hipotecas eram uma exceção, 
não a regra. Mas, mesmo assim, na Grande Depressão, quando os 
preços das casas despencaram, milhares de hipotecas eram 
executadas diariamente. 

O componente mais bem-sucedido e duradouro do New Deal 
de Franklin Delano Roosevelt foi o novo acordo que oferecia a 
respeito dos imóveis. Ao aumentar radicalmente a oportunidade 
para os norte-americanos possuírem seus próprios lares, a 
administração Roosevelt foi a pioneira da ideia de uma democracia 
da posse massiva de imóveis. Provou ser o antídoto perfeito para a 
ameaça de revolução comunista. 

O New Deal foi a tentativa de o governo norte-americano 
ocupar espaço imobiliário, onde o mercado livre fracassou. 
Favorecia o aumento da provisão de casas populares, modelo já 
adotado pela maioria dos países europeus com a locação social.  

A Administração de Obras Públicas gastou quase 15% do seu 
orçamento em casas de baixo custo e no fim dos bairros miseráveis. 
Houve também o salva-vidas para o mercado de hipotecas, 
refinanciando-as em prazos mais longos de até quinze anos.  

Introduziu o seguro federal dos depósitos de poupança. A 
ideia era direcionar o dinheiro para hipotecas ser mais seguro em 
lugar das próprias casas, porque, se os devedores não pagassem 
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seus empréstimos, o governo simplesmente compensaria os 
poupadores. 

No filme clássico de Frank Capra de 1946, A Felicidade Não se 
Compra, o personagem de James Stewart se dirige ao dono dos 
bairros miseráveis:  

“O senhor sabe quanto tempo demora para um trabalhador 
poupar cinco mil dólares? Apenas lembre-se disso: esses 
trabalhadores constroem, fazem os pagamentos, vivem e 
morrem nesta comunidade. Bem, é demais fazê-los trabalhar 
e pagar e viver e morrer em uns poucos aposentos decentes e 
um banheiro?” 

Essa afirmação radical da virtude da posse de uma casa era 
nova. O mercado secundário nacional surgiu nos Estados Unidos, 
em 1938, quando a nova Federal National Mortgage Association, 
apelidada de Fannie Mae, foi autorizada a emitir títulos e a usar a 
renda para comprar as hipotecas dos Savings and Loans (S&L) 
locais.  

Com o governo assegurando o mercado imobiliário e a dívida 
da hipoteca, reduziu-se o pagamento mensal médio sobre uma 
hipoteca, tornando a posse do lar viável para muito mais norte-
americanos. Nasceu, então, o sonho americano de morar em 
subúrbios modernos. Aumentou para 60% o índice de propriedade 
do lar por volta de 1960. 

No entanto, na parte predominantemente negra das cidades, 
não havia empréstimos federais, porque os afro-americanos eram 
considerados indignos de crédito. A segregação racial explícita na 
prática de dar classificação negativa de crédito a áreas inteiras se 
tornou conhecida com red-lining. Foi a dimensão financeira da luta 
pelos direitos civis.  

A raiva contra essa discriminação econômica, baseada no 
preconceito de que os negros eram “mau risco de crédito”, explodiu 
nos distúrbios de Detroit, em 1967. Foi um símbolo potente da 
rejeição de negros desfrutarem a democracia de posse imobiliária. 
Ela ainda os tratava como “cidadãos de segunda classe”.  
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A resposta política foi mais uma vez ampliar o mercado 
secundário para hipotecas e diminuir sua taxa de juros, além de 
tornar a red-lining um delito federal. Com o Community 
Reinvestment Act (CRA) de 1977 os bancos norte-americanos 
ficaram sob pressão estatutária para emprestar dinheiro para as 
comunidades de minorias mais pobres.  

Com o mercado imobiliário então garantido por um nome 
soando como uma versão financeira dos Mamas & Papas – Fannie, 
Ginnie e Freddie –, os ventos políticos (Like Blowin’ in The Wind 
cantada por Bob Dylan) foram se tornando favoráveis para a 
democracia da posse imobiliária. 

Esse vento espalhou pelo mundo a crença de o Estado deveria 
prover, ou pelo menos subsidiar, a habitação para as classes 
trabalhadoras. Tanto os conservadores quanto os trabalhistas a 
adotaram.  

A única diferença verdadeira entre a direita e a esquerda foi a 
presteza dos conservadores para desregular o mercado privado de 
alugueis, na esperança de encorajar os donos dos terrenos a 
construir e os donos dos imóveis vazios os locarem. Em 
contrapartida, houve a igual e oposta decisão dos trabalhistas de 
impor novamente o controle dos alugueis e eliminar a prática de 
intimidação dos locadores, para despejar os locatários das 
propriedades com alugueis controlados, por exemplo, alugando a 
vizinhança para imigrantes do terceiro mundo. 

Nos Estados Unidos, onde as casas populares financiadas pelo 
governo nunca foram tão importantes quanto no resto do mundo, 
os pagamentos dos juros das hipotecas eram quase integralmente 
dedutíveis do imposto de renda, desde o início da Lei Federal do 
Imposto de Renda em 1913.  

Na Inglaterra, liderada por Margaret Thatcher após 1983, 
introduziu-se uma Compensação dos Juros da Hipoteca na Fonte, 
com certo limite para a dedução. Mas Thatcher achou melhor 
maneira para encorajar a propriedade imobiliária ao vender as 
casas das locações sociais a preços baixos para um milhão e meio 
de famílias da classe trabalhadora. Dispararam o estoque de 
propriedades de donos residentes e o apoio conservador à 
privatização. 
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Boom e Crash no Mercado Imobiliário 

Os emprestadores para as hipotecas, nos Estados Unidos, 
estavam oferecendo empréstimos de 30 anos com taxas fixas bem 
abaixo da taxa de inflação, ou seja, pagando em termos reais para 
os compradores de imóveis tomarem seu dinheiro emprestado. 
Concomitantemente, os preços das propriedades se multiplicaram 
acima da taxa da inflação.  

ara controlar a elevação dessa taxa, houve a elevação da taxa 
de juros. A consequência involuntária foi um dos booms e uma das 
quebras mais espetaculares na história do mercado imobiliário. 

Um dos maiores escândalos financeiros da história americana 
foi um golpe capaz de ridicularizar toda a ideia de propriedade 
imobiliária como um investimento seguro.  

As Associações de Poupança e Empréstimo (S&L), no final dos 
anos 70, foi atingido por uma inflação de dois dígitos e, depois, por 
grande aumento da taxa de juros. As S&L perderam dinheiro, 
simultaneamente, nas hipotecas de juros fixos em longo prazo, por 
causa da inflação, e com os depósitos para os Fundos de 
Investimento Financeiro que pagavam juros maiores.  

A iniciativa governamental foi tentar salvar o setor com 
isenções de impostos e desregulamentação. Os neoliberais têm a 
crença de as forças de mercado resolverem qualquer problema por 
si só. 

As S&L, então, passaram a poder investir não apenas em 
hipotecas de longo prazo, mas também em qualquer especulação 
financeira, ilustrando o preceito: “a melhor maneira de roubar um 
banco é possuir um”.  

Essas instituições financeiras desregulamentadas, aqui no 
Brasil apelidadas de “multibancos”, apostaram lá o dinheiro de seus 
depositantes em projetos altamente duvidosos. Inicialmente, todos 
ganharam dinheiro em empreendimentos imobiliários pagos por 
depósitos assegurados do governo federal, mas eles estavam, 
efetivamente, indo direto para os bolsos dos empreendedores.  
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A distância entre a parcimônia e o roubo se aproximou no 
esquema Ponzi. O problema foi a demanda pelos condomínios 
jamais ser capaz de manter o ritmo da vasta oferta sendo 
construída com material barato e ordinário. Desapareceram as 
novas entradas antes contabilizadas como lucros.  

Além disso, a desproporção entre os ativos e os riscos das 
maiorias das S&L tornou-se insustentável com mais empréstimos 
em longo prazo sendo feitos por insiders usando dinheiro 
depositado em curto prazo por incautos outsiders. 

O custo final da crise das S&L entre 1986 e 1995 foi de US$ 
153 bilhões (cerca de 3% do PIB), dos quais os contribuintes 
tiveram de pagar US$ 124 bilhões, fazendo dela a crise financeira 
mais cara desde a Grande Depressão, devido à desregulamentação 
mal formulada.  

Mas, mesmo quando as S&L estavam em derrocada, elas 
ofereceram a outro grupo diferente de norte-americanos nova 
oportunidade para mais uma dinheirama fácil. Os corretores de 
títulos de bancos de investimento de Nova York compraram suas 
hipotecas a preço de fim-de-feira.  

Eles personificavam “a nova Wall Street” dos anos 80. 
Tiveram a ideia de reinventar as hipotecas, empacotando-as aos 
milhares e convertendo-as em títulos de “recebíveis imobiliários”, 
para ser vendidos como alternativas aos tradicionais títulos de 
dívida pública e dívida direta corporativa.  

A primeira emissão desse novo tipo de hipoteca com garantia, 
também chamada, pomposamente, de “obrigação hipotecaria 
colateralizada”, ocorreu em junho de 1983. O processo chamado 
“securitização” foi uma inovação capaz de transformar Wall Street.  

Caracterizou uma nova Era nas finanças norte-americanas. As 
transações anônimas ao portador passaram a contar mais face às 
relações nominativas. 

Mais uma vez, o governo federal ficou responsável por pagar 
a conta da farra financeira, pois a maioria das hipotecas continuava 
a usufruir de garantia implícita do trio Fannie, Freddie e Ginnie. Os 
títulos financeiros usados dessas hipotecas como colaterais podiam 
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ser apresentadas como títulos virtualmente governamentais e, por 
causa disso, com “grau de investimento”.  

Entre 1980 e 2007, o volume desses títulos garantidos por 
hipotecas garantidas cresceu de US 200 milhões para US$ 4 
trilhões! 

Estudo de Caso: o Mercado Imobiliário Subprime 

Há pelo menos três considerações para levar em conta, 
quando se tenta comparar a propriedade imobiliária com outras 
formas de ativos.  

A primeira é a depreciação. As ações não se degradam ou 
exigem reparações; as casas, sim.  

A segunda é a liquidez. Como ativos, as casas são um bocado 
mais difícil para converter em moeda do que as ações.  

A terceira é a volatilidade. Embora os imóveis sejam menos 
voláteis, não dá para dizer os preços das casas nunca se desviarem 
de rota ascendente, como se pode verificar no caso do subprime. 

Os empréstimos hipotecários “subprime” foram destinados por 
corretores imobiliário para famílias em vizinhanças pobres com 
histórias de racionamento de crédito. Eram muito arriscadas.  

Mas foi justamente seu risco o capaz de as possibilitarem dar 
alto retorno para quem emprestava dinheiro em crédito hipotecário. 
Isso não era feito como nas velhas hipotecas de 30 anos com juros 
fixos inventadas no New Deal.  

Grande proporção era de Hipotecas com Juros Ajustáveis 
(ARMs). Em outras palavras, a taxa de juros poderia variar de 
acordo com as mudanças nos custos dos empréstimos em curto 
prazo.   

Muitas eram também hipotecas apenas de juros, sem 
amortização, ou seja, o pagamento do principal. A maioria tinha 
períodos introdutórios como chamariz, nos quais os pagamentos 
iniciais de juros, geralmente durante os primeiros dois anos, eram 
mantidos artificialmente baixos, respaldando a proporção limite dos 
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custos do serviço da dívida face à renda do tomador do 
empréstimo.  

Por exemplo, um empréstimo subprime carregava uma taxa 
de juros de 9,75% nos dois primeiros anos e, logo após, uma 
margem da porcentagem de 9,125 pontos percentuais sobre a taxa 
de juros interbancária. 

Muitas famílias aproveitaram essas condições iniciais para 
refinanciar suas transações hipotecarias. A renegociação permitia a 
quem tomava empréstimos tratar suas casas como “máquinas de 
fazer dinheiro”, convertendo seu patrimônio líquido em papel-
moeda.  

A maioria usou o dinheiro apurado no Efeito Riqueza dessas 
transações para:  

1. pagar dívidas de cartão de crédito – e assumir novas,  

2. reformar suas casas ou  

3. comprar novos bens de consumo duráveis. 

Em 2005, cerca de 70% de todas as famílias norte-
americanas possuíam as casas onde moravam, comparados com os 
64% de dez anos antes. Cerca de metade desse aumento pode ser 
atribuída ao boom do empréstimo subprime, cujo maioria era 
constituída por minorias étnicas como negros e latinos. O subprime 
era, de fato, um novo eufemismo financeiro para se referir aos 
negros historicamente discriminados. 

Transformados em bodes expiatórios da crise imobiliária, os 
negros e latinos despejados e desempregados simbolizaram o 
apogeu da democracia da propriedade imobiliária. A realização do 
sonho da casa própria transformou-se em pesadelo para quem 
sempre tinha sido excluído dos financiamentos pelas agências de 
análise de risco, devido ao preconceito racial tenuemente velado. 

Outro bode expiatório foi Alan Greenspan, presidente do 
Federal Reserve. Ele não regulamentou as hipotecas com 
repactuações de juros.  
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Mas foi Bush quem assinou a American Dream Downpayment 
Act [Lei do Pagamento Inicial do Sonho Americano], em 2003, como 
medida destinada a subsidiar as compras da primeira casa para os 
grupos de baixa renda. Os donos do dinheiro, isto é, os credores, 
assim como a Fannie Mae e o Freddie Mac, foram encorajados pela 
administração Bush a não pressionar os tomadores de empréstimos 
subprime com exigências de documentação integral. 

Como modelo de negócio, os empréstimos subprime 
funcionaram lindamente enquanto as taxas de juros ficaram baixas, 
enquanto os devedores mantiveram seus empregos e enquanto os 
preços dos imóveis continuaram a subir. Não se podia confiar, no 
entanto, essas condições durarem muito tempo.  

Mas isso não preocupou os donos da grana subprime. Eles 
embolsaram gordas comissões na assinatura dos contratos 
originais, e depois revenderam seus empréstimos a granel para os 
bancos de Wall Street. Por sua vez, os bancos agruparam os 
empréstimos em RMBS – Hipotecas Residenciais Garantidas por 
Títulos – e as venderam aos investidores no mundo inteiro.  

Repaginados como CDO – Obrigações da Dívida Colateralizada 
–, esses títulos subprime puderam ser transformados de 
empréstimos arriscados para tomadores complicados em títulos de 
investimento classificados no grau AAA (triple A). Esta garantia foi 
dada por uma ou duas das principais agências de avaliação de risco, 
Moody’s ou Standard & Poor.  

Os riscos foram espalhados pelo mundo, sendo alocados 
naqueles menos capazes de compreender o que era empréstimo 
NINJA, isto é, para alguém No Income No Job or Assets – Sem 
Renda Sem Emprego ou Bens. 

Com o aperto da política monetária, quando o Federal Reserve 
aumentou a taxa de juros de curto prazo de 1% para 5,25% aa, as 
taxas médias das hipotecas subiram cerca de um quarto: de 5,34% 
para 6,6% aa. O efeito foi devastador nas repactuações.  

Os pagamentos dos empréstimos subprime se atrasaram e 
houve a explosão da bolha imobiliária, provocando o começo da 
queda dos preços das casas, pela primeira vez desde o começo dos 
anos 1990. Logo, os devedores descobriram suas dívidas terem um 
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valor acima do valor de mercado de suas casas. Então, as famílias 
ficaram com patrimônio negativo. Houve um dilúvio de execuções 
hipotecárias. 

Ondas de choque se espalharam pelo mercado financeiro 
globalizado. Quanto até mesmo as propriedades classificadas como 
triplo AAA começaram a não honrar seus pagamentos, fundos de 
hedge especializados em comprar CDOs de risco mais elevado e 
bancos de investimento com exposição subprime, ocultos em 
“finanças fora de balanço”, foram arrastados.  

O problema foi muito magnificado pelo tamanho excessivo da 
alavancagem financeira, isto é, a relação entre seus ativos e seus 
recursos próprios. Logo, o mercado interbancário travou pela 
desconfiança mútua. 

Moral da história: as casas não são “o único investimento 
seguro”! Seus preços podem subir e também podem cair. São ativos 
bastante ilíquidos, portanto, são difíceis de ser vendidos sem “preço 
de liquidação”. 

Encorajar a posse da casa própria pode ajudar a construir um 
eleitorado político para o capitalismo. Mas também distorce o 
mercado de capitais ao forçar as pessoas a apostarem tudo no 
imóvel.  

A tendência é investir quase toda a riqueza familiar na própria 
casa, quando a chave para a segurança financeira deveria seu um 
portfólio de ativos bem diversificados. Para adquiri-lo, os 
consultores aconselham a tomar empréstimos, antecipando ganhos 
de capital futuros.  

Mas não deveríamos ser seduzidos a arriscar tudo no jogo 
altamente alavancado do mercado imobiliário. Ele está muito longe 
de ser livre de riscos. Para não entrarmos em fragilidade financeira, 
tem de haver uma diferença sustentável entre os custos dos 
empréstimos e os retornos de investimentos ou entre o serviço da 
dívida e a renda recebida. Quem garante isso?! 
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Socialdemocracia e/ou Neoliberalismo no Mercado Imobiliário 

Relatório especial da revista The Economist (16 de janeiro de 
2020) avalia, nos últimos 70 anos, a habitação ter sofrido uma 
transformação notável. Até meados do século XX, os preços das 
casas em todo o mundo rico eram bastante estáveis. A partir do 
pós-guerra, porém, eles cresceram tanto em relação aos preços de 
outros bens e serviços quanto em relação à renda da maioria das 
pessoas. Os aluguéis aumentaram também.  

Terras agrícolas, no século XVIII, eram a maior classe de 
ativos do mundo. No século XIX, as fábricas da Revolução Industrial 
se destacaram. Desde meados do século XX, a habitação passou a 
ser a maior garantia patrimonial de riqueza possuída por famílias.  

Distingue-se das outras formas de manutenção de riqueza por 
sua liquidez. Os ativos monetários são plenamente líquidos. Os 
ativos financeiros apresentam uma certa liquidez, além de 
propiciarem rendimentos em juros. Os ativos imobiliários são 
imóveis ou, contabilmente, imobilizados.  

Justamente por isso, as residências próprias, usadas como 
moradia principal, não são consideradas nos rankings internacionais 
de riqueza pessoal. Só os demais imóveis, colocados à venda ou 
para alugar ou fim-de-semana, são contabilizados como riqueza. 

Três fatores principais explicariam a estabilidade de preços 
das moradias no capitalismo anterior a 1945. Primeiro, os mercados 
hipotecários se desenvolveram pouco. Segundo, as rápidas 
melhorias no transporte permitiram as pessoas viver mais longe do 
local de trabalho, aumentando a quantidade de terras 
economicamente úteis nas periferias das metrópoles. Terceiro, não 
havia muita regulamentação fundiária do uso do solo urbano. Os 
construtores de casas podiam construir da maneira mais 
conveniente para eles. 

A democracia da posse do lar começou a ser construída na 
América, com o New Deal de Franklin Delano Roosevelt, em reação 
política aos efeitos sociais da Grande Depressão de 1929. Foi a 
tentativa de o governo norte-americano cobrir o déficit habitacional, 
onde o mercado livre tinha fracassado. Foi também o antídoto para 
a ameaça de revolução comunista, inspirada pela revolução 
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soviética, ocorrida uma década e meia antes. No pós-guerra, foi 
uma arma ideológica do mundo ocidental em Guerra Fria contra a 
URSS. 

Governos ocidentais “pró mercado livre” prometeram 
aumentar a propriedade da casa. Um país de ocupantes-
proprietários, segundo os conservadores, seria financeiramente 
estável. As pessoas poderiam aproveitar o patrimônio de sua casa 
quando chegassem à aposentadoria ou se encontrassem em 
dificuldades. Voltada sobretudo a idosos, a modalidade de hipoteca 
reversa, por exemplo, prevê a alienação do imóvel pelo proprietário, 
mantendo o direito de uso da casa, em troca de uma renda vitalícia. 
É uma maneira de não se deixar o imóvel próprio como herança 
para filhos e dependentes. Deixa sim para o credor da hipoteca. 

No final dos anos 1940 e 1950, partidos políticos ocidentais 
tornaram-se mais propensos a identificar a propriedade de casa 
como uma meta política. Tornou-se aparentemente comum o 
incentivo ao morador se tornar proprietário em lugar de pagar 
aluguel. 

Nos Estados Unidos, a Administração de Veteranos concedeu 
hipotecas sem pagamento inicial aos veteranos em meados da 
década de 1940. O Canadá estabeleceu a Central Mortgage and 
Housing Corporation para beneficiar os veteranos de guerra. Em 
1950, o governo japonês estabeleceu a Government Housing Loan 
Corporation para fornecer hipotecas de juros baixos e taxas fixas. 
Mudanças nos regulamentos financeiros internacionais também 
incentivaram os bancos a emitir hipotecas. 

A segunda metade do século XX é vista como a “Era da 
Grande Hipoteca”. Em 1940-2000, o crédito hipotecário como 
percentual do PIB em todo o mundo rico foi além do dobro. A 
mobilidade social permitida, devido à sobra nos orçamentos 
familiares de cerca de 30% antes gastos com aluguel, deu a 
sensação de um Efeito Riqueza.  

A sociedade da classe média norte-americana tornou-se 
afluente. O american way of life foi cultura consumista exportada 
para o resto do mundo como modelo a ser imitado. A taxa de 
propriedade de casas na América aumentou de 45% para 70%. A 
Grã-Bretanha passou de 30% para 70%, depois da Margareth 
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Thatcher privatizar as moradias destinadas à classe trabalhadora e 
conquistar apoio antes dado ao Partido Trabalhista. 

A expansão mundial dessa “democracia da propriedade” 
prometia tornar a maioria dos eleitores possuidora de residência. 
Favoreceu o sentimento conservador de proprietár ios, 
diferentemente do modelo de locação social da moradia. Este tinha 
sido adotado na maioria socialdemocrata dos países europeus. 

Viver em imóvel alugado é mais comum na Alemanha em 
lugar de casa própria. Mais da metade dos habitantes do país aluga 
o imóvel onde vive. Apenas 18% dos 3 milhões de habitantes de 
Berlim têm casa ou apartamento próprio. 

Após a queda do Muro de Berlim, em 1989, a cidade 
reunificada se viu com um excedente de apartamentos, muitos dos 
quais de propriedade do Estado. Em um esforço para gerar recursos 
urgentemente necessários para custear a reunificação de Berlim 
Oriental e Ocidental, muitos imóveis foram privatizados. 

Investidores imobiliários estrangeiros não demoraram a 
entender o potencial de crescimento em Berlim, embora os aluguéis 
ainda custem significativamente menos se comparados aos de 
Londres, Paris ou Roma. Eles começaram a comprar e reformar 
apartamentos. Também começaram a cobrar aluguéis mais altos. 

Ao mesmo tempo, a população de Berlim continuou a crescer. 
Entre 2012 e 2017, a cidade ganhou 250 mil habitantes, segundo 
cifras oficiais. 

Esse conjunto de fatores levou a uma alta nos preços dos 
aluguéis, especialmente nos bairros mais procurados. Em 2017, 
Berlim foi a única grande cidade do mundo onde os preços dos 
imóveis subiram mais de 20% em relação ao ano anterior. Os 
aluguéis acompanharam essa alta por serem estipulados como um 
percentual do valor deles. 

Os eleitores da cidade elegeram um governo de esquerda com 
característica socialdemocrata. Três milhões de inquilinos em Berlim 
vão se beneficiar da medida, aprovada em lei, dos aluguéis agora 
serem congelados, após uma fase prolongada de aumentos 
galopantes, expulsando moradores mais velhos ou de renda mais 
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baixa. Vai sustar o movimento ascendente absurdo dos preços pelos 
próximos cinco anos. 

Aprovada por legisladores, no dia 30/01/2020, está prevista 
para entrar em vigor em março. A medida é uma tentativa do 
governo de esquerda berlinense de barrar o processo de 
gentrificação de uma cidade atraente por seu cenário criativo, mas 
sentindo a pressão de investidores imobiliários e de projetos de 
infraestrutura. 

Gentrificação é um processo de transformação de centros 
urbanos através da mudança dos grupos sociais ali existentes, onde 
sai a comunidade de baixa renda e entram moradores das camadas 
mais ricas. O fenômeno decorre da revitalização urbana em espaços 
até então abandonados. Por motivos turísticos ou até mesmo por 
investimento dos governos locais, começa um processo de 
revitalização dos espaços e o bairro se valoriza, atraindo turistas e 
moradores com renda mais alta. Isto provoca aumento do custo de 
vida no local e, por consequência, afasta seus moradores 
tradicionais. 

Nas décadas de 1950 e 1960, os governos europeus 
construíram grandes quantidades de moradias públicas, em parte 
para reconstruir suas cidades após a devastação da Segunda Guerra 
Mundial. No entanto, ao mesmo tempo, muitos deles reforçaram a 
regulamentação da terra, restringindo gradualmente os 
construtores privados.  

Nas décadas de 1940 e 1950, por exemplo, a Grã-Bretanha 
aprovou legislação para impedir a expansão urbana. Previa 
“cinturões verdes”. Em áreas de reservas e parques, em torno das 
cidades, passou a ser difícil obter permissão para construir. A partir 
da década de 1960, os construtores norte-americanos também 
começaram a ter sérias dificuldades em obter aprovação para a 
construção de novas casas. 

De acordo com os cálculos do The Economist, a taxa de 
construção de moradias no mundo rico é metade da registrada na 
década de 1960. Tornou-se particularmente difícil construir em 
áreas de alta demanda. Manhattan viu permissão para 13.000 
novas unidades habitacionais apenas no ano de 1960. 
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Comparativamente, durante toda a década de 1990 apenas 21.000 
novas unidades foram aprovadas. 

O Centro para Estudos de Habitação da Universidade de 
Harvard constata a mediana do aluguel americano ter aumentado 
61% em termos reais entre 1960 e 2016, enquanto a renda 
mediana do locatário cresceu 5%. Os ocupantes-proprietários 
resistem à expansão imobiliária em sua área, pois isso ajuda a 
preservar o valor de sua propriedade. Se a propriedade residencial 
aumenta, portanto, pode-se esperar a queda da construção de 
moradias no local também por retroalimentação: os preços dos 
terrenos se elevam. 

Críticos neoliberais da medida de congelamento de aluguel 
acusam-na dela dificultar o crescimento necessário do mercado 
imobiliário. Dizem: afastará empresas dispostas a construir 
unidades habitacionais de custo acessível. Empresários do setor 
imobiliário e membros do partido conservador ameaçam contestar a 
lei berlinense, alegando a medida violar a Constituição alemã. Ela 
estipula os aluguéis serem regulamentados pelo governo federal. 
Ora, e se eles disparam sob o olhar indiferente desse governo? 

“O teto imposto aos aluguéis equivale a uma desapropriação. 
É uma catástrofe para o mercado imobiliário berlinense”, reage um 
neoliberal, para quem O Mercado tudo resolve por si só. E melhor: 
enchendo seu próprio bolso! 

A PNAD Contínua estimou a existência de 71 milhões de 
domicílios no Brasil em 2018. No País, os domicílios próprios de 
algum morador já pagos representavam 66,7% (47,4 milhões), 
enquanto 5,9% (4,2 milhões) eram próprios de algum morador, 
mas ainda estavam sendo pagos. Os domicílios alugados 
respondiam por 18,1% do total (12,9 milhões); os cedidos 
representavam 9,1% (6,4 milhões); e aqueles em outra condição, 
como, por exemplo, nos casos de invasão, totalizavam 0,2% (131 
mil). Portanto, quase ¾ dos domicílios são ocupados pelos 
proprietários. 

Crédito hipotecário é uma modalidade na qual o devedor pode 
dar como garantia um imóvel, se esse estiver livre de encargos ou 
outras hipotecas. Esse tipo de crédito confere aos bancos uma 
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maior garantia de pagamento, tendo o direito de ficar com o bem 
hipotecado em caso de incumprimento do devedor. 

O atual governo brasileiro, constituído por pessoas 
colonizadas culturalmente e submissas aos EUA do Trump, pensa 
macaquear o crédito hipotecário de lá ao adotar aqui medidas para 
facilitar o uso do imóvel próprio como garantia. Objetiva destravar a 
oferta de empréstimos mais baratos ao melhorar as condições de 
recuperação de colaterais, uma justificativa dos banqueiros para o 
spread bancário. 

O ativo imobiliário seria alienado para uma Central de 
Garantias Imobiliárias – uma empresa privada a ser criada pelo 
próprio mercado – para fazer a gestão das garantias. Sinalizaria aos 
bancos qual é o valor do ativo de determinado cliente possível de 
ser alienado em contrapartida a um empréstimo. Com a diferença 
entre o montante devido em um empréstimo e o valor do ativo 
cedido como colateral, o cliente poderia contratar novas operações. 

O diagnóstico neoliberal é, hoje, a propriedade dos imóveis 
estar subaproveitada como fonte de liquidez e de acesso a crédito 
mais barato. Quem financia a compra de sua casa, atualmente, não 
consegue atrelar esse bem a nenhuma outra linha de empréstimo 
até quitá-la, mesmo se o imóvel se valorizar em ciclo expansivo. 

Estimativas gananciosas sugerem haver um mercado 
potencial de R$ 500 bilhões no Brasil para esse tipo de crédito, 
designado como “home equity” pelos neocolonizados de O Mercado. 
A modalidade tinha um estoque de apenas R$ 10,6 bilhões até o fim 
de novembro de 2019, segundo dados da ABECIP. 

O imóvel dá segurança ao credor. Para o devedor, sua 
hipoteca incentiva maior endividamento em nome de sua empresa 
ou para consumismo. Ele se sujeita, então, às agruras da 
inadimplência com a quebra da empresa ou a perda de ocupação, 
sem renda para cumprir o serviço da dívida. Arrisca-se a perder a 
casa de sua família. 

Em caso de inadimplência, a retomada do imóvel residencial 
pelo banco credor do financiamento é uma prática norte-americana. 
Porém, no Brasil, o processo de despejo familiar e posterior leilão 
costuma travar na Justiça. Não se tem, aqui, a tradição da 
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impessoalidade quanto a contratos em casos envolvendo dinheiro 
como há nos Estados Unidos. Perante uma população mais pobre e 
ignorante, em termos de Educação Financeira, dado o poder 
econômico desigual entre o banco e o inadimplente, juiz brasileiro 
tende muitas vezes a fazer justiça social por conta própria. Se os 
submissos trouxerem essa “ideia de fora do lugar” (crédito 
hipotecário e despejo familiar), para cá, ainda mais desumano será 
o capitalismo daqui. 

DICA: assistir “99 Casas” [99 Homes – direção de Ramin 
Bahrani] na Netflix sobre despejos de famílias norte-americanas em 
função da inadimplência em crédito hipotecário. 
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21. DO IMPÉRIO À CHIMÉRICA 

Chimérica I 

Niall Ferguson, no livro “A Ascensão do Dinheiro” sobre a 
história financeira do mundo, afirma: “houve um tempo quando as 
crises americanas, como esta vivenciada recentemente, teriam 
afundado o resto do sistema financeiro mundial em uma recessão, 
se não em uma depressão”. A hipótese atual de alguns analistas de 
cenário é: “o resto do mundo, liderado pela China, está se 
descolando da economia norte-americana”.  

Se essa hipótese se confirmar, estaremos vivendo de maneira 
pacífica uma das mais assombrosas guinadas jamais ocorridas no 
equilíbrio global do poder financeiro: o fim de uma Era, estendida 
por mais de dois séculos. Nela, o ritmo financeiro da economia do 
mundo foi definido por gente de fala inglesa, primeiro na Grã-
Bretanha, depois na América do Norte. 

A previsão anterior era a China ultrapassar os Estados Unidos 
por volta de 2040. Entretanto, as estimativas mais recentes 
trouxeram a data para 2027.  

Os economistas previsores não ignoram os desafios 
enfrentados pela China, dos quais os menores são as consequências 
demográficas implantadas pela política totalitária de um único filho 
e os desastres ambientais da revolução industrial acelerada do 
Leste da Ásia. Estão também conscientes das pressões 
inflacionárias na China, dado o repentino aumento nos preços dos 
alimentos em 2008. Porém, todos reconhecem a história ter 
mudado de direção durante nossa geração. 

Embora, durante séculos, Beijing (ou Pequim) tenha sido a 
maior cidade do mundo, capital da civilização chinesa da era Ming, 
entre 1700 e 1950, houve grande divergência de padrões de vida 
entre o Oriente e o Ocidente. Enquanto a China sofreu um absoluto 
declínio da renda per capita naquele período, as sociedades do 
Norte ocidental – em particular, a Grã-Bretanha e suas colônias – 
experimentaram um crescimento sem precedente, graças, em 
grande parte, ao impacto da revolução industrial. 
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A China perdeu dois importantes acasos felizes. Eles foram 
indispensáveis à decolagem do século do século XVIII no Norte 
Ocidental.  

O primeiro acaso foi a conquista das Américas e, 
particularmente, a conversão das ilhas do Caribe em colônias 
produtoras de açúcar. Elas aliviaram a pressão sobre o sistema 
agrícola, evitando seus rendimentos decrescentes ao estilo chinês 
de então. A expansão imperial inglês propiciou alimentos e matérias 
primas baratas, além de encorajar o desenvolvimento de 
tecnologias militares úteis como relógios, armas, lentes e 
instrumentos de navegação. Elas influenciaram o desenvolvimento 
do maquinário industrial. 

Os problemas da China foram tanto financeiros quanto de 
recursos de base. O caráter unitário do Império chinês impediu a 
competição fiscal. Este provou ser um impulso para a inovação 
financeira, na Europa do Renascimento, via mercado de títulos.  

A facilidade com a qual o Império chinês podia financiar seus 
gastos imprimindo dinheiro desencorajou a emergência de mercado 
de capitais ao estilo europeu. A cunhagem de moeda lastreada foi 
disponibilizada mais rapidamente na Europa, enquanto o saldo 
comercial negativo da China com o Ocidente não disponibilizava 
lastro em ouro. Enfim, lá se teve muito menos incentivos para 
desenvolver notas comerciais, títulos financeiros e ações.  

Quando as instituições financeiras modernas, finalmente, 
chegaram à China, no final do século XIX, elas chegaram como 
parte do pacote do imperialismo ocidental. Ficaram, então, 
vulneráveis aos ataques (seguidos de recuos) patrióticos contra a 
influência estrangeira. 

A globalização não é fenômeno novo, seja em termos de 
comércio externo, seja em migração internacional e fluxo de capital. 
Em meados do século XIX, as tecnologias-chave da revolução 
industrial puderam ser transferidas para todos os lugares.  

Os atrasos nas comunicações foram reduzidos graças à rede 
internacional de cabos telegráficos submarinos. Entretanto, a 
promessa da globalização vitoriana permaneceu em muito não 
realizada na maior parte da Ásia.  
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Tão profunda foi a reação, em meados do século XX, contra a 
globalização, classificada como exploração colonial, a ponto de os 
dois países mais populosos da Ásia terem acabado se isolando do 
mercado global dos anos 1950 até os anos 1970. 

A deflagração da I Guerra Mundial, seguida de hiperinflação 
na derrotada Alemanha, Grande Depressão, ascensão do nazi-
fascismo e II Guerra Mundial, pode ser compreendida como uma 
espécie de reação (ou fechamento) contra aquela globalização. Ela 
se deu inclusive por parte das elites agrárias europeias, cuja 
posição social fora minada por décadas de declínio dos preços 
agrícolas e pela emigração da mão de obra rural excedente para o 
Novo Mundo, isto é, as Américas.  

Haverão reações imprevistas similares, na atual geopolítica 
mundial, devido à última versão da globalização comandada pelos 
Estados Unidos? 

Chimérica II 

Para muitos intérpretes de longas ondas, após breve século de 
interregno, a história financeira retoma o desdobramento da história 
antiga da China imperial. O mercado teria memória curta.  

Os anos recentes de boom na riqueza, com inflação de preços 
de todos os ativos, ocorreram em contexto com disparidade de 
juros, desequilíbrios comerciais e riscos políticos em regiões 
produtoras de petróleo.  

A chave dessa aparente contradição residiu na China. Ela não 
só ultrapassou a derrocada de seu passado imperial como também 
conseguiu evitar o tipo de crise possível de, periodicamente, 
explodir em outros mercados emergentes. 

Quando os chineses quiseram atrair o capital estrangeiro, 
insistiram neste tomar a forma de investimento direto. Em vez de 
tomar empréstimos nos bancos ocidentais para financiar seu 
desenvolvimento industrial, como muitos outros mercados 
emergentes fizeram, eles barganharam com sua escala. Permitiram 
os estrangeiros construírem fábricas com transferência de 
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tecnologia, ou seja, ativos não possíveis de ser retirados durante 
uma crise. 

O ponto crucial, entretanto, é a parte principal e volumosa do 
investimento chinês ter sido financiada com o funding gerado na 
própria China. Em contraste com os ocidentais, as famílias chinesas 
não contam com Regime de Previdência Social. Reduziram suas 
despesas, devido à política de filho único, e educaram-no para ele 
lhe dar suporte financeiro na fase de vida inativa.  

As corporações chinesas recorrem bastante à retenção dos 
lucros, para autofinanciamento, não os distribuindo via bônus e 
dividendos, tal como ocorre nos Estados Unidos. Os superávits 
comerciais se avolumaram tanto a ponto de propiciarem seguidos 
superávits no Balanço de Transações Correntes. Cresceram as 
reservas cambiais aplicadas em ativos dolarizados. 

A melhor maneira para a China empregar sua imensa 
população economicamente ativa era produzir em grande escala (e 
com alta produtividade) e exportar manufaturas baratas para os 
consumidores do resto do mundo, particularmente para os norte-
americanos. Todos os países com essas importações refrearam os 
índices de custo de vida.  

Para assegurar essas exportações serem irresistivelmente 
baratas, a China teve de lutar contra a tendência da moeda chinesa 
ser apreciada face ao dólar. Adquiriu, então, trilhões de dólares nos 
mercados do mundo. 

Em 2000, os Estados Unidos respondiam por 26,6% e a China 
por 6,6% do total do valor adicionado gerado pela indústria 
mundial. Em 2009, os números modificaram-se para 18,9% e 
15,6%, respectivamente, ou seja, os dois países em conjunto, 
praticamente, mantiveram a participação (de 33,2% para 34,5%), 
evidenciando a extensão com a qual se deu a transferência de 
atividade industrial dos Estados Unidos para a China. 

Por um lado, ao “terceirizar a fabricação” para a China, as 
corporações norte-americanas se aproveitaram do baixíssimo custo 
da mão de obra chinesa. Por outro lado, ao vender trilhões de 
títulos financeiros dolarizados ao Banco da China, os Estados Unidos 
conseguiram usufruir de taxa de juros significativamente mais baixa 
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caso tivesse ausência desta demanda por seus títulos de dívida 
pública. Seria um elevado custo de oportunidade perdida. 

Niall Ferguson batiza este “país dual” de “Chimérica” – China 
mais América. Possui pouco mais de um décimo da superfície da 
Terra, um quarto de sua população, um terço de sua produção 
econômica e mais da metade do crescimento econômico global nos 
últimos oito anos.  

O equilíbrio instável era suportado por chimericanos 
ocidentais consumidores e chimericanos orientais financiadores. As 
importações vindas do Oriente mantinham a inflação norte-
americana baixa. As reservas chinesas resultavam em taxas de 
juros atraentes nos Estados Unidos. A mão de obra chinesa 
competia rebaixando os custos dos salários norte-americanos.  

Era, então, extraordinariamente barato realizar o “sonho 
americano” para velhos e novos ricos. Tinham dinheiro farto e 
barato, lucros, dividendos e bônus em profusão, efeito riqueza, 
devido à alta nos mercados imobiliário e de ações. 

Qual foi a “pegadinha”? Quanto mais a China se dispunha a 
financiar aos Estados Unidos, mais norte-americanos se dispunham 
a tomar empréstimos. A Chimérica, segundo Ferguson, foi a causa 
subjacente de abundantes empréstimos bancários, emissões de 
títulos financeiros e derivativos criados pelo Planeta Finanças a 
partir do Novo Milênio.  

Foi o fundamento para a criação de fundos hedge e os 
financiamentos para aquisição do controle de empresas 
alavancadas. O “dinheiro fácil” permitia aos “subprime” 
conseguirem uma hipoteca de 100% da casa sem renda, sem 
emprego e sem patrimônio! 

Como, então, sacrificá-los como “bode expiatório” da crise 
ocorrida no mercado imobiliário? Por que não os chineses e sim os 
habitantes pobres da própria América?  

Poucos norte-americanos compreenderam: o não pagamento 
das hipotecas subprime poderia destruir o valor dos novos 
instrumentos exóticos garantidos por ativos, como as “obrigações 
de dívida colaterizada”. Não anteciparam o possível de ocorrer 
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quando as perdas se acumulassem. O mercado interbancário 
paralisaria, travando todos os empréstimos ao setor privado. 
N inguém esperava corr ida bancár ia nessa a l tura dos 
acontecimentos históricos. 

O surgimento dos fundos hedge foi apenas uma parte da 
história da reorientação pós 1998 das Finanças Globais. Ainda mais 
importante foi o crescimento dos Fundos Soberanos, entidades 
criadas pelos países com grandes saldos comerciais, para 
administrar sua riqueza acumulada. Esses fundos soberanos tinham 
sob sua administração muito mais se comparados à soma de todos 
os fundos hedge do mundo, e não muito atrás dos fundos de 
pensão estatais e das reservas administradas por Bancos Centrais.  

Apesar do alardeado “fundamentalismo de mercado”, 
curiosamente, entre os maiores vencedores do último boom e, 
talvez, do pós crash, estão essas entidades de origem estatal. Sim, 
do Capitalismo de Estado chinês e de Petro-Estados árabes. O 
Estado, mais uma vez, subjugou O Mercado? 

A distorção da imagem da realidade de acordo com cada 
ideologia classista e/ou interesse nacional leva à tensão política 
detectável na relação simbiótica da Chimérica. Os ideólogos do 
fundamentalismo conservador norte-americano repugnam o que é 
apresentado por eles como competição injusta e manipulação 
cambial da parceira. Os ideólogos do Socialismo de Mercado chinês 
criticam o afrouxamento monetário nos Estados Unidos. Ele 
equivale à versão a la americana de manipulação da cotação de sua 
moeda. 

Como essa guerra cambial rebateu no mercado futuro, e 
coincidiu com as pressões simultâneas de oferta e demanda em 
quase todos os mercados por commodities, o resultado tem sido a 
alta de preços dos alimentos, do petróleo e das matérias-primas.  

O aumento dos preços das commodities, por sua vez, está 
intensificando as pressões inflacionárias, inclusive na China. 
Encoraja sua extraordinária escalada pelos recursos naturais da 
África e da América Latina, vista pelos concorrentes como expansão 
imperialista. 
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A Chimérica diminui a distância entre a simbiose e a 
rivalidade. A deterioração das relações geopolíticas entre a China e 
a América poderá disparar outra quebradeira da globalização, como 
a que aconteceu em 1914?  

As origens sistêmicas daquela I Guerra Mundial estiveram no 
colapso do comércio externo, na competição por recursos naturais e 
no embate de civilizações. A atual elevação dos preços das 
commodities reflete antecipação realizada pelo mercado de um 
conflito que se aproxima? Ou o fim desta era de hegemonia de 
gente de fala inglesa e a transição para nova ordem internacional se 
darão de maneira pacífica e ordeira? 
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PARTE V  
CICLO DE ENDIVIDAMENTO 
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22. FIM DO PADRÃO-OURO E 
CICLO DE ENDIVIDAMENTO 

Capital e Dívida: Ciclos de Endividamento 

Li uma “frase esperta” não me lembro onde: “Tentar analisar 
o capitalismo e deixar de lado bancos, dívidas e dinheiro é como 
tentar analisar voos de pássaros e ignorar eles terem asas. Boa 
sorte!” 

Alguns autores da literatura de “financeirização” consideram o 
capital financeiro como improdutivo. Por definição, se restringe à 
circulação e à troca de propriedades privadas. Por isso, desejam 
cindi-lo do capitalismo! Ora, o capital-dinheiro é acumulado 
previamente e daí contrata a força do trabalho despossuída e/ou 
livre para se vender, criando a relação de produção capitalista. O 
capitalismo é um sistema financeiro complexo com múltiplos 
componentes interagindo, entre outros, capital e dívida. 

Joseph Schumpeter destaca, no capital ismo, seus 
componentes inovação (“destruição criadora”), empreendedorismo 
e crédito. O inovador, muitas vezes, necessita usar dinheiro de 
outras pessoas em benefício próprio. Ao conseguir associados (e 
capital), para executar seu projeto, seu ganho de fundador é obter 
uma participação acionária com divisão de lucros ou prejuízos – e 
comandar a gestão.  

Sendo bem-sucedido, além de receber dividendos, devido aos 
direitos de propriedade, os sócios podem fazer a abertura de 
capital: uma oferta pública inicial (IPO) de parte minoritária do 
capital social com cotação atribuída por mercado de ações. O 
próximo passo é tomar dinheiro emprestado para fusões e 
aquisições de concorrentes. Com a elevação do valor de mercado da 
empresa-holding, há enriquecimento de todos os sócios. 

Crédito é acreditar. Conceder confiança quanto a uma 
antecipação do poder de compra a ser recebido no futuro. Quando é 
usado para gerar renda, o retorno alavancado do projeto terá de 
superar os juros para compensar o risco do contrato mútuo 
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estabelecido entre mutuante e mutuário. Se for usado para ganho 
de capital, a aposta é na manutenção de tendência firme de alta de 
preço. Aí funciona a “regra de ouro” do comércio: comprar mais 
barato com a expectativa de revender mais caro. 

Quando o cenário futuro consensual é de haver uma tendência 
firme de alta nas cotações dos ativos, os credores ficam menos 
exigentes de garantias na concessão de crédito, porque a 
circunstância é de valorização do colateral no mercado. A 
recompensa esperada pelo credor é o recebimento dos juros. 
Estaria supostamente garantido, devido ao crescimento maior da 
renda do devedor.  A conjuntura, então, é de “dinheiro farto e 
barato” em vez de “crédito apertado”. Dessa forma há a geração de 
grandes ciclos de endividamento na economia de mercado 
capitalista. 

O ciclo se inicia com a concessão de crédito para o devedor 
comprar algo por conta de o credor antecipar seu possível ganho. O 
devedor toma emprestado do futuro. Tudo bem, se os rendimentos 
esperados se confirmarem. Se forem frustrados, no caso do setor 
público, haverá provavelmente um ajuste fiscal, e no caso do setor 
privado, espera-se uma desalavancagem empresarial e pessoal, isto 
é, um esforço profundo para diminuir o grau de endividamento em 
certo prazo. 

O tomador de empréstimo se compromete com um tempo de 
sacrifício futuro. O devedor deverá gastar menos do seu potencial 
poder de compra, para pagar o crédito. Em um ciclo de 
endividamento se gasta no presente mais além do recebido em 
renda, mas depois se gasta abaixo do possível se a renda esperada 
for confirmada. Isto é verdade para indivíduos ou empresas, mas 
um Estado soberano não pode ser confundido com essa postura 
protegida ou prudencial. Em geral, ele faz a rolagem (ou 
refinanciamento) da dívida pública, afinal, títulos de dívida pública 
oferecem risco soberano. Um Estado com poder de emissão de 
moeda de curso forçado não quebra. 

No início do ciclo de crédito, agentes obtém mais dinheiro face 
às propriedades existentes. Se o preço de oferta, isto é, o custo de 
produzir ativos novos, é superado pelo preço de demanda, ou seja, 
o valor de mercado dos ativos usados, há incentivo para produzir, 
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empregando gente e gerando renda. Porém, poderá haver 
preferência por obter dinheiro de maneira mais fácil com a 
conversão do dinheiro em ativos já existentes com cotação em alta 
firme. Os especuladores adquirem esses ativos imobiliários e 
acionários com empréstimos. Depois, será necessário mais dinheiro 
para pagar juros e amortizações. Se não o tiver, terá de vender 
propriedades por preço com desconto para levantar o dinheiro. 

No início da especulação, “a propriedade reina”; no fim, “o 
dinheiro reina”. Há necessidade de o investidor balancear, ao longo 
do ciclo, sua carteira de ativos entre imobilizados, financeiros e 
líquidos. Os agentes econômicos especuladores solicitam crédito 
para comprar ativos; os protegidos investem para ganhar juros. 
Seus depósitos a prazo constituem passivos para lastro do crédito. 
Os investidores com dinheiro imobilizado em propriedades ou 
construções têm necessidade de empréstimos bancários de capital 
de giro para pagar seus funcionários e fornecedores. 

Empréstimos criam movimento ascendente e auto reforçador 
de alta de preços dos ativos existentes. Os devedores se baseiam 
na expectativa de seguir uma tendência firme de alta. Se houver 
uma reversão geral de expectativas, quando rendimentos ou 
ganhos de capital ficarem abaixo do custo dos empréstimos, o ciclo 
se inverte em movimento descendente com retroalimentação mais 
rápida. Passa-se, rapidamente, da euforia para o pânico, se todos 
os devedores venderem ao mesmo tempo para pagar contratos, ou 
seja, o compromisso contratual é certo por conta de penalidades, 
inclusive falência, enquanto a receita é incerta. 

Se mais e mais devedores atrasam seus pagamentos se gera 
um risco sistêmico. Nessa conjuntura, os próprios empresários 
neoliberais solicitam ao governo intervir no “livre-mercado”, quando 
devedores e credores podem falir e a economia entrar em colapso.  

Se esses ciclos de expansão e contração ocorrerem, 
repetidamente, em sequência contínua, são criadas as condições 
para a detonação da Crise de Grande Dívida. Sua resolução se dá 
com um processo lento e gradual de Desalavancagem Financeira. 

O desempenho médio anual da economia brasileira nos 
séculos XX e XXI, isto é, de 1901 a 2018, foi de 4,4% ao ano. Nas 
quatro primeiras décadas, o PIB real ficou em torno dessa taxa. A 
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partir da II Guerra Mundial, nas quatro décadas seguintes, essa 
média passou para 7,1% aa. Então, em 1980, findou a Era 
Desenvolvimentista e se iniciou a Era Neoliberal, a taxa média anual 
de crescimento do PIB real baixou para 2,1% aa. Pior, nas década 
dos 80’s houve queda absoluta da renda per capita (-0,5% aa), 
assim como na atual década (-0,3% aa). Nos anos 90, seu 
crescimento foi de apenas 0,9% aa. Na primeira década do século 
XXI, a renda per capita cresceu 2,5% aa. 

Em sua defesa, os neoliberais alegam 1.525% ter sido a 
média da inflação em três anos até 1990, a maior alta da série 
temporal desde o início do século XX. A menor da série iniciada em 
1912 foi a deflação de -4,5% em três anos até 1931, ou seja, 
durante a Grande Depressão após 1929. A seguir esse argumento, 
a média trienal de 3,5% aa até 2019 seria fruto da Grande 
Depressão de 2015 e 2016. Os neoliberais priorizam a todo custo 
(social) o combate ao risco da “eutanásia dos rentistas”, isto é, a 
taxa de inflação superar a taxa de juro prefixada dos investimentos 
financeiros. 

Eles criticam o “dinheiro de helicóptero”, lançado por 
desembolsos do BNDES: R$ 1,450 trilhão (em reais constantes de 
2018) de 2009 a 2014. Sua atuação anticíclica, nesse período, 
irrigou com crédito direcionado para infraestrutura em torno de R$ 
88 bilhões ao ano, enquanto no ano corrente até setembro se 
restringiu a apenas R$ 17 bilhões. 

Cerca de R$ 105 bilhões foram disponibilizados para o 
programa habitacional MCMV entre 2009 e 2018, cerca de 16 
milhões de pessoas foram beneficiadas com as 4 milhões unidades 
habitacionais entregues. Foram gerados 1,2 milhão de empregos, 
sendo 775 mil postos diretos nas obras. E o subsídio do Tesouro 
Nacional foi pago com R$ 163 bilhões arrecadados por toda a cadeia 
produtiva no período. 

Apesar desse bom resultado em termos de emprego e renda 
per capita, os neoliberais criticam o denominado por eles de 
“Capitalismo de Compadrio”: a atuação anticíclica de bancos 
públicos com crédito direcionado mais barato em longo prazo para 
os investidores obterem uma taxa de retorno alavancada nos 
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empreendimentos. Colocam a idealizada “competição pura” acima 
de tudo. 

O bloco de investimentos em infraestrutura foi interrompido 
em 2015, de modo inesperado pela maioria dos eleitores, por um 
ciclo recessivo causado pela nomeação de um economista neoliberal 
como ministro da Fazenda. Provocou sucessivos choques: fiscal-
tarifário, inflacionário, cambial e de juros. Caso tivesse havido 
queda de metade das receitas esperadas, a administração pública 
pragmática teria de refletir. Uma obra pública prioritária não vale ½ 
a mais, 2% aa durante uma concessão de 25 anos? É importante o 
gestor considerar o custo de oportunidade de não ter infraestrutura. 

Na hipótese de 20% dos empréstimos terem ficado 
inadimplentes em 50%, as perdas seriam 10% da dívida com 
crédito direcionado. Este representava cerca de 1/2 do total de 54% 
do PIB no auge (2015). Isso levaria à uma socialização da perda de 
2,7% do PIB ou um custo socializado de 0,7% do PIB ao ano 
durante um mandato de 4 anos. Seria um custo intolerável para 
uma concessionária, mas suportável pela sociedade. 

Ciclos de booms e crashes é próprio da economia de mercado 
capitalista. Cabe ao gestor público disseminar com justiça social as 
perdas com dívidas. Uma desalavancagem financeira com o maior 
percentual da dívida em moeda nacional é deflacionária à brasileira, 
enquanto em moeda estrangeira provoca uma desalavancagem 
inflacionária com risco de hiperinflação, devido à fuga para a 
dolarização à argentina. O bom gestor, se for desenvolvimentista, 
saberá avaliar melhor os riscos socioeconômicos e políticos com 
refinanciamentos ao longo do tempo, enquanto providencia a 
prioritária retomada do crescimento da renda e do emprego, 
inclusive para diminuir a relação dívida / PIB. 

Uma evidência do planejamento indicativo ser melhor é a 
seguinte: em dezembro de 2018, a relação Crédito Amplo / PIB na 
China foi 244%, enquanto no Brasil atingiu 138%: R$ 9,4 trilhões, 
considerando dívidas pública, privada, externa e com mercado de 
capitais. Mas o PIB chinês atingiu US$ 14,9 trilhões, enquanto o PIB 
brasileiro caiu para US$ 1,8 trilhão. 

O Capitalismo de Estado chinês soube usar bem o instrumento 
de alavancagem financeira para expandir sua infraestrutura. O 
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Capitalismo de Compadrio brasileiro, administrado por adeptos da 
competição pura, livre-mercado ou “laissez-faire”, não sabe superar 
“o samba de uma nota só”: a austeridade fiscal recessiva. 

Ciclos de Endividamento: Alavancagem e Desalavancagem 
Financeira 

O segredo do negócio capitalista é dar escala ao investimento 
e multiplicar sua rentabilidade com a alavancagem financeira. Este 
é termo usado para designar a obtenção de recursos de terceiros, 
somando-os aos recursos próprios, e fornecer uma composição 
passiva capaz de lastrear maiores valores nos ativos do 
empreendimento. 

Pode-se formular os seguintes indicadores da alavancagem 
financeira: 

1. a utilização de recursos provenientes de terceiros na 
composição da estrutura do capital de uma empresa, 
objetivando obter economia de escala:  

[R3º / (R3º + RP) ou R3º / PT] onde R3º significa Recursos de 
Terceiros, RP, Recursos Próprios, e PT, Passivo Total; 

2. a compra de títulos e/ou bens com recursos de terceiros  
(R3º / AT), onde AT são Ativos Totais, iguais aos Passivos 
Totais (PT); 

3. a participação percentual dos empréstimos contraídos em 
relação à estrutura de capital da empresa (P3º / PL), onde PL 
é Patrimônio Líquido (Capital + Reservas). 

Gosto de dar um exemplo simples. Caso você tenha 100 mil 
reais para investir em algum ativo (forma de manutenção de 
riqueza) com firme tendência de alta, por exemplo, 25% a cada 
dois anos, você aplica o seu dinheiro para o comprar ainda barato e 
vender mais caro no fim desse período. Você ganha R$ 25 mil 
apenas com esse capital inicial.  

Com recursos de terceiros, isto é, dos outros depositados em 
bancos, em vez de investir 100 mil reais, você pode fazer um 
investimento de 400 mil reais. Você toma emprestados os 300 mil 
reais restantes de um banco. Após dois anos, com a mesma 
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valorização de 25%, você o vende por 500 mil reais. Aí amortiza o 
empréstimo ao banco e sai do negócio com aproximadamente 200 
mil reais, descontados os juros.  

Em vez de ganhar meros 25%, você dobrou o seu dinheiro ao 
usar o dinheiro dos outros. Teria rentabilidade de 100% sobre o 
capital inicial em caso de juro zero. O limite do juro a ser pago tem 
de ser inferior à rentabilidade patrimonial inicial (25%) para valer a 
pena. 

No capitalismo de compadrio brasileiro, as concessionárias de 
serviços de utilidade pública obtinham empréstimos de bancos 
públicos com juros abaixo do custo de empréstimos com recursos 
livres. Tinham longos prazos de carência e pagamento, justamente 
para obter uma taxa de retorno alavancada. 

Como o crédito cria poder de compra em troca de uma 
promessa de pagamento, isto é, dívida, o crédito é desejável se o 
dinheiro emprestado for usado produtivamente de modo a gerar 
renda suficiente para pagar a dívida. Se essa boa alocação ocorrer, 
tanto o credor quanto o mutuário serão beneficiados. Se isso não 
ocorrer, talvez por o devedor ter alocado o empréstimo em uma 
especulação com esperada tendência de alta, mas afinal não 
confirmada, esse mutuário poderá ficar inadimplente e o credor 
negativar seu cadastro ou mesmo reclamar sua falência. 

No caso de um investimento em infraestrutura, por exemplo, 
a aquisição de concessão para administração de uma rodovia 
federal com a condição de sua duplicação para fazer cobrança de 
pedágios, se a concessionária o financia com dívidas é porque 
espera receber de volta uma receita para pagá-la. Mas, e se a 
economia entra em um ciclo recessivo inesperado e apenas a 
metade das receitas esperadas se confirma? Ela se tornaria incapaz 
de duplicar a estrada? A dívida teria de ser reduzida em 50%?  

Reformulada, a questão é se a duplicação da estrada vale 
metade a mais em lugar do orçado inicialmente. Grosso modo, vale 
mais cerca de 2% ao ano, durante uma vida útil de 25 anos, em vez 
do orçado inicialmente? Em termos anuais, o gestor pode avaliar ter 
a estrada duplicada a esse custo ser melhor em lugar de não ter 
essa infraestrutura. 
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Po r e s sa ra zão , Ray Da l i o , no l i v r o “B i g Deb t 
Crises” (Bridgewater; sept 2018), afirma os riscos econômicos e 
políticos dependerem muito de disposição e capacidade dos 
formuladores de políticas econômicas para disseminar as perdas 
decorrentes de dívidas incobráveis. Depende de dois fatores eles 
poderem fazer isso: o percentual da dívida em moeda nacional e a 
influência deles sobre o refinanciamento das dívidas. 

O ciclo afeta a psicologia dos agentes econômicos de modo a 
resultar em uma economia de mercado com bolhas: série de boom 
e crashes. Durante uma tendência firme de alta nas cotações dos 
ativos, os credores ficam pouco exigentes para contratarem crédito 
junto a devedores. Isto porque as recompensas esperadas em juros 
com o crescimento mais rápido da renda parecem justificá-lo. No 
resto do mundo, é politicamente mais fácil oferecer “dinheiro 
barato” em vez de ter o crédito apertado. Essa é a principal razão 
pela qual existem grandes ciclos de endividamento na economia 
mundial. 

Cria-se um ciclo sempre quando predominar a concessão de 
dinheiro emprestado. Comprar algo sem poder pagar de imediato 
com renda recebida ou capital próprio significa gastar mais além do 
potencialmente ganho. Nesse caso, não se está apenas pedindo 
crédito ao emprestador, na verdade, o devedor está tomando 
emprestado do seu futuro. Por isso, endividamento pode ser 
encarado como a antecipação de esperados rendimentos futuros. Se 
forem confirmados, tudo bem; se, pelo contrário, for frustrado um 
ganho especulativo de capital, haverá necessidade de ajuste, seja 
fiscal (nas finanças públicas), seja pessoal (nas finanças 
domésticas). 

O tomador de empréstimo estará comprometendo um tempo 
de sacrifício no futuro, quando precisará gastar menos do potencial 
ganho, para poder pagá-lo de volta. Logo, configura-se um ciclo de 
endividamento, quando se gasta no presente mais além do ganho e, 
depois, gasta-se abaixo do padrão de gastos possível com a renda 
esperada. Isso é tão verdadeiro para um indivíduo quanto para uma 
economia nacional.  

Emprestar dinheiro coloca em movimento uma série de 
eventos previsíveis. No início do ciclo de crédito, os agentes têm 
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muito dinheiro face às poucas propriedades existentes. Por isso, 
vale a pena converter seu dinheiro nesses ativos com cotação em 
alta. Quando os especuladores adquirirem cada vez mais ativos, 
seja imobiliário, seja financeiro (como ações), com base em 
empréstimos, será necessário depois mais dinheiro para pagar os 
juros e as amortizações. Alguns serão forçados a vender suas 
p ropr i edades (desmob i l i za r ) a p reços com desconto 
(descapitalização) para levantar esse dinheiro.  

Enquanto os especuladores pedem dinheiro emprestado para 
comprar uma propriedade, os protegidos, em vez de ficarem com 
depósitos à vista, investem para ganhar juros. Esses depósitos a 
prazo são passivos capazes de permitirem aos bancos lastrearem 
seus empréstimos. O sistema bancário multiplica o dinheiro 
existente, mas apenas até o ponto quando os investidores em 
propriedades ficam imobilizados e com necessidade de capital de 
giro para pagar seus empregados ou seus credores. 

Se mais e mais devedores ficam atrasados em seus 
pagamentos e nada for feito para o governo intervir no problema 
sistêmico, tanto os bancos quanto os devedores poderão falir – e a 
economia se contrair. Se esses ciclos de expansão e contração 
ocorrerem, repetidamente, são criadas as condições para uma Crise 
de Grande Dívida. Em geral, tem resolução com um processo lento 
e gradual de desalavancagem financeira. 

Emprestar naturalmente cria movimentos ascendentes auto 
reforçadores de alta de preços dos ativos. Os empréstimos 
baseiam-se na expectativa de seguir uma tendência de alta 
indefinidamente. Mas os desconfiados dessa possibilidade vão se 
avolumando até predominar uma reversão geral de expectativas. É 
quando os rendimentos ou os ganhos de capital ficam abaixo do 
custo dos empréstimos. O ciclo acaba se invertendo em 
movimentos descendentes com retroalimentação. Passa-se da 
euforia do ganho fácil para o pânico de todos devedores venderem 
rapidamente, ao mesmo tempo, para cumprir os compromissos 

contratuais. A manada estoura – e há apenas uma porteira!  
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23. GOLDMAN SACHS – O BANCO 
DIRIGENTE DO MUNDO 

Modelo do Ciclo Arquetípico em Longo Prazo com Grande Dívida 

Ray Dalio, no livro “Crise da Grande Dívida” ([“Big Debt 
Crises”] Bridgewater; sept 2018), ao desenvolver o modelo de 
Ciclo Arquetípico em Longo Prazo com Grande Dívida, vai se 
concentrar em:  

1. período até a depressão,  

2. período de depressão em si, e  

3. período de desalavancagem, costumeiramente acompanhante 
da depressão.  

Como existem dois grandes tipos de grandes crises de 
dívida – as deflacionárias e as inflacionárias, vai examiná-las 
separadamente. As inflacionárias tendem a surgir em um país com 
muita dívida em moeda estrangeira. 

As estatísticas refletidas nos gráficos de suas distintas fases 
foram derivadas pela média de 21 casos de ciclo de dívida 
deflacionária e 27 casos de ciclo de dívida inflacionária, começando 
cinco anos antes da base da depressão e continuando por sete anos 
depois dela. 

Nomeadamente, os ciclos da dívida de longo prazo parecem 
semelhantes em muitos aspectos aos ciclos da dívida de curto 
prazo, exceto serem mais extremos. Isto porque os encargos da 
dívida são mais elevados e também porque as políticas monetárias 
capazes de resolvê-los são menos eficazes. Na maior parte, os 
ciclos de dívida em curto prazo produzem solavancos - pequenos 
booms e recessões - enquanto os ciclos grandes em longo prazo 
produzem grandes expansões e colapsos deflacionários ou 
inflacionários.  

No último século, os EUA passaram por uma crise de dívida de 
longo prazo duas vezes:  
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1. uma vez durante o boom dos anos 20 e a Grande Depressão 
da década de 1930, e  

2. novamente durante o boom do início dos anos 2000 e a crise 
financeira a partir de 2008. 

No ciclo de dívida em curto prazo, os gastos são limitados 
apenas pela disposição dos credores e devedores de fornecer e 
receber crédito. Quando o crédito está facilmente disponível, há 
uma expansão econômica. Quando o crédito não está facilmente 
disponível, há uma recessão.  

A disponibilidade de crédito é controlada principalmente pelo 
Banco Central. A Autoridade Monetária é geralmente capaz de tirar 
a economia de uma recessão, facilitando as taxas para estimular o 
ciclo de novo.  

Mas com o tempo, cada parte inferior e superior do ciclo 
termina com mais atividade econômica em relação ao ciclo anterior 
e com mais dívidas. Por quê? Porque as Pessoas Físicas e Pessoas 
Jurídicas o empurram – elas têm uma inclinação para pedir 
financiamento e refinanciamento, gastar além dos recursos próprios 
logo após pagar a dívida anterior.  

É a alavancagem financeira, no caso das empresas não-
financeiras, o estímulo para o endividamento. No caso das famílias, 
o estímulo é ir além das necessidades básicas, seja pela busca de 
aparente mobilidade social, seja pelo consumismo imaginado como 
símbolo de status social. Como resultado, durante longos períodos 
de tempo, as dívidas aumentam mais rapidamente em lugar das 
rendas. Isso cria o ciclo de dívida de longo prazo. 

Durante o auge do ciclo de endividamento em longo 
prazo, os credores estendem o crédito livremente, mesmo quando 
as pessoas ficam mais endividadas. Isso porque o processo é auto 
reforçado no lado ascendente – o aumento dos gastos gera 
rendimentos crescentes e aumento do patrimônio líquido, o que 
aumenta a capacidade dos mutuários para emprestar, o que permite 
mais compras e gastos, etc. A maioria está disposta a assumir mais 
riscos.  
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Muitas vezes novas instituições atuantes como intermediários 
financeiros e novos tipos de instrumentos financeiros se 
desenvolvem fora da supervisão e proteção das autoridades 
reguladoras. Isso os coloca em uma posição competitiva e atraente 
para oferecer retornos mais altos, assumir mais alavancagem e 
fazer empréstimos com maior liquidez ou risco de crédito.  

Com o crédito abundante, os tomadores geralmente gastam 
mais além do sustentável, dando a impressão de serem prósperos. 
Por sua vez, os credores, aproveitando dos bons momentos, são 
mais complacentes em vez de focarem a segurança.  

Mas as dívidas não podem continuar a subir mais rapidamente 
se o fluxo de renda necessária para atendê-las não crescem para 
sempre. Então, elas estão caminhando para um problema de 
endividamento. 

Quando os limites do crescimento da dívida em relação ao 
crescimento da renda são atingidos, o processo funciona em sentido 
inverso: 

1. os preços dos ativos caem,  

2. os devedores enfrentam problemas para pagar suas dívidas e  

3. os investidores ficam assustados e cautelosos, o que os leva a 
vender ativos ou não renovar investimentos financeiros.  

Esse processo deflacionário dos ativos, por sua vez, leva a 
problemas de liquidez. Implica nas endividadas Pessoas Físicas e 
Pessoas Jurídicas reduzirem seus gastos para saldar seus débitos.  

• Como os gastos de uma pessoa são a renda de outra pessoa, 
a renda começa a cair, o que torna as pessoas ainda menos 
dignas de crédito.  

• Os preços dos ativos caem, comprimindo ainda mais os 
bancos, enquanto os pagamentos da dívida continuam a subir, 
fazendo com os gastos caírem ainda mais.  

• A bolsa de valores cai e as tensões sociais aumentam junto 
com o desemprego, porquanto as empresas de crédito com 
falta de dinheiro reduzem os refinanciamentos dos devedores.  
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• A deflação de ativos se realimenta, tornando-se uma 
contração viciosa e auto reforçada e não facilmente corrigida.  

• Os encargos da dívida tornaram-se simplesmente grandes 
demais e precisam ser reduzidos.  

Ao contrário das recessões, quando as políticas monetárias 
podem ser facilitadas pela redução das taxas de juros e pelo 
aumento da liquidez, por sua vez, aumentando as capacidades e 
incentivos para emprestar, as taxas de juros não podem ser 
reduzidas nas depressões. Eles já estão em (ou perto de) zero e 
mais dinheiro não pode ser injetado na circulação ativa por medidas 
ordinárias, dada a preferência pela liquidez absoluta ou sistêmica. 

Os bancos captam depósitos, mas não há demanda por 
crédito por conta de não haver nem projetos de investimentos, 
dada a ociosidade da capacidade produtiva instalada, nem consumo 
massivo, dada a ameaça de desemprego. Tampouco há demanda 
por crédito imobiliário, se o crédito é hipotecário, por conta das 
famílias se arriscarem a perder a casa em caso de inadimplência 
provocada por desemprego. 

Essa é a dinâmica criadora de ciclos de dívidas em longo 
prazo. Ela existe desde quando há crédito. Como a maioria dos 
dramas, este surge e transparece de maneiras a se repetirem ao 
longo da história. 

O dinheiro existe quando uma moeda nacional de curso 
forçado (oficial) serve a três propósitos:  

1. ser uma unidade de conta, 

2. ser um meio de troca e  

3. ser uma reserva de riqueza.  

Em um reducionismo binário, todos os agentes econômicos 
fazem suas contas nele, se a sociedade não estiver em fuga para a 
moeda estrangeira, ou seja, com “dolarização”. No entanto, aqueles 
com objetivo de obtê-lo apenas para atender às “necessidades da 
vida”, geralmente, trabalham para obter esse meio de troca para 
sobrevivência, enquanto aqueles com meta de armazenar a riqueza 
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líquida, ligada ao seu valor preservado, usam-no mais como 
reserva.  

Ao longo da história, esses dois grupos foram denominados de 
maneira diferente:  

1. o primeiro grupo foi chamado de trabalhadores, proletariado e 
“despossuídos” (ex-escravos sem posses), e  

2. o segundo grupo foi chamado de capitalistas, investidores e 
“os ricos”. 

Por simplicidade, Dalio chama:  

1. o primeiro grupo de trabalhadores do proletariado, isto é, 
aqueles possuidores apenas de “prole”, isto é, filhos, e  

2. o segundo grupo de capitalistas-investidores.  

Os trabalhadores proletários ganham dinheiro vendendo seu 
tempo e os capitalistas-investidores ganham seu dinheiro 
“emprestando” aos outros o uso de seu dinheiro em troca de:  

a)  uma promessa de pagar uma quantia de dinheiro maior em 
relação ao montante do empréstimo (instrumento de dívida), 
dado o custo de oportunidade de transferência de seu uso, ou  

b)  um pedaço de propriedade no negócio (chamado de “capital” 
ou “ações”) ou um pedaço de outro ativo (fundos de ações ou 
de investimentos imobiliários).  

Esses dois grupos, juntamente com o governo (definidor das 
regras), são os principais atores desse drama. Embora, geralmente, 
ambos os grupos se beneficiem de empréstimos e empréstimos, às 
vezes um ganha e outro sofre como resultado da transação. Isto é 
especialmente verdade para os devedores e credores. 

Os ativos financeiros de uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica 
são passivos financeiros de outra empresa. Significam promessas 
de entrega de dinheiro. Quando as reivindicações sobre ativos 
financeiros são muito altas em relação ao dinheiro disponível para 
atendê-las, uma grande desalavancagem financeira deve ocorrer.  
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Nessa circunstância, o sistema de crédito antes financiador 
dos gastos deixa de funcionar bem. Ele tipicamente funciona de 
forma reversa por meio de uma desalavancagem, exigindo o 
governo intervir de forma significativa. O Banco Central se torna um 
grande comprador de dívidas (emprestador em última instância) e o 
governo central se torna um redistribuidor de gastos e riqueza.  

Nesses momentos, é necessário haver uma reestruturação 
da dívida. Elevam-se as reivindicações ou antecipações de renda 
futura, planejada para efetuar gastos futuros. Demanda-se as 
dívidas serem reduzidas em relação ao dinheiro reclamado de 
imediato. 

Este desequilíbrio fundamental entre o tamanho dos créditos 
em dinheiro (dívida) e a oferta de dinheiro, ou seja, o fluxo de 
caixa necessário para atender à dívida, ocorreu muitas vezes 
na história. Ele sempre foi resolvido por meio de uma combinação 
equilibrada de quatro tipos de alavancas possíveis de serem usadas 
pelos formuladores de políticas públicas. Visam reduzir os níveis de 
dívida e seu serviço em relação aos níveis de renda e fluxo de caixa 
necessários para atendê-los: 

1. austeridade, ou seja, gastar menos; 

2. inadimplência ou reestruturações de dívidas; 

3. o banco central “imprimir dinheiro” para resgatar títulos de 
dívida pública ou fornecer garantias em empréstimos; 

4. transferências de dinheiro e crédito de quem tem mais além 
do necessário para aqueles carentes de liquidez e/ou renda. 

O processo é doloroso para todos os agentes econômicos. 
Tanto causa uma batalha entre os operários-proletários e os 
capitalistas-investidores, quanto pode ficar tão ruim a ponto de 
novos empréstimos serem prejudicados ou mesmo banidos.  

Neste estudo de Ray Dalio, ele examina os grandes ciclos de 
dívida resultantes em grandes crises de dívida, explorando como 
eles funcionam e como lidar bem com eles. Esclarece as diferenças 
entre os dois tipos principais:  

1. depressões deflacionárias e  
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2. depressões inflacionárias. 

Nas depressões deflacionárias, os formuladores de 
políticas respondem à contração econômica inicial, baixando as 
taxas de juros. Mas quando as taxas de juros atingem cerca de 0%, 
essa alavanca não é mais um meio eficaz de estimular a economia. 
A reestruturação da dívida e a austeridade dominam, sem serem 
equilibradas por um estímulo adequado, especialmente, a 
impressão monetária e a depreciação da moeda.  

Nessa fase, os encargos da dívida (dívida e serviço da dívida 
como percentual da renda) aumentam, porque o fluxo da renda cai 
mais rapidamente em ambiente de reestruturação geral. Esses 
maiores encargos relativos aumentam o saldo devedor (estoque) da 
dívida e muitos tomadores são obrigados a acumular ainda mais 
dívidas para cobrir esses custos mais altos de juros.  

Como observado, nos diversos estudos de casos, depressões 
deflacionárias normalmente ocorrem em países onde a maior parte 
da dívida insustentável é financiada internamente em moeda local. 
Quando há uma eventual inadimplência da dívida, ela produz 
vendas forçadas e mais inadimplência, mas não se torna um 
problema de balanço de pagamentos por conta da depreciação da 
moeda nacional ou crise cambial. 

As depressões inflacionárias, classicamente, ocorrem em 
países dependentes dos fluxos de capital estrangeiro. Portanto, 
acumularam uma quantidade significativa de dívida denominada em 
moeda estrangeira. Ela não pode ser monetizada, ou seja, 
comprada por dinheiro impresso por autorização do Banco Central.  

Quando os fluxos de capital estrangeiro diminuem, a criação 
de crédito se transforma em contração de crédito. Em uma 
desalavancagem inflacionária, a retirada de capital 
[repatriamento ou fuga do capital estrangeiro] seca os empréstimos 
e a liquidez, e ao mesmo tempo a queda da moeda produz inflação.  

As depressões inflacionárias, nas quais muitas dívidas são 
denominadas em moeda estrangeira, são especialmente difíceis de 
administrar, porque as habilidades dos formuladores de políticas 
para espalhar a dor [socializar os prejuízos] são mais limitadas. 
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24. MENTE HUMANA E DINHEIRO 

Economia Comportamental orienta a publicidade a conquistar a 
mente dos consumidores ou esclarecer a mente dos investidores 

De um lado, desenvolveu-se o chamado Neuromarketing. Ele 
usa as ideias sobre a tomada de decisões para atiçar as vendas. 
Ajuda a descobrir meios de melhorar a comunicação e as reações 
do consumidor.  

De outro lado, proliferam cursos para investidores ministrados 
por neurocientistas. Denominados de Neuroeconomia, ensinam a 
evitar as armadilhas da mente humana e a tomar decisões 
vantajosas no tempo certo. 

Enquanto a publicidade se esforça para seduzir os 
consumidores, a Educação Financeira busca o autocontrole do 
impulso consumista. Cuidado com o consumo, colegas da Classe C! 

Um exemplo comum de equívoco de raciocínio na vida 
cotidiana se refere ao autoengano. Por exemplo, entre em uma 
sorveteria cara. Você pede uma bola e a atendente pergunta se 
você deseja “copinho” ou “copão”. Qual resposta você dá? Copinho, 
lógico! Assim, sairá feliz com o copinho transbordando e não com 
uma bolinha de sorvete perdida no meio do copão... 

O alerta desta “Síndrome do Copo-de-Sorvete” é se seu 
cérebro preferir o caminho mais curto para decidir, não se deve 
decidir por impulso. Preocupe-se com as informações essenciais e 
exclua as inúteis. 

A pressão exercida pelos sentimentos nos instantes 
antecedentes à opção entre comprar algo novo ou investir, vender 
ou reter, vem sendo usada em técnicas de venda e na publicidade, 
desde o século passado.  

Agora está vindo à luz os detalhes de como esses mecanismos 
mentais se processam. Permitem conhecer os equívocos de 
raciocínio mais comuns nas decisões com dinheiro envolvido e 
aprender a evitá-los. 
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Surge o medo na hora de decisões econômico-financeiras 
porque quem sabe quanto de labuta custa ganhar dinheiro tem 
medo de perdê-lo à toa. Ao se depararem com preços elevados, 
alguns indivíduos colocam em funcionamento a região cerebral 
chamada de insula, vinculada ao medo e à dor.  

Ao acionar a insula, calculadora de benefícios e perdas, 
desativam a região cerebral associada à antecipação do prazer, o 
núcleo acumbens. Em geral, decidem não comprar, devido ao medo 
de perda. 

Algumas pessoas experimentam, cronicamente, a sensação de 
dor de pagar. Consequentemente, a atividade na insula é mais forte 
comparada às outras. Provoca a sovinice. 

Mas esse medo é positivo quando protege os indivíduos de 
gastar acima dos recursos próprios. Em excesso, porém, esse medo 
paralisa quando se deve agir. 

Muitas pessoas têm aversão a perdas. Esse pavor pode 
retardar a decisão de vender ações ou outros bens quando isso 
deveria ser feito. A sensação de posse impulsiona a compra de 
produto supérfluo apenas porque o tem em mãos. Ela também faz 
reter bens quando deveriam ser passados adiante.  

Por isso, em momentos de queda da bolsa de valores, muitas 
pessoas deixam passar o melhor momento de venda das ações, não 
se utilizando de stop-loss. Muitos investidores deixam dinheiro 
aplicado em investimentos mesmo se não estão dando o melhor 
retorno. Têm então custo de oportunidade. Estão diante da 
dificuldade de suportar frustrações ou perdas. 

Uns adotam a estratégia de comprar e reter em longo prazo, 
aguardando “eternamente” momento oportuno para realizar ganho. 
Outros têm a confiança de adotar a estratégia de comprar e vender 
logo quando atingir preços predeterminados, seja mais elevado, 
seja menor (caso de stop loss), movimentando investimentos em 
curto prazo.  

Há ainda aqueles com excesso de confiança para adotar o 
Market timing. Eles confiam sempre na própria capacidade de 
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adivinhar o momento certo de comprar ou vender logo antes da 
maioria dos especuladores. 

Na prática, a ajuda desse conhecimento sobre a atividade do 
núcleo acumbens é saber ele estimular a auto recompensa, gerando 
prazer, impulsividade e comportamento maternal. O prazer, ao 
longo do processo de seleção natural, teve a função de aumentar as 
probabilidades de sobrevivência como comer comidas calóricas, 
dormir bem, aprender habilidades, conseguir apoio social e fazer 
sexo. Esse prazer também aumentava a motivação para repetir 
essas atividades até estar saciado.  

Atualmente, pode ser estimulado por qualquer atividade 
prazerosa mesmo sem função de sobrevivência, como jogos, 
músicas, filmes, livros e danças, sendo especialmente superativado 
por drogas como anfetaminas e heroína. 

Quando vemos algo desejado, são acionadas as áreas 
cerebrais associadas tanto ao prazer quanto ao medo (de ficar sem 
dinheiro). Mas se o pagamento for feito com moeda em espécie, a 
sensação física de transferir a cédula (ou o único cheque) pode nos 
levar a refletir melhor. 

O modo de prevenção é não usar cartão de crédito. Ele não 
desperta o medo de perda de maneira tão palpável, facilitando a 
compra de coisas caras e supérfluas. Se o usar, faça um uso 
consciente dele sem se esquecer de “parcelamento da compra sem 
juros” leva à sobreposição de dívidas nos meses seguintes. 
Compromete o planejamento de ter um orçamento adequado, 
depois de investir, logo após o recebimento mensal de sua renda. 

Ciência Comportamental ensina a gente comprar ou vender 
melhor. Por exemplo, ensina “shopping-terapia” ser um prazer 
ilusório momentaneamente. Ele não é duradouro. Pesquisa em 
Neuroeconomia revela: se estimamos durante quanto tempo 
determinado produto nos trará felicidade, a tendência é reduzir a 
vontade de sua compra. O prazer, em geral, será mais curto do, 
inicialmente, imaginado. 

O modo de prevenção é, antes de comprar algo, procurar 
imaginar quão feliz você ficará imediatamente após a aquisição e 
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compare com a felicidade depois de algum tempo com o “processo 
de habituação”. 

Pesquisas em Neuroeconomia demonstram: quando se sai às 
compras sem lista, ou seja, sem estabelecer a priori os bens em 
falta, tendemos a comprar mais os chamados artigos hedonistas. 
Eles nos dão prazer, mas não são, necessariamente, os bens mais 
necessários ou indispensáveis. 

O modo de prevenção é, jamais fazer supermercado sem lista, 
com fome e com crianças. 

Se você não tem o mesmo dinheiro de seu grupo de amigos/
colegas influentes, não adote a necessidade de status social 
imposta por eles, isto é, o efeito demonstração do consumo 
conspícuo. 

É quando surge o impulso de solicitar crédito para fazer 
dispêndio com finalidade precípua de demonstração de condição 
social por meio de gastos em ostentação ou compra de artigos de 
luxo. 

O modo de prevenção é relaxar a mente, avaliando o custo de 
oportunidade, devido ao compromisso assumido. Avalie também se 
os verdadeiros amigos aceitam você como de fato é. 

Vendedores e/ou gerentes com metas de venda, inclusive 
produtos financeiros, aprendem a conversar com o cliente sobre 
finanças pessoais ou riqueza, citando grandes valores. Essa postura 
aumenta as chances de o cliente investir maiores quantias. Essa 
constatação é válida para números relativos a qualquer objeto de 
desejo, por exemplo, potência de automóvel, valor de casa, etc. 

O modo de prevenção é, na hora da decisão, pedir um tempo 
maior para dar a palavra final, pois a solidão do raciocínio individual 
ajuda mais em vez de escutar “conversa de vendedor”. Este atiça a 
megalomania: supervalorização mórbida de si mesmo; predileção 
pelo grandioso ou majestoso; mania de grandeza; ambição ou 
orgulho desmedidos. 



!300

Pior de tudo é comprar quando está sofrendo fortes emoções. 
As consumidoras não podem ser consumidas pela TPM e os 
consumidores devem evitar serem movidos pela raiva. 

Constatou-se o impulso de compra das mulheres ser maior 
nos dez dias anteriores à menstruação, o chamado período de 
Tensão Pré-Menstrual. 

O modo de prevenção é, quando se está nessa fase, não se 
deve passear em shopping... 

Pesquisa comprovou: os consumidores com um estado 
emocional de raiva por acompanharem “a patroa” nas compras 
tinham 37% mais chances de fazer escolha equivocada na hora da 
compra. 

O modo de prevenção é não ir às lojas comerciais contrariado, 
nem aceitar provocações do vendedor, tipo uma sugestão 
subliminar de você não ter o dinheiro suficiente para comprar um 
produto de marca mais cara. 

É comum a indecisão do consumidor diante de dois produtos. 
Se prova a força impulsiva da terceira opção, quando o vendedor 
oferece alternativa mais simples e barata em comparação às duas 
anteriores, o cérebro, reconfortado, tem a tendência de comprar um 
dos dois produtos sobre os quais tinha dúvida. Depois de ver o 
produto barato, o consumidor, quase sempre, fica justamente com a 
opção mais atraente e cara.  

Ao observar o ocorrido no cérebro de compradores diante de 
duas alternativas, os cientistas descobriram eles estarem, na 
verdade, irritados por causa da dificuldade de decidir. Houve então 
atividade maior na amígdala, área do cérebro associada a reações 
negativas.  

Quando surge a terceira opção, inferior às anteriores, as 
outras duas parecem ótimas: o processo de decidir fica agradável e 
o cérebro usa seus caminhos naturais para escolher. Conhecer esse 
mecanismo pode ser recurso ao alcance do consumidor com 
dificuldade de decidir: se o vendedor esperto não o fizer, ele mesmo 
pode pedir para ver uma terceira marca. É autoengano. 
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O modo de prevenção é, para escapar da solução de levar o 
produto mais caro, ter a consciência desta armadilha cerebral e ter 
o tempo para procurar ser racional. Dê uma volta antes da decisão. 
Adie para o dia seguinte. 

Truque do “pegou, comprou”: é a mais banal das armadilhas 
da mente para gastar mais. Os lojistas o usam para vender, por 
exemplo, sugerindo fazer um test-drive ou “provar a roupa”. 

Depois de 30 segundos com o produto na mão, cria-se vínculo 
emocional com o artigo. É o efeito dotação. O cérebro perde a razão 
e cede à tentação de aquisição, às vezes até pagando acima do seu 
valor de mercado. 

O modo de prevenção é, como qualquer consumidor 
submetido às forças naturais do mercado, você não pode ser 
autocomplacente, caracterizando-se pela transigência consigo 
mesmo. A vitimização o convence de você apenas repetir um 
inevitável comportamento-padrão dos outros. 

Se repetiu o comportamento padrão é porque o consumidor 
acabou de cair em mais um dos truques mentais, cujo impacto é a 
implosão gradual do orçamento pessoal: o de seguir a tendência, 
conjuntamente com a manada. 

Sob o ponto de vista da racionalidade econômica, comprar 
porque pegou o produto e ainda se justificar com base no 
comportamento coletivo são dois erros de custo caro! 
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25. SURGIMENTO DO BITCOIN 

Bitcoin: Nova Forma para Velha Especulação 

A visão liberal da história enxerga qualquer moeda apenas 
como uma mercadoria a mais, escolhida segundo critério de 
comodidade e/ou segurança por um sistema econômico auto 
regulável, sem a arbitrária intervenção estatal. Assim, a história 
monetária se reduziria à pesquisa das distintas características 
essenciais ou requisitos físicos da moeda-mercadoria.  

Nesse sentido, essa visão se confunde com a numismática, 
isto é, o conhecimento sobre as moedas. Numisma era a moeda 
cunhada por senhores feudais, daí a etimologia da expressão 
“senhoriagem”: tributo pago como reconhecimento de um senhorio 
lhe defender ou ceder terra para cultivo. Referia-se também ao 
direito do concessionário da cunhagem da moeda pago ao 
soberano. Na época contemporânea, se transformou na diferença ao 
longo do tempo entre o valor real – poder aquisitivo de fato – e o 
valor nominal da moeda com a qual o Estado emissor paga seus 
funcionários e fornecedores. 

Na verdade, os atributos físicos requisitados para ser uma 
moeda pouco importam para nos entendermos sua essência. Por 
exemplo, a pedra-moeda, na Ilha de Yap, na Micronésia, não 
oferecia muita facilidade de manuseio e transporte como ocorre 
quando pequena quantidade corresponde a grande valor. Esculpia-
se a moeda e a fincava na terra como símbolo de riqueza atribuída 
pela comunidade aos detentores. 

É cultura saber o sal ter sido escolhido, para evitar 
falsificações, por sua indestrutibilidade e inalterabilidade – exceto 
com liquidez, quando vira água salgada do mar. Daí o pagamento 
de “salário”. Pecus (gado) não permite divisibilidade, para dar 
trocos, e uma boa moeda tem de permitir múltiplos e submúltiplos. 
Um boi “marcado” dificulta ser transferível pelo portador. 

Pecus está na etimologia de pecuniário – relativo a dinheiro – 
e peculato: crime de desvio de um patrimônio ou valor público por 
funcionário com acesso a eles em razão da sua função. É crime 
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específico do servidor público (ou equiparado como político 
profissional em “cargo de confiança”) e trata-se de um abuso de 
confiança pública. 

As formas de moeda foram se transformando em direção à 
sua “invisibilidade” material: moeda-mercadoria - metal-cunhado - 
papel-moeda conversível - moeda fiduciária (não-conversível) - 
moeda bancária (escritural). Houve progressiva desmaterialização. 

A moeda-bancária, por exemplo, exigiu a constituição do 
sistema bancário, o uso generalizado do cheque com câmara de 
compensação, e a percepção de a reconversão ao lastro monetário, 
isto é, ao encaixe bancário, não ser solicitada por todos clientes ao 
mesmo tempo. Toda fidúcia está baseada em confiança. Logo, todas 
as formas de moeda se respaldam em crença: ação de crer na 
possibilidade de alguma coisa. É espécie de convicção íntima ou 
opinião adotada com fé quase religiosa. O especulador a respeito do 
futuro sempre “quer crer”... 

Qual é a inovação financeira da moeda eletrônica ou digital? 
Não ser baseada em fidúcia estatal, ou seja, não ser emitida por um 
Estado nacional, mas sim estar circulando em escala mundial 
através de rede de computadores ligada pela internet. Bit é a sigla 
para Binary Digit [dígito binário], constitui a unidade de informação 
em computador ou cibernética equivalente ao resultado de uma 
escolha entre duas alternativas. 

Os nerds em tecnologia, no caso, os Cyberpunk ou 
Ciberanarquistas, se cansaram de reunir “alta tecnologia e baixa 
qualidade de vida” (High tech, Low life). Buscaram elevar esta 
última. Para isso, mesclaram as tecnologias de informação e a 
cibernética com algum grau de mudança radical na ordem social.  

Leigos em Economia Monetária, durante a crise mundial de 
2008 descobriram o poder do sistema bancário multiplicar moeda é 
fruto de Efeito de Rede, no caso, regulado pela Autoridade 
Monetária estatal. Não aceitando a submissão da sociedade aos 
poderes governamentais de “salvar bancos grandes demais para 
falir”, e adotando uma ação coletiva oposta, radicalmente, à 
autoridade do Estado, os Ciberanarquistas inovaram ao criar uma 
moeda digital fora da regulação estatal. 
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Há conceitos simples por trás dessa inovação monetária. 
Moeda é um ativo – forma de manutenção de riqueza – comumente 
oferecido ou recebido pela compra ou venda de bens e serviços. 
Moeda oficial é aquela de curso forçado recebida pelo Estado como 
pagamento de imposto. Já dinheiro é um ativo monetário, criado 
pelas forças do mercado e/ou pelo poder do Estado, com aceitação 
geral – legal e social – para desempenhar todas suas funções.  

Quais são essas funções? Meio de circulação, medida de valor, 
reserva de valor, capacidade liberatória de dívida, padrão de 
pagamento diferido, enfim, instrumento de poder econômico. Para 
ser dinheiro, uma moeda tem de cumprir as três primeiras funções, 
ou seja, ser ao mesmo tempo meio de pagamento, unidade de 
conta e reserva de riqueza plenamente líquida. 

O bitcoin, por exemplo, é uma moeda internacional aceita por 
ainda relativamente poucos especuladores só como reserva de valor 
e unidade de conta. Portanto, é um dinheiro parcial, não pleno, pois 
seu uso disseminado como meio de pagamento dependeria de mais 
rapidez no processamento das transações e da redução de custos 
de transação.  

A oferta e a demanda determinam sua cotação. No caso de 
bitcoin, a oferta está dada em cerca de 16,5 milhões de unidades 
em circulação. Em seu caso, a demanda cria a oferta, ao contrário 
do pregado pelos crentes da Lei de Say? É criada no mesmo ritmo 
de conversão entre moedas oficiais e criptomoeda? 

No início, após 2009, o uso de moedas virtuais era mais para 
o tráfico de drogas. Os usuários entravam em sites na internet 
(“deep web”) e compravam produtos ilícitos pagando com 
criptomoedas e os recebiam via Correios.  

Hoje, há pelo menos oito tipos de condutas criminosas. Por 
exemplo, há o estabelecimento de uma empresa de fachada atuante 
na venda de mercadorias e recebendo créditos proveniente de 
outras empresas especializadas em vendas pela internet para 
posterior distribuição de dinheiro vivo às pessoas físicas envolvidas. 

Outro esquema usa cartões de credito e empresas fictícias 
para movimentação e pagamento de faturas de cartão em valores 
acima dos devidos. Assim se constitui um crédito no meio de 
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pagamento, posteriormente, sacado no Brasil ou exterior. Também 
se compra e vende imóveis por valores abaixo do mercado com 
posterior pagamento das diferenças via criptomoedas. 

Outro crime citado é o chamado “ransomware”. Faz ataques 
em escala mundial com um vírus na web. Sequestra dados de 
empresas e pessoas e condiciona a liberação ao pagamento de 
valores em moedas virtuais.  

Há, além disso, a constituição de empresa de fachada com 
atuação em comércio internacional. Abre uma conta em corretora 
de moeda virtual. Esta passa a centralizar a movimentação de 
moedas digitais de diversas pessoas físicas, como se fossem 
clientes independentes.  

Por exemplo, os recursos transferidos para a corretora de 
moeda virtual são utilizados para compra de bitcoins no Brasil e 
posterior venda em outros países, com objetivo de remeter recursos 
para o exterior. Assim, operações fictícias de comércio exterior e 
corretoras de câmbio realizam remessa ilegal de divisas. 

Um Efeito de Rede, também designado externalidade de rede 
ou busca de economias de escala, é o efeito de um adquirente de 
um ativo sobre o seu valor para outros compradores. Quando o 
efeito de rede estiver presente, o valor dessa forma de riqueza 
depende do número de aquisições realizado por outras pessoas. 

Quanto mais bitcoins adquirem os especuladores, mais valioso 
se torna a moeda digital para cada proprietário. Isso cria uma 
externalidade positiva mesmo porque um deles pode comprar uma 
criptomoeda sem a intenção de criar valor para os outros 
utilizadores dela, mas acaba por fazê-lo.  

As redes sociais online funcionam da mesma forma retro 
alimentadora. Logo, as moedas virtuais alcançam maiores cotações 
quanto mais compradores aderirem.  

Depoimentos de “celebridades” ou imaginários sucessos 
alheios, face à condição humana de se imaginar superior aos 
outros, aquecem essa febre especulativa, validando a profecia 
autorrealizável. Compra-se porque a cotação está subindo e esse 
valor cresce porque está se comprando. Torna-se o clássico caso de 
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Pirâmide da Felicidade (ou Esquema Ponzi) quando as novas 
entradas são contabilizadas como ganhos para saídas antes da 
explosão da bolha especulativa. Ela não tem fundamentos em 
geração de empregos e renda, mas sim está inflada com base em 
mera troca de propriedades. 

Externalidades de rede negativas também poderão ocorrer 
quando os utilizadores das criptomoedas para ganhos fáceis 
reverterem suas expectativas face aos “mineradores” ou validadores 
das transações. Usando um computador potente, estes ficam 
testando uma combinação de letras e números até encontrar a 
chave correta do próximo bloco da cadeia. O blockchain é o 
protocolo da confiança em registros compartilhados.  

No caso do bitcoin, um novo bloco é adicionado à cadeia a 
cada dez minutos. O minerador ou grupo de mineradores ao 
descobrir a chave antes dos outros fica com a recompensa. Hoje, é 
de 12,5 bitcoins a cada intervalo. Com o tempo, o prêmio vai 
diminuindo em quantidade.  Em congestionamentos de rede, os 
“mineradores” podem registrar maior quantidade de um ativo com 
menor valor. 

Assim como os efeitos positivos de rede podem criar um ciclo 
de feedback positivo quando a rede se torna mais valiosa e mais 
pessoas se juntam a ela, o inverso também é verdadeiro. Em todas 
as bolhas, os espertos insiders saíram antes de sua explosão e os 
idiotas outsiders constataram ter entrado tardiamente apenas para 
a inflar – e ficar com “o mico-preto”. 

Moedas Paralelas: Disputa entre Mercado e Estado sob o olhar 
da Comunidade 

Em companhia de dois, três provocam complexidade. Nunca 
o(a) outro(a) foi bem aceito(a) em uma relação de casal. Porém, O 
mundo real vai muito além de pares e/ou raciocínios binários, tipo 
Tico-e-Teco (“2 neurônio” sem S e sem conversarem entre si).  

É um contumaz reducionismo se restringir a análise 
socioeconômica à disputa entre O Estado e O Mercado. Este é 
louvado como um ser sobrenatural e tratado com letras maiúsculas, 
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porquanto ser visto como onipresente, onipotente e onisciente, 
embora estes dois últimos atributos sejam logicamente 
contraditórios. Se Ele prevê o futuro, perderá o poder de mudar o 
rumo da história... 

Uma série de filmes recentes tem feito comentários sociais a 
respeito da reação de A Comunidade face à disputa binária entre O 
Mercado e O Estado: Coringa, Bacurau, A Lavanderia, Parasita, 
Atlantique etc. O Mercado é apresentado como invasor da 
p r i v a c i d a d e , s u g a d o r d e m e n t e s , e x p l o r a d o r d o s 
“perdedores” (“losers”) descartáveis, inclusive com seguidos corte 
dos seus direitos sociais. Ele impõe o corte dos gastos públicos em 
nome da prioridade colocada na solvabilidade do Estado soberano 
quanto aos títulos de dívida pública usados como lastro da riqueza 
privada. Busca a eliminação do risco da eutanásia dos rentistas se a 
inflação, pressionada por gastos públicos, ultrapassar os juros 
prefixados. 

O Estado, por sua vez, é representado por milionários/
b i l i o n á r i o s p o p u l i s t a s e / o u p o l í t i c o s o p o r t u n i s t a s , 
circunstancialmente eleitos ao aproveitar da raiva difusa do povo 
eleitor contra o desemprego cíclico e tecnológico, a reversão da 
mobilidade social, a corrupção, a letalidade policial, entre outras 
mazelas cotidianas. O populista de direita diz falar “em nome do 
povo”, na verdade, o reduz a uma diminuta maioria eventual, 
angariada apenas na data da eleição, e esmaga os direitos dos 
demais cidadãos. Logo, com a decepção da maioria dos eleitores 
iludidos, sua base de apoio se torna minoria. 

A Comunidade é tratada como mera “massa de manobra” 
para proveito individualista. Seja como palhaços enlouquecidos (no 
Coringa), seja como caças revoltadas (no Bacurau), ou mesmo, 
como viúvas sem marido e dinheiro (em A Lavanderia), os filmes 
mostram a explosão vingativa do ódio popular. No Chile em chamas, 
por conta de uma revolta de eleitores fartos do neoliberalismo, 
monumentos e muros da capital amanheceram pichados com frases 
do filme de Todd Phillips. Foi pichada a frase “We are all Clowns”, 
traduzindo o sentimento popular: “Nós somos todos palhaços”. Isto 
se não formos tratados gente rica “hospedeira” como fôssemos 
parasitas. 
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No Chile e no Equador, a revolta foi contra o modelo 
neoliberal, defendido em benefício próprio por O Mercado, para ser 
imposto a todos países atrasados. Os índios, os nativos e, 
principalmente, as mulheres indígenas se insurgiram contra essa 
ideologia governamental indiferente à Comunidade. Aguardam-se, 
na América Latina, novas explosões populares de raiva difusa. Aqui, 
talvez, contra o neofascista Sniper de helicóptero, cujas “balas-
perdidas” atingem vítimas inocentes. 

O “dinheiro de helicóptero” será a solução contra o 
desemprego e a carência de renda? Até essa proposta de política de 
financiamento monetário do gasto público, para evitar aumento do 
endividamento, em investimentos de infraestrutura e subsídios ao 
financiamento habitacional de interesse social, é vista com restrição 
por economistas-chefes de O Mercado. Eles pautam a imprensa 
chapa-branca em nome de sua ideologia neoliberal, defensora 
apenas da liberdade econômica – e indiferente aos demais direitos 
(civis, políticos e sociais) da Comunidade. 

Assisti uma apresentação no XXIII Congresso Brasileiro de 
Economistas sobre criptoativos. Os três representantes de O 
Mercado se estenderam tanto na propaganda enganosa a ponto de 
não sobrar tempo para o debate com os economistas de posição 
antagônica. Durante suas longas exposições apologéticas da 
insurgência da inovação tecnológico-monetária “fora-do-controle” 
de O Estado, foi possível analisar a retórica típica desses executivos 
yuppies. 

De início, retomam o abandonado conflito entre gerações para 
louvar a indústria de gestão de recursos e seus novos gadgets à 
mão.  

“A preferência dos investidores está mudando conforme os 
millennials e a geração Z tomam o lugar dos babies boomers 
e da geração Y no mundo dos investimentos. A tecnologia 
avançou ao ponto de usar micro-ondas para economizar 
milissegundos em negociações. Os órgãos reguladores 
reconheceram a velocidade das inovações e estão criando 
sandboxes para as fintechs testarem suas soluções em um 
ambiente controlado e sob sua supervisão.”  
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Ora, ora, nem crianças brincando em caixas-de-areia 
acreditariam em controle da Autoridade Monetária sobre as 
moedas-digitais emitidas à vontade por rede formada por 
tecnólogos de O Mercado. 

A retórica mercadológica busca sempre contar estórias, isto é, 
inventivas narrativas capazes de serem apreendidas pelos cérebros 
de humanos abominadores de complexidade. Esta é o 
reconhecimento de o comportamento coletivo de todo o sistema 
não poder ser simplesmente inferido a partir do entendimento do 
comportamento dos componentes individuais.  

Os propagandistas do individualismo adotam um método de 
enrolar, capaz de juntar fatos, generalizações de baixo nível de 
abstração e tecnologias de conhecimento apenas de especialistas, 
para iludir leigos. Arremata esse malcozido discurso ainda 
adicionando pitadas de julgamentos de valor em uma narrativa 
imaginada ser coerente. 

Não se inibem em propagandear enganos ilusórios:  

“o Bitcoin é um dos ativos mais rentáveis da história do 
capitalismo. Se um investidor tivesse comprado US$ 100 nas 
primeiras negociações de Bitcoin, em 2010, teria hoje mais de 
US$ 5 milhões. Os retornos de 5.000.000% mexem com o 
imaginário tanto do investidor comum quanto do institucional. 
Mesmo hoje o Bitcoin ainda é uma opção muito atraente.” 

Argumentam: “a união entre a indústria dos fundos de 
investimento e a dos criptoativos está só começando, mas 
mostra seu grande potencial. Para tanto, basta os agentes 
tradicionais reduzirem sua desconfiança em relação às 
inovações”.  

Ora, não se trata de reação conservadora contra o avanço da 
história, mas sim de conhecimento das instituições sociais, entre as 
quais, a moeda é uma das mais estudadas. Deveria ser obrigatório 
qualquer economista formado saber diferenciar entre moedas e 
dinheiro. 

Sempre houve tentativas de criar diferentes formas de 
moeda, seja por O Mercado, seja por A Comunidade. Qualquer bem 
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de quantidade escassa e desejado por muitos passa a ser visto 
como moeda na função reserva de valor. Por exemplo, o ouro é 
extraído das profundezas das minas para ser recolocado novamente 
nos subsolos em cofres-fortes de Bancos Centrais. A diferença é 
apenas a longa distância de onde foi extraído.  

Como o valor simbólico, atribuído por uma massa de 
especuladores boateiros, é volátil, em tempos de insegurança 
social, o escasso parece oferecer segurança individual! É puro 
rumor! 

A diferença dessas moedas materializadas para a digital 
desmaterializada é questão de fé. Então, os sacerdotes de O 
Mercado pregam a crença em uma moeda invisível, escritural como 
outras, mas desejada por muitos crédulos. Todos estes imaginam 
aquilo possibilitar o enriquecimento fácil.  

Em uma religião, profeta é quem diz ter sido contatado pelo 
sobrenatural. Em Economia, diz ter sido contratado pelo divino O 
Mercado e ser capaz de falar por Ele, servindo como um 
intermediário com a Humanidade, isto é, a reles Comunidade, 
composta de desprezíveis carneirinhos com comportamento de 
rebanho. Ele passa este novo conhecimento, descoberto junto à 
entidade sobrenatural, para seus seguidores crentes.  

A mensagem transmitida pelo profeta é chamada de Profecia. 
No caso, é autorrealizável: se todos querem qualquer coisa dada, o 
valor daquilo sobe às alturas. Infla como uma bolha. E depois 
explode como um sonho irreal. 

Os representantes dos fundos de bitcoin e outros criptoativos 
propagam a sua grande atratividade como um investimento por 
conta de sua súbita valorização. Não alertam sua grande 
volatilidade representar risco em mercado financeiro. E tampouco 
falam de liquidez: dificuldade de, em momentos de crise, os 
resgatar.  

Deve se estar alerta contra as inúmeras Pirâmides da 
Felicidade, o Esquema Ponzi de novas entradas serem 
contabilizadas como retornos. O instinto puramente especulativo 
leva os incautos não só a acreditar nos valores crescerem ainda 
mais, mas também a crer possuírem a genialidade especial de cair 
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fora antes de O Mercado desabar. É a falácia conhecida como “sorte 
do iniciante”. Ele sempre entra no boom, ganha e se gaba tanto a 
ponto de atrasar-se perante o crash. 

Moeda nacional tem curso forçado por pagar tributos em 
determinado território. Uma moeda com valor especulativo e capaz 
de transpor fronteiras nacionais é muito capaz de atender a 
interesses do narcotráfico, do mercado global de armas, da 
escravidão sexual, entre outros mercados paralelos criminosos.  

Por isso, sete das empresas de alta visibilidade, entre as quais 
eBay, PayPal, Visa e Mastercard, recuaram do projeto Libra, liderado 
pelo Facebook. Membros da Associação Libra se afastaram após 
autoridades reguladoras e políticos do mundo inteiro terem 
advertido: uma moeda digital do mercado de massa representaria 
uma ameaça ao sistema financeiro, além de levar à lavagem de 
dinheiro e possibilitar maior financiamento ao terrorismo. 

Um economista consciente de sua responsabilidade social 
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 ela se tornar dinheiro, 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. 
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26. QUANDO AS BOLHAS 
ARREBENTAM 

Porque as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade 
e da pobreza  

No livro “Porque as nações fracassam: as origens do poder, 
da prosperidade e da pobreza” (tradução Cristiana Serra. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012), Daron Acemoglu e James A. Robinson 
defendem a seguinte hipótese.  

“São os manifestantes de países pobres, e não a maioria dos 
acadêmicos e comentaristas, quem têm razão. Com efeito, o 
país é pobre exatamente por vir sendo governado por uma 
pequena elite, depois dela ter organizado a sociedade em 
função de seus próprios interesses, em detrimento da massa 
da população. O poder político, estritamente concentrado, 
vem sendo usado para gerar riqueza para seus detentores. 
Quem sai perdendo é o povo, como os próprios oposicionistas 
entendem muito bem”. 

Essa interpretação da pobreza, a interpretação popular, na 
verdade constitui uma explicação genérica de por qual razão os 
países pobres são pobres. Seja Coreia do Norte, Serra Leoa ou 
Zimbábue, todos os países pobres são pobres por esse mesmo 
motivo.  

Países como o Reino Unido e os Estados Unidos enriqueceram 
porque seus cidadãos derrubaram as elites controladoras do poder e 
criaram uma sociedade:  

1. onde os direitos políticos eram distribuídos de maneira muito 
mais ampla,  

2. na qual o governo era responsável e tinha de responder aos 
cidadãos e  

3. onde a grande massa da população tinha condições de tirar 
vantagem das oportunidades econômicas.  
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Para compreender por qual razão há tanta desigualdade no 
mundo de hoje, segundo Acemoglu e Robinson, temos de mergulhar 
no passado e estudar a dinâmica histórica das sociedades. A razão 
pela qual o Reino Unido é mais rico se comparado ao Egito é, em 
1688, os britânicos (ou ingleses, depois da Brexit) terem promovido 
uma revolução transformadora da política e, por conseguinte, da 
economia do país. As pessoas lutaram por mais direitos políticos e 
os conquistaram, usando-os para expandir suas oportunidades 
econômicas. O resultado foi uma trajetória política e econômica 
essencialmente distinta. Ela culminaria na Revolução Industrial. 

Por exemplo, a Revolução Industrial e as tecnologias por ela 
lançadas não se espalharam para o Egito porque este se 
encontrava, então, sob o domínio do Império Otomano. Este tratava 
o país mais ou menos da mesma maneira como, mais tarde, a 
família Mubarak. A dominação otomana no Egito encontrou seu fim 
nas mãos de Napoleão Bonaparte, em 1798, mas o país caiu então 
sob o controle do colonialismo britânico. Este tinha tão pouco 
interesse quanto os otomanos em promover a prosperidade egípcia.  

Assim, embora os egípcios tenham se livrado dos impérios 
otomano e britânico, e, em 1952, da própria monarquia, suas 
revoluções não foram como a de 1688 na Inglaterra. Em lugar de 
promover uma radical transformação política no país, limitaram-se a 
conduzir ao poder mais uma elite – no caso, uma casta de 
guerreiros-militares –, tão desinteressada na prosperidade dos 
egípcios comuns quanto os otomanos e britânicos de outrora. Em 
consequência, a estrutura básica da sociedade não mudou, e o Egito 
permaneceu pobre. 

Neste livro, Acemoglu e Robinson estudam como esses 
padrões se reproduzem ao longo do tempo e por que às vezes são 
alterados, como aconteceu na Inglaterra em 1688 e na França, com 
a revolução de 1789. Esse estudo nos ajudará a entender se a 
situação em um país pobre atual mudou e se uma revolução capaz 
de depor o ditador de plantão produziu um novo conjunto de 
instituições, capazes de proporcionar prosperidade ao povo.  

O Brasil já atravessou “revoluções burguesas”. Elas pouco 
mudaram, porque seus promotores limitaram-se a tomar as rédeas 
daqueles depostos, recriando sistemas semelhantes. Com efeito, é 
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difícil para cidadãos comuns adquirir poder político real e modificar 
a maneira como sua sociedade funciona.  

Mas é possível e lemos no livro “Porque as nações fracassam: 
as origens do poder, da prosperidade e da pobreza” de autoria de 
Daron Acemoglu e James A. Robinson como isso aconteceu na 
Inglaterra, França e Estados Unidos, bem como no Japão, Botsuana 
e... no Brasil?! Basicamente, é uma transformação política desse 
gênero democrático a necessária para uma sociedade pobre 
enriquecer. Há indícios disso estar acontecendo no nosso País?  

Reda Metwaly, um manifestante da Praça Tahrir de Cairo-
Egito, durante a Primavera Árabe, fez a seguinte observação.  

“Agora a gente vê muçulmanos e cristãos juntos, velhos e 
novos lado a lado, todos em busca dos mesmos objetivos.”  

Acemoglu e Robinson reafirmam a importância da revolução 
democrática.  

“Esse movimento amplo da sociedade foi um aspecto 
fundamental dessas outras transformações políticas. Se 
compreendermos quando e por qual razão ocorrem tais 
transições, estaremos em melhores condições de avaliar 
quando o fracasso será mais provável, como tantas vezes 
aconteceu no passado, e quanto podemos alimentar 
esperanças de o sucesso trazer benefícios para milhões de 
pessoas”. 

  

Teoria da Desigualdade Mundial 

Daron Acemoglu e James Robinson, no livro “Por Que as 
Nações Fracassam” propõem um rumo à formulação de uma Teoria 
da Desigualdade Mundial. 

Vivemos em um mundo desigual. As diferenças entre as 
nações são análogas àquelas capazes de separar Estados Unidos e 
México, ainda sendo em escala maior.  

Nos países ricos, a população é mais saudável, tem 
expectativa de vida mais alta e acesso muito maior à educação. 
Dispõe também de uma variedade de recursos e opções na vida, de 
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férias a possibilidades de carreira, com o que nos países pobres 
pode-se apenas sonhar. Os habitantes dos países ricos dirigem em 
estradas sem crateras e desfrutam de vasos sanitários, eletricidade 
e água corrente em suas casas. Em geral contam também com 
governos com a precaução de não os prender nem assediar de 
maneira arbitrária – pelo contrário, prestam serviços como 
educação, saúde, rodovias, lei e ordem. Igualmente notável é o fato 
de os cidadãos votarem em eleições periódicas e terem alguma voz 
nos rumos políticos tomados por sua pátria. 

As grandes diferenças em termos de desigualdade mundial 
são evidentes para todos, mesmo aqueles, nos países pobres, a 
quem falta acesso à televisão ou à internet. É a percepção e a 
realidade dessas discrepâncias capaz de levar as pessoas a 
cruzarem ilegalmente o Rio Grande ou o Mar Mediterrâneo, em 
busca da possibilidade de experimentar as oportunidades e padrões 
de vida dos países ricos.  

Tal desigualdade não tem consequências apenas para a vida 
dos indivíduos nos países pobres. Causa também queixas e 
ressentimentos, com imensas consequências políticas para os 
Estados Unidos e outros países. Compreender as razões pelas quais 
tais diferenças existem e quais foram suas causas é o objetivo de 
Acemoglu e Robinson neste livro. Chegar a esse entendimento não 
constitui um fim em si, mas é também um primeiro passo no 
sentido da geração de ideias mais eficazes acerca de como melhorar 
a vida de bilhões que ainda vivem na pobreza. 

As disparidades entre os dois lados da cerca entre México e 
Estados Unidos são apenas a ponta do iceberg. As diferenças entre 
os Estados Unidos e o México, por sua vez, são pequenas se 
comparadas àquelas encontradas no resto do planeta.  

O cidadão americano médio é 7 vezes mais rico em relação ao 
mexicano médio, e 10 vezes mais se comparado ao peruano ou 
centro-americano. Chega ser cerca de 20 vezes mais rico face ao 
morador médio da África subsaariana e sua riqueza alcança quase 
40 vezes mais acima da dos habitantes dos países africanos mais 
pobres, como Mali, Etiópia e Serra Leoa.  

E não são só os habitantes dos Estados Unidos. Há um 
pequeno, mas crescente grupo de países ricos – situados em sua 
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maioria na Europa e América do Norte, mas composto também por 
Austrália, Japão, Nova Zelândia, Cingapura, Coreia do “Sul e Taiwan 
–, cujos cidadãos levam uma vida muito diferente daquela da 
população do resto do planeta. 

A razão dos Estados Unidos ser muito mais rico comparado ao 
México é simples: trata-se do fruto de instituições completamente 
distintas de um lado e de outro da fronteira. Elas geram incentivos 
muito diferentes para os habitantes de cada lado da fronteira. Os 
Estados Unidos também são muito mais ricos hoje se comparados 
ao México ou ao Peru graças ao modo como suas instituições, tanto 
econômicas quanto políticas, geram incentivos para empresas, 
indivíduos e políticos.  

Cada sociedade funciona com um conjunto de regras 
econômicas e políticas criadas e aplicadas pelo Estado e pelos 
cidadãos em conjunto. As instituições econômicas dão forma aos 
incentivos econômicos: incentivos para buscar mais educação, para 
poupar e investir, para inovar e adotar novas tecnologias, e assim 
por diante.  

O processo político determina a quais instituições econômicas 
as pessoas viverão submetidas. As instituições políticas ditam como 
funciona esse processo. Por exemplo, as instituições políticas de 
uma nação estabelecem a capacidade dos cidadãos de controlar os 
políticos e influenciar seu comportamento – o que, por sua vez, 
define:  

1. se os políticos serão agentes dos cidadãos, ainda sendo 
imperfeitos, ou  

2. se terão a possibilidade de abusar do poder lhes confiado, ou 
usurpado, para fazer fortuna e agir em benefício próprio, em 
detrimento dos cidadãos.  

As instituições políticas incluem Constituições escritas por 
Assembleia Constituinte representativa − mas não se limitam a elas 
− e o fato de a sociedade ser uma democracia. Compreendem o 
poder e a capacidade do Estado de regular e governar a sociedade. 
É igualmente necessário considerar de forma mais ampla os fatores 
determinantes de como o poder político se distribui na sociedade, 
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sobretudo a capacidade de diferentes grupos de agir coletivamente 
em busca de seus objetivos ou impedir outros de atingirem os seus. 

Enquanto influenciam comportamentos e incentivos na vida 
real, as instituições forjam o sucesso ou fracasso dos países. O 
talento individual é importante em todos os níveis da sociedade, 
mas mesmo ele requer um arcabouço institucional para converter-
se em força positiva.  

Figuras lendárias da indústria de tecnologia da informação 
foram dotados de imenso talento e ambição – mas, em última 
instância, responderam a incentivos. O sistema educacional 
americano possibilitou Gates, Jobs e outros como eles adquirirem 
um conjunto único de competências. Elas vieram complementar 
seus talentos.  

As instituições econômicas dos Estados Unidos permitiram 
esses homens fundarem empresas com facilidade, sem para isso 
enfrentar obstáculos intransponíveis. Essas mesmas instituições 
viabilizaram o financiamento de seus projetos. O mercado de 
trabalho americano lhes permitiu contratar pessoal qualificado. O 
ambiente de mercado relativamente competitivo possibilitou 
expandirem suas empresas e comercializarem seus produtos.  

Esses empreendedores tinham a convicção, desde o começo, 
de os projetos dos seus sonhos terem condições de ser 
implementados: confiavam nas instituições e no Estado de Direito 
por elas engendrado. Nada tinham a temer em relação à segurança 
de seus direitos de propriedade. Por fim, as instituições políticas 
lhes asseguravam estabilidade e continuidade. De um lado, 
garantiam não haver risco de um ditador assumir o poder e mudar 
as regras do jogo, desapropriando-os de sua riqueza, aprisionando-
os ou ameaçando sua vida e meios de subsistência.  

Asseguravam também nenhum interesse particular presente 
na sociedade ser capaz de abduzir o governo e impeli-lo em alguma 
direção desastrosa em termos econômicos. O poder político era ao 
mesmo tempo limitado e distribuído de maneira suficientemente 
ampla para possibilitar o surgimento de uma série de instituições 
econômicas geradoras de incentivos para a prosperidade. 
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Embora as instituições econômicas sejam vitais para 
determinar o grau de pobreza ou riqueza de dado país, a política e 
as instituições políticas ditam quais serão as instituições econômicas 
do país. Em última instância, as boas instituições econômicas dos 
Estados Unidos são fruto das instituições políticas. Elas emergiram 
gradualmente após 1619.  

Sua Teoria da Desigualdade Mundial mostra:  

1. como interagem as instituições políticas e econômicas, 
causando pobreza ou prosperidade, e  

2. como cada parte do mundo acabou desenvolvendo seu próprio 
conjunto de instituições.  

Sua breve revisão da história das Américas limitou-se a uma 
pequena apresentação das forças configuradoras das instituições 
políticas e econômicas. Cada padrão institucional de hoje se 
encontra profundamente enraizado no passado. Quando uma 
sociedade se organiza de determinado modo, este tende a persistir.  

Esse fato se deve ao modo como as instituições políticas e 
econômicas interagem. São interações entre esses componentes 
resultantes em Sistemas Complexos com dependências de 
trajetórias distintas umas das outras: virtuosa ou viciosa, linear ou 
caótica. 

Tal persistência e as forças criadoras dela explicam também 
por que é tão difícil extirpar a desigualdade do mundo e enriquecer 
os países pobres. Embora as instituições sejam a chave para as 
diferenças entre México e Estados Unidos, isso não implica em 
haver qualquer consenso no México no sentido de modificar suas 
instituições.  

Uma sociedade não desenvolve nem adota instituições 
melhores para o crescimento econômico ou o bem-estar de seus 
cidadãos porque outras instituições podem ser ainda melhores para 
aqueles com o controle da política e das instituições políticas. Os 
poderosos e o restante da sociedade com frequência vão divergir 
quanto a quais instituições devem permanecer e quais devem ser 
modificadas.  
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Vejam, por exemplo, o caso do Congresso Nacional brasileiro: 
a população deseja ter apenas uma reeleição para os 
representantes, sem terem benesses especiais, agirem como 
cidadãos comuns – e não como políticos profissionais subordinados 
a Poderes Dinásticos de clãs com financiamento eleitoral corrupto. 

Quem se situa entre os homens mais ricos do mundo não 
gostaria nem um pouco de ver o desaparecimento de suas conexões 
políticas nem a dissolução das barreiras protetoras de seus 
negócios, embora o surgimento de novas empresas significasse o 
enriquecimento de milhões de compatriotas. Por não haver tal 
consenso, as regras a regerem cada sociedade são definidas pela 
política: quem detém o poder e como esse poder pode ser exercido.  

Em geral, os ricaços dos países emergentes têm o poder de 
conseguir o desejado por causa do poder de barganha de serem 
grandes empregadores. O poder de Bill Gates – um norte-
americano situado entre os homens mais ricos do mundo – é muito 
mais limitado.  

Por isso, a Teoria da Desigualdade Mundial, elaborada por 
Acemoglu e Robinson, trata:  

1. não só de economia, mas também de política; 

2. dos efeitos das instituições sobre o sucesso e o fracasso das 
nações – e, portanto, da economia da pobreza e da 
prosperidade; 

3. como as instituições são determinadas e transformam-se ao 
longo do tempo e  

4. como acabam tornando-se incapazes de mudar quando criam 
pobreza e miséria para milhões – e, portanto, da política da 
pobreza e da prosperidade.  

  

Instituições Econômicas Extrativistas e Inclusivas 

No livro “Porque as nações fracassam: as origens do poder, 
da prosperidade e da pobreza” (tradução Cristiana Serra. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012), Daron Acemoglu e James A. Robinson 
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afirmam que os países apresentam diferenças em termos de êxito 
econômico em virtude de:  

1. instituições distintas,  

2. regras regentes do funcionamento da economia e  

3. incentivos motivadores a população.  

A Teoria da Desigualdade Mundial, elaborada por Acemoglu e 
Robinson, trata:  

1. não só de economia, mas também de política; 

2. dos efeitos das instituições sobre o sucesso e o fracasso das 
nações – e, portanto, da economia da pobreza e da 
prosperidade; 

3. como as instituições são determinadas e transformam-se ao 
longo do tempo;  

4. como acabam tornando-se incapazes de mudar quando criam 
pobreza e miséria para milhões – e, portanto, da política da 
pobreza e da prosperidade. 

Instituições econômicas inclusivas:  

1. possibilitam e estimulam a participação da grande massa da 
população em atividades econômicas que façam o melhor uso 
possível de seus talentos e habilidades e  

2. permitem aos indivíduos fazer as escolhas pretendidas.  

Para serem inclusivas, as instituições econômicas devem 
incluir:  

1. segurança da propriedade privada,  

2. sistema jurídico imparcial e  

3. uma gama de serviços públicos capazes de proporcionarem 
condições igualitárias para as pessoas realizar intercâmbios e 
estabelecer contratos, além de:  

a. possibilitar o ingresso de novas empresas e  
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b. permitir a cada um escolher sua profissão. 

O contraste entre as Coreias do Sul e do Norte, bem como 
entre Estados Unidos e América Latina, ilustra um princípio geral.  

As instituições econômicas inclusivas fomentam:  

1. a atividade econômica,  

2. o aumento da produtividade e  

3. a prosperidade da economia.  

Os direitos de propriedade são cruciais. Somente quem os 
tiver assegurados vai se dispor a investir e aumentar a 
produtividade. Quem correr o risco de ter sua produção roubada, 
expropriada ou exageradamente tributada terá pouco incentivo para 
trabalhar e muito menos para investir e inovar. Tais direitos devem 
estar garantidos para a maior parte da sociedade. 

Instituições econômicas inclusivas demandam direitos de 
propriedade assegurados e oportunidades econômicas não só para a 
elite, mas para uma ampla parcela da sociedade. 

Ter assegurado os serviços públicos, leis, direitos de 
propriedade e liberdade de firmar contratos e relações de troca 
depende da postura do Estado. 

Este é uma instituição detentora da capacidade coerciva de:  

1. impor a ordem,  

2. impedir roubos e fraudes e  

3. fazer valer contratos entre partes privadas.  

Para ter seu bom funcionamento garantido, a sociedade 
requer também outros serviços públicos:  

1. estradas e uma rede para o transporte de bens;  

2. infraestrutura pública para que a atividade econômica tenha 
condições de florescer;  
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3. algum tipo de regulamentação básica para a prevenção de 
fraudes e má conduta, sobretudo por parte das autoridades.  

Embora muitos dos serviços públicos possam ser prestados 
pelos mercados e por cidadãos particulares, o grau de coordenação 
necessário para seu funcionamento em larga escala, em geral, 
requer a intervenção de uma autoridade central. Assim, o Estado 
apresenta vínculos inexoráveis com as instituições econômicas, ao 
impor o cumprimento da lei e da ordem, da propriedade privada e 
dos contratos. Em geral, atua como prestador fundamental de 
serviços de utilidade pública. As instituições econômicas inclusivas 
precisam do Estado – e dele fazem uso. 

Daron Acemoglu e James A. Robinson chamam as instituições, 
cujas propriedades são opostas às daquelas ditas inclusivas, de 
instituições econômicas extrativistas, por terem como finalidade a 
extração da renda e da riqueza de um segmento da sociedade para 
benefício de outro. 

  

Motores de Prosperidade 

No livro “Porque as nações fracassam: as origens do poder, 
da prosperidade e da pobreza” (tradução Cristiana Serra. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012), Daron Acemoglu e James A. Robinson 
dizem: as instituições econômicas inclusivas criam mercados 
inclusivos. Estes não só conferem às pessoas a liberdade de realizar 
em sua vida aquela vocação mais adequada aos seus talentos, mas 
também criam condições iguais para todos, capazes de lhes 
proporcionar oportunidade para tanto.  

Quem tiver uma boa ideia terá a possibilidade de iniciar um 
negócio. Os trabalhadores vão tender a dirigir-se às atividades onde 
sua produtividade seja maior e eles sejam remunerados de acordo 
com ela. As empresas menos eficientes poderão ser substituídas por 
outras de maior eficácia.  

Os mercados inclusivos não são meros mercados livres. Onde 
inexistiam os direitos de propriedade para quem não pertencesse à 
restrita elite de latifundiários, seus mercados estavam longe de ser 
inclusivos. A escravidão, de fato, era parte das instituições 
econômicas responsáveis pela coação sistemática da maioria da 
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população e por privar as pessoas da possibilidade de escolher sua 
profissão e decidir como utilizar seus talentos. 

As instituições econômicas inclusivas preparam o terreno 
também para dois outros motores da prosperidade:  

1. tecnologia e  

2. educação.  

O crescimento econômico sustentado é quase sempre 
acompanhado de melhorias tecnológicas. Elas permitem às pessoas 
(mão de obra), à terra e ao capital existente (prédios, maquinário, e 
assim por diante) aumentar a sua produtividade. 

Voltando mais algumas gerações atrás, o know-how 
tecnológico e os padrões de vida eram mais retrógrados, a ponto de 
ser difícil para nós conceber como as pessoas em geral sobreviviam. 
Tais avanços são fruto da Ciência e da atuação de empreendedores 
como Thomas Edison. Ele aplicava os princípios científicos à criação 
de negócios rentáveis.  

Esse processo de inovação é viabilizado por instituições 
econômicas de modo a:  

1. estimular a propriedade privada,  

2. assegurar contratos,  

3. criar condições igualitárias para todos, e  

4. incentivar e possibilitar o surgimento de novas empresas, 
capazes de trazer as novas tecnologias à vida.  

Intimamente ligados à tecnologia estão a educação, as 
habilidades, as competências e o know-how dos trabalhadores, 
adquiridos em escolas, em casa, no trabalho. Somos muito mais 
produtivos em comparação há um século, não só graças à melhor 
tecnologia, personificada pelas máquinas, mas também ao maior 
conhecimento da força de trabalho.  

Nem toda a tecnologia do mundo seria de grande utilidade 
sem profissionais com conhecimento de como operá-la. Contudo, as 
habilidades e competências implicam não apenas a mera 
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capacidade de fazer funcionar equipamentos. São a educação e as 
competências da força de trabalho geradoras do conhecimento 
científico sobre o qual se ergue o nosso progresso. Permite a 
adaptação e a adoção dessas tecnologias nas mais diversas linhas 
de negócios.  

Embora muitos dos inovadores da Revolução Industrial e 
depois, gente empreendedora, não tenham recebido grande 
educação formal, suas invenções foram muito mais simples se 
comparadas à tecnologia atual. A mudança tecnológica, hoje, 
requer um aprendizado tanto por parte do inovador quanto do 
trabalhador. Aqui vemos a importância das instituições econômicas 
criadoras de uma igualdade de oportunidades.  

Os Estados Unidos foram capazes de produzir, ou atrair do 
exterior, centenas de cientistas. Eles fizeram descobertas 
fundamentais em tecnologia da informação, energia nuclear, 
biotecnologia e demais campos onde esses empreendedores 
construíram seus negócios. Há uma profusão de talentos a 
aproveitar porque a maioria dos adolescentes nos Estados Unidos 
tem acesso a quanta educação quiser ou tenha condições de 
acompanhar. Cientistas estrangeiros sofrem com os fatores de 
repulsão de sua terra natal e emigram em nome dos fatores de 
atração de seu destino. 

Imagine-se agora outra sociedade onde, por exemplo:  

1. onde uma vasta parcela da população não dispõe de meios de 
ir à escola ou  

2. onde, quando consegue ir à escola, a qualidade do ensino é 
lamentável, os professores não aparecem para dar aula e, 
mesmo se o fizerem, não há livros para estudar. 

O baixo nível educacional dos países pobres é causado por 
instituições econômicas incapazes de gerar incentivos para os pais 
educarem seus filhos e instituições políticas incapazes de induzir o 
governo a construir, financiar e dar suporte às escolas e aos desejos 
dos pais e das crianças.  

O preço pago por esses países pela reduzida escolaridade de 
sua população e inexistência de mercados inclusivos é elevado: 
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tornam-se incapazes de mobilizar seus talentos incipientes. Contam 
com muitos empreendedores em potencial, e talvez um ou dois 
gênios. Hoje trabalham como fazendeiros pobres e sem formação 
escolar, forçados a trabalhar com algo não desejado ou recrutados 
compulsoriamente para o serviço militar, por não terem tido jamais 
a oportunidade de realizar sua vocação na vida. 

A capacidade das instituições econômicas de explorar o 
potencial dos mercados inclusivos, estimular a inovação tecnológica, 
investir em pessoas e mobilizar os talentos e competências de 
grande número de indivíduos é fundamental para o crescimento 
econômico. Explicar por qual razão tantas instituições econômicas 
se mostram incapazes de atingir esses objetivos simples é o tema 
central deste livro de autoria de Acemoglu, e Robinson: “Por Que as 
Nações Fracassam”. 

  

Instituições Políticas Extrativistas e Inclusivas 

Max Weber, segundo Daron Acemoglu e James A. Robinson, 
forneceu a mais célebre e amplamente aceita definição de Estado, 
identificando-o com o “monopólio da violência legítima” na 
sociedade. Sem esse monopólio e o grau de centralização 
acarretado por ele, o Estado não tem condições de desempenhar 
seu papel de impor a lei e a ordem, e muito menos prestar serviços 
públicos e incentivar e regulamentar a atividade econômica.  

Quando o Estado se mostra incapaz de obter alguma 
centralização política, a sociedade, mais cedo ou mais tarde, acaba 
caindo no caos. Acemoglu e Robinson se referem a instituições 
políticas suficientemente centralizadas e pluralistas como 
instituições políticas inclusivas. Em caso de falha em uma dessas 
condições, vamos chamá-las de instituições políticas extrativistas. 

Há uma forte sinergia entre as instituições econômicas e 
políticas. As instituições políticas extrativistas concentram poder nas 
mãos de uma pequena elite e impõem poucas restrições ao 
exercício de seu poder.  

As instituições econômicas são então, em geral, estruturadas 
por essa elite, de modo a extorquir recursos do restante da 
sociedade. As instituições econômicas extrativistas, assim, 
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naturalmente acompanham suas congêneres políticas. Com efeito, 
sua sobrevivência será inerentemente dependente de instituições 
políticas extrativistas.  

As instituições políticas inclusivas tenderiam a erradicar as 
instituições econômicas de modo a:  

1. expropriar recursos da maioria,  

2. erguer barreiras alfandegárias e  

3. suprimir o funcionamento dos mercados de modo a apenas 
uns poucos deles se beneficiarem. 

Essa relação sinérgica entre instituições econômicas e 
políticas extrativistas engendra um arraigado círculo vicioso: as 
instituições políticas conferem às elites o poder político de 
selecionar aquelas instituições econômicas com menos restrições ou 
forças contrárias. Permitem também elas estruturarem as futuras 
instituições políticas e sua evolução. As instituições econômicas 
extrativistas, por sua vez, vêm enriquecer essas mesmas elites, 
cuja riqueza e poder econômico ajudam a consolidar seu domínio 
político.  

Onde os colonos lograram usar seu poder político para impor 
uma série de instituições econômicas, estas lhes garantiram 
fortunas imensas, em detrimento do restante da população. Os 
recursos gerados por tais instituições econômicas permitiram às 
elites reunir exércitos e forças de segurança para defender seu 
monopólio absolutista do poder político. A implicação, claro, é as 
instituições extrativistas, políticas e econômicas, sustentarem-se 
mutuamente e tenderem a persistir. 

Porém, há mais a acrescentar acerca da sinergia entre 
instituições extrativistas de ambas as ordens. Quando as elites 
existentes são desafiadas sob as instituições políticas extrativistas e 
surgem recém-chegados, estes provavelmente estarão submetidos 
a apenas algumas restrições. Dispõem, portanto, de incentivos para 
manter as instituições políticas e fundar um conjunto similar de 
instituições econômicas. 
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As instituições econômicas inclusivas, por sua vez, 
consolidam-se sobre os fundamentos lançados por instituições 
políticas da mesma ordem. Elas asseguram a ampla distribuição de 
poder por toda a sociedade e restringem seu exercício arbitrário. 
Tais instituições políticas inclusivas dificultam também a usurpação 
do poder e enfraquecimento dos fundamentos dessas instituições 
inclusivas por terceiros.  

Os detentores do poder político não têm como usá-lo 
facilmente para implementar instituições econômicas extrativistas 
em benefício próprio. Já as instituições econômicas inclusivas geram 
uma distribuição mais equitativa de recursos, facilitando a 
persistência de instituições políticas inclusivas. 

A combinação de instituições inclusivas e extrativista 
raramente se sustenta. Instituições econômicas extrativistas sob 
instituições políticas inclusivas dificilmente sobreviverão por muito 
tempo. 

Analogamente, instituições econômicas inclusivas não têm 
condições de sustentar nem de ser sustentadas por instituições 
políticas extrativistas:  

1. ou se tornam extrativistas, em favor dos interesses estritos 
dos detentores do poder,  

2. ou a dinâmica econômica por elas gerada acaba 
desestabilizando as instituições políticas extrativistas, abrindo 
caminho para a emergência de instituições políticas inclusivas.  

Instituições econômicas inclusivas também tendem a reduzir 
os benefícios desfrutados pelas elites ao derrubar as instituições 
políticas extrativistas, graças à concorrência no mercado e às 
restrições implantadas democraticamente. Elas as submetem aos 
contratos e direitos de propriedade do restante da sociedade. 

As instituições econômicas e políticas, em última instância, 
são sempre frutos de escolhas da sociedade. Podem ser inclusivas e 
estimular o crescimento econômico ou extrativistas e obstaculizá-lo. 
Os países fracassam quando adotam instituições econômicas 
extrativistas, sustentadas por instituições políticas extrativistas, que 
impedem e até bloqueiam o crescimento econômico.  
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Isso significa, porém, a escolha de instituições – isto é, a 
política institucional – ser uma peça-chave em nossa busca de 
compreender as causas do êxito ou fracasso das nações. 
Precisamos compreender:  

1. por qual razão a política de determinadas sociedades produz 
instituições inclusivas e fomentam o crescimento econômico, 
enquanto  

2. a política da vasta maioria das sociedades ao longo da história 
conduziu, como conduz ainda hoje, a instituições extrativistas 
a estorvarem o crescimento econômico. 

Pode parecer óbvio ser do interesse de todos instaurar 
instituições econômicas capazes de promover a prosperidade geral. 
Não seria o desejo de todo cidadão, político e até ditador predatório 
tornar seu país o mais rico possível? 

Não obstante o sucesso e o fracasso de grupos específicos, 
uma lição está clara: grupos poderosos em geral se opõem ao 
progresso econômico e aos motores da prosperidade. O crescimento 
econômico não é apenas um processo de mais e melhores 
máquinas, e mais gente com acesso a melhor educação, mas é 
também um processo transformador e desestabilizador, associado à 
destruição criativa generalizada.  

O crescimento só avança, pois, se não for bloqueado pelos 
derrotados:  

1. na esfera econômica, prevendo o fim de seus privilégios nessa 
área, e  

2. na esfera política, temendo a erosão de seu poder nesse 
campo. 

A lógica capaz de levar os poderosos a não desejar 
necessariamente implementar as instituições econômicas 
promotoras da riqueza aplica-se facilmente à escolha de instituições 
políticas. Em um regime absolutista, algumas elites podem exercer 
seu poder no sentido de impor as instituições econômicas de sua 
preferência. Teriam interesse em mudar as instituições políticas a 
fim de torná-las mais pluralistas?  
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Em geral, não, dada essa opção apenas diluir seu poder 
político, dificultando ou mesmo impossibilitando-as de estruturar as 
instituições econômicas de modo a favorecer ainda mais seus 
próprios interesses.  

Mais uma vez, Daron Acemoglu e James A. Robinson apontam 
uma fonte imediata de conflito. As pessoas sofrem sob instituições 
econômicas extrativistas e não podem esperar de seus governantes 
absolutistas, voluntariamente, transformarem as instituições 
políticas e procederem à redistribuição do poder na sociedade. A 
única maneira de mudá-las será forçar a elite a criar instituições 
mais pluralistas. 

É impossível prever, com qualquer grau de certeza, qual será 
o estado de coisas daqui a 500 anos – o que não chega a 
caracterizar um ponto fraco da teoria elaborada por Acemoglu e 
Robinson. A pesquisa histórica indica toda abordagem baseada no 
determinismo histórico – a partir da geografia, cultura ou mesmo 
outros fatores históricos – ser inadequada.  

As pequenas diferenças e a contingência não fazem parte 
apenas da Teoria da Desigualdade Mundial. Fazem parte do 
desenrolar da história. 

Por mais difícil seja fazer previsões acuradas acerca de quais 
sociedades vão prosperar em relação às outras, vimos essa Teoria 
Institucionalista explicar bastante bem as vastas diferenças na 
prosperidade e pobreza das nações do mundo. Ela também fornece 
algumas diretrizes com relação aos tipos de sociedades com 
maiores chances de alcançar crescimento econômico nas próximas 
décadas. 
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27. CELSO FURTADO:  
O LONGO AMANHECER 

Pensamento Estruturalista sobre o Desenvolvimento 

A matriz estrutural de um modelo é o conjunto de relações 
precisas existentes entre as variáveis, isto é, a forma como a partir 
dos valores conhecidos de um vetor de variáveis (exógenas) se 
determina os valores de um outro vetor de variáveis (endógenas).  

A análise econômica se propõe a explicar certos fenômenos a 
partir de outros conhecidos. Se os valores dos parâmetros – 
variáveis ou constantes às quais, em uma relação determinada ou 
em uma questão específica, se atribui um papel particular e distinto 
do das outras variáveis ou constantes – são especificados, as 
relações entre as variáveis assumem características precisas, 
definindo-se uma estrutura. 

O termo estrutura refere-se às proporções e relações 
características de um conjunto econômico localizado no tempo e no 
espaço. 

“O estudo (no tempo) das modificações das matrizes 
estruturais dos modelos de intensificação da divisão social do 
trabalho – vale dizer: o aumento da produtividade do trabalho 
no plano macroeconômico e a diversificação da demanda no 
plano social – é a matéria central da Teoria do 
Desenvolvimento”, segundo Celso Furtado. 

No modelo adotado por economistas, o sentido substantivo 
dos elementos do conjunto – decisões de consumo, de 
investimento, etc. – é imprescindível para se entenderem as 
relações, isto é, para se definir a estrutura.  

Como afirma Furtado, o estruturalismo econômico – escola de 
pensamento surgida na primeira metade dos anos 50 entre 
economistas latino-americanos – teve como objetivo principal pôr 
em evidência a importância dos “parâmetros não-econômicos” dos 
modelos macroeconômicos. O comportamento das variáveis 
econômicas depende em grande medida desses parâmetros. 
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Os economistas com ênfase especial no estudo de tais 
parâmetros “não-econômicos”, integrantes da matriz estrutural do 
modelo, foram chamados de “estruturalistas”. 

Os fatores não-econômicos são particularmente pertinentes 
com respeito a sistemas econômicos heterogêneos, social e 
tecnologicamente, como é o caso das economias subdesenvolvidas. 
São, entre outros: 

1. regime de propriedade da terra: sem um conhecimento 
adequado da estrutura agrária não seria possível entender a 
rigidez da oferta de alimentos em certas economias; 

2. controle das empresas por grupos estrangeiros: sem uma 
análise do sistema de decisões (cujo controle pode estar em 
mãos de grupos estrangeiros) não seria fácil entender a 
orientação das inovações técnicas; 

3. existência de uma parte da população “fora” da economia de 
mercado: sem a identificação do dualismo estrutural não seria 
fácil explicar a tendência à concentração de renda. 

Os estruturalistas, de certa forma, retomaram a tradição do 
pensamento marxista, no sentido de ambas correntes colocarem em 
primeiro plano a análise das estruturas sociais como meio para 
compreender o comportamento de variáveis econômicas. O trabalho 
desses economistas estruturalistas aproxima-se também do 
daqueles outros preocupados em dinamizar os modelos econômicos, 
contrapondo-se à construção de modelos “estáticos” de caráter a-
histórico.  

Furtado alerta para o fato de o modelo keynesiano haver sido 
construído em um elevado nível de abstração não impediria dele se 
referir somente a uma realidade histórica bem definida. Na 
realidade, a Macroeconomia keynesiana se limita a explicar as 
interações de certas variáveis: emprego, renda, oferta agregada, 
demanda agregada, demanda efetiva, propensão média a consumir, 
investimento, multiplicador, juros, preferência pela liquidez, 
eficiência marginal do capital.   

Assim, não era tão fácil “generalizá-lo”, isto é, estender o seu 
alcance explicativo a uma realidade histórica fundamentalmente 
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diversa, como é o caso de economias subdesenvolvidas. O modelo 
macroeconômico deve ser referido a essa realidade histórica. 

Por sua vez, os modelos microeconômicos se apoiam em 
regras pressupostas estarem implícitas no comportamento racional 
dos agentes econômicos. Tais modelos são simples construções 
lógicas. Têm por objetivo tornar inteligível o comportamento da 
multiplicidade de agentes de cuja interação resultam os processos 
econômicos.  

É como os agentes tendessem a se comportar segundo certas 
uniformidades. Elas são estabelecidas mediante os recursos da 
microanálise. Os métodos da macroanálise captam, globalmente, o 
processo histórico. 

Em síntese, a Microeconomia constitui um simples conjunto de 
regras de racionalidade formal e a Macroeconomia, um esforço de 
captação a posteriori, e sua tradução em linguagem econômica, de 
um processo histórico no qual o “econômico” e o “não-econômico” 
se condicionaram mutuamente em todos os instantes. Os cepalinos 
usaram a síntese neoclássica-keynesiana como base conceitual. 

“O avanço da análise econômica requer a combinação desses 
dois enfoques: por um lado, o estudo dos processos 
históricos, ou das realidades sociais globais, e a construção de 
t i po l og i a s r e f e r i da s aos mesmos ; po r ou t r o , o 
aprofundamento na compreensão do comportamento dos 
agentes econômicos a partir de contextos perfeitamente 
definidos. Os dois enfoques se completam e mutuamente 
enriquecem. A necessidade de combiná-los indica a 
complexidade do trabalho de teorização na Ciência 
Econômica”, segundo Celso Furtado. 

Celso Furtado sempre será um autor clássico por sua Teoria 
do Desenvolvimento. Ele deve ser lido por gerações posteriores. 
Percebe a emergência da industrialização pelas interações entre 
decisões e estruturas diversificadas, embora não perceba o sistema 
financeiro ser intrínseco ao capitalismo. 

Para tomar uma decisão qualquer, um agente econômico 
necessita de certa quantidade de informações, cuja importância 
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varia de acordo com o alcance da decisão. Por outro lado, toda 
decisão é, ela mesma, a fonte de um certo número de informações.  

Dessa forma, pode-se conceber a decisão de duas maneiras.  

• A primeira como elemento de uma cadeia, constituindo 
resposta a uma situação social dada.  

• A segunda como centro de irradiação capaz de influenciar o 
comportamento de outros agentes, ou seja, capaz de 
modificar certa situação social. 

A análise econômica neoclássica não se limita a ver nos 
mercados mecanismos de compilação, elaboração e transmissão de 
informações. Pretende identificar neles autênticos centros 
produtores de decisões, tendendo a transformar o agente 
econômico em um dispositivo de resposta automática.  

Dessa forma, esse agente desaparece como entidade 
autônoma, ou melhor, sua autonomia apenas se manifesta quando 
ele atua de forma “irracional”. Nesse caso, não cumpre exatamente 
o seu papel como peça de um mecanismo.  

Assim compreendidos, os mercados passam a ser 
apresentados como mecanismos cibernéticos. Têm capacidade não 
somente de recolher, elaborar e transmitir informações, mas 
também estão aptos a reagir em face de uma situação dada, 
produzida pelas mesmas informações, levando à realização de um 
certo programa. 

“Dentro dessa concepção [neoclássica], os agentes individuais 
não têm qualquer possibilidade de modificar, seja a curva da 
procura, seja a da oferta, permitindo definir uma posição de 
equilíbrio geral, onde todas as decisões são produzidas 
automaticamente. O sistema econômico seria, assim, um 
imenso mecanismo cibernético, enquadrado em um meio 
natural inerte. Ele, a partir de dados técnicos e psicológicos 
(as preferências dos consumidores), produz informações para 
si mesmo, toma decisões com base nessas informações e 
alimenta um fluxo contínuo de informações com dados 
derivados daquelas decisões”, segundo Celso Furtado. 
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Essa ideia de equilíbrio geral, tão enraizada no pensamento 
econômico, não se funda na observação da realidade social. Ela foi, 
na verdade, tomada de empréstimo à Física Mecânica, na qual a 
toda ação corresponde uma reação igual em sentido contrário.  

Mas, pela observação direta da realidade econômica, não 
podemos reduzi-la a esse tipo de modelo ação versus reação de 
modo as forças econômicas se anularem ou equilibrarem.  

O fenômeno econômico tem como base uma macrodecisão ou 
um conjunto de decisões de agentes com uma função social 
específica. Essas decisões são cruciais, isto é, ponto de partida de 
um processo capaz de alterar o contexto, onde foram tomadas, de 
maneira irreversível. 

As variáveis macroeconômicas carecem de originalidade fora 
de sua expressão ex-post. São elas o resultado da compatibilização, 
por diversos meios, de decisões tomadas por uma multiplicidade de 
agentes econômicos.  

As decisões são parte integrante de planos. Eles ligam o 
presente ao passado e ao futuro. Tais planos, elaborados com base 
em um conhecimento limitado do comportamento dos outros 
agentes, podem ser totalmente ou parcialmente incompatíveis uns 
com os outros, quando entram em fase de efetivação. 

De antemão, dificilmente um agente poderá saber até qual 
ponto seu plano será incompatível com outros. Somente o 
desenrolar dos acontecimentos porá em evidência, ex-post, a 
medida dessa incompatibilidade. 

“Quando um agente (...) está capacitado para prever e 
identificar ex-ante as incompatibilidades entre planos 
concorrentes, e emprega formas de coação, pública ou 
privada, para tornar compatíveis ou concordantes os referidos 
planos, configura-se o caso de uma macrodecisão”, segundo 
Celso Furtado. 

A macrodecisão, tomada ou pelo Estado ou por outra unidade 
dominante, se funda em uma avaliação antecipada do resultado 
final da cadeia de reações. Ela somente é possível porque certos 
agentes estão em condições de exercer um efeito de dominação 
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sobre os demais. As decisões econômicas mais significativas em vez 
de provocar reações tendentes a anular o impulso inicial, põem em 
marcha processos cumulativos no sentido desse impulso. 

Há um fenômeno de poder subjacente às relações 
econômicas. Diferentemente do enfoque tradicional, preocupado 
essencialmente em descobrir automatismos, a Teoria do 
Desenvolvimento tende a concentrar-se: 

1. na caracterização das estruturas; 

2. na identificação dos agentes significativos; 

3. nas interações entre determinadas categorias de decisões e 
estruturas. 

Esse fenômeno de poder aparece nas relações internacionais.  

Na formulação de seu ponto de vista, Raul Prebisch 
mencionou, desde o início da CEPAL, o papel do progresso técnico, 
em particular a questão da sua difusão internacional e a distribuição 
de seus frutos. Os dados empíricos revelavam uma desigualdade 
considerável entre os produtores e exportadores de bens 
manufaturados, por um lado, e os produtores e exportadores de 
bens primários, por outro. 

“Havia com efeito uma ´constelação econômica´ cujo centro o 
constituíam os países industrializados favorecidos por esta 
posição – apoiada em seu avanço prévio em matéria de 
progresso técnico –, os quais organizavam o sistema em seu 
conjunto para servir aos próprios interesses. Os países 
produtores e exportadores de matérias primas estavam assim 
conectados com o centro em função de seus recursos 
naturais, de modo a formarem uma periferia vasta e 
heterogênea, incorporada no sistema de forma e amplitude 
diferentes”, segundo Prebisch. 

O tipo e a amplitude de conexão de cada país periférico com o 
centro dependiam em grande medida de seus recursos e de sua 
capacidade econômica e política de mobilizá-los. Isso condicionava 
a estrutura econômica e o dinamismo de cada país.  
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Entretanto, a penetração e propagação do progresso técnico 
nos países da periferia era mais lenta face ao requerido para a 
absorção produtiva de toda a força de trabalho. Em consequência, a 
concentração do progresso técnico e seus frutos nas atividades 
econômicas voltadas para as exportações tornou-se característica 
de uma estrutura social heterogênea, onde uma grande parte da 
população permanecia à margem do desenvolvimento. 

Outra causa da insuficiência dinâmica do desenvolvimento 
latino-americano, de acordo com a análise da CEPAL, era devida à 
deterioração das relações de troca entre centro e periferia. A 
relação de preços entre produtos industrializados e primários 
evoluía de forma totalmente desfavorável para estes últimos.  

Os cepalinos contestavam os conceitos fundamentais da teoria 
tradicional do comércio exterior: a divisão internacional do trabalho, 
baseada na Lei das Vantagens Comparativas. Observam a 
organização social e da força de trabalho, nos centros 
industrializados, permitirem os ganhos de produtividade, obtidos 
como o desenvolvimento tecnológico, não serem transferidos para a 
periferia, sob forma de redução de preços.  

Além disso, os produtos primários representavam uma 
porcentagem decrescente na demanda global. O desenvolvimento 
tecnológico permitia a sua substituição e reduzia sua participação 
no valor dos bens finais. Finalmente, o protecionismo dos países 
industrializados estreitava o acesso aos seus mercados. 

Então, o diagnóstico de Prebisch a respeito da situação dos 
países latino-americanos se baseou nessa sua crítica ao padrão de 
desenvolvimento orientado para fora. A política de desenvolvimento 
proposta por ele se dirigia ao estabelecimento de um novo padrão 
de desenvolvimento. Este permitiria superar as limitações do padrão 
anterior. Esta nova forma de desenvolvimento teria como objetivo 
principal a industrialização.  

A substituição de importações estimulada por uma política de 
proteção moderada e seletiva – Prebisch achava o planejamento 
indicativo compatível com o mercado e com a iniciativa privada – 
era um procedimento economicamente sensato para o logro dos 
seguintes efeitos desejáveis: 
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1. tal política ajudaria a corrigir a tendência a uma restrição 
externa do desenvolvimento, derivada da baixa elasticidade-
renda da demanda de importações de produtos primários por 
parte dos centros, contrastando com uma alta elasticidade-
renda da demanda de manufaturados provenientes dos 
centros por parte da periferia. 

2. a substituição de importações mediante a proteção 
contraporia à tendência à deterioração das condições de 
intercâmbio ao evitar a alocação de recursos produtivos 
adicionais às atividades de exportação de bens primários e 
permitir desviá-los para a produção industrial. 

3. além de seu papel na penetração global do progresso técnico 
e seus efeitos sobre o emprego, a industrialização promoveria 
algumas mudanças na estrutura de produção, respondendo à 
elevada elasticidade da demanda de manufaturas. 

4. a industrialização e o aumento da produtividade na produção 
primária seriam fenômenos complementares. Quanto mais 
intenso fosse esse último, maior seria a necessidade da 
industrialização. 

Os cepalinos esperavam a industrialização dos países 
subdesenvolvidos resultar em um desenvolvimento homogêneo ou 
igualitário. Eles sabiam, em uma estrutura subdesenvolvida, onde 
os lucros auferidos no setor exportador não se inserem no fluxo 
interno de renda, não se manifestaria uma pressão permanente no 
mercado de trabalho, favorável à elevação da taxa de salário. Neste 
caso particular, o excedente de mão de obra poderia até ser 
absorvido sem o quadro de distribuição de renda sofrer modificação 
significativa. 

“Depreende-se daí uma economia subdesenvolvida não dever 
ser considerada isoladamente do sistema de divisão 
internacional do trabalho onde está inserida. Em suas raízes, 
o subdesenvolvimento é um fenômeno de dominação, ou seja, 
de natureza cultural e política”, segundo Celso Furtado. 

Devendo substituir produtos importados, o produtor interno é, 
naturalmente, levado a copiar as indústrias com as quais pretende 
concorrer. Os equipamentos adquiridos foram desenhados em 
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função do estágio de desenvolvimento das economias avançadas: 
visam a permitir uma grande poupança de mão de obra.  

A absorção de mão de obra por unidade de produto final no 
setor industrial é, então, relativamente pequena. Portanto, mesmo 
com a industrialização, a tendência à modificação na estrutura 
ocupacional permanece lenta. 

O aumento da produtividade média, no país periférico, não se 
traduzia, como vimos, em aumento significativo da taxa de salário. 
Mas trazia consigo a modificação qualitativa do padrão de vida da 
minoria proprietária e dos grupos urbanos profissionais e 
burocráticos. Desenvolvimento (ou “progresso”) passou a ser 
confundido com importação de padrões culturais dos países 
avançados ou “modernização” dos estilos de vida da elite. 

A “substituição de importações” tendia a assumir a forma de 
fabricação local dos artigos antes importados para consumo dos 
grupos dirigentes e proprietários, isto é, a minoria rica. 

A sequência usual tendia a ser a seguinte: o aumento da 
produtividade, decorrente da expansão do setor exportador ou do 
setor substitutivo de importações, acarretava elevação e/ou 
diversificação adicional do consumo da minoria com acesso aos 
benefícios do progresso.  

Quando esse processo alcançava um ponto de saturação, 
configurava-se uma nova sequência requerendo, para concretizar-
se, certa diversificação da demanda, a qual tendia a efetivar-se 
mediante a importação de novos modelos de produtos a serem 
produzidos para os grupos de alta renda. Isso implicava continuar a 
elevar o coeficiente de capital e concentrar ainda mais a renda, 
fechando-se, assim, o circuito. 

Então, o principal fator causativo da elevação da 
produtividade na economia periférica industrializada parece ser a 
diversificação dos padrões de consumo das minorias de altas 
rendas, sem o processo ter necessariamente repercussões na 
melhoria das condições de vida da grande maioria da população.  

Seria um erro, entretanto, ignorar a ação do Estado. Ele pode, 
segundo os ex-cepalinos, introduzir modificações significativas no 
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perfil da demanda e na estrutura do próprio sistema produtivo, 
alterando de forma significativa essas tendências apontadas. 

Contrarrevolução frente aos Modelos de Desenvolvimento 
Intervencionistas 

Paul Krugman conta uma fábula com o seguinte início:  

“Era uma vez um campo chamado de Economia do 
Desenvolvimento – um ramo da Economia preocupado em 
explicar porque alguns países são tão mais pobres em relação 
a outros e prescrever meios pelos quais países pobres se 
tornariam ricos. Nos dias de glória, nos anos 50, as ideias da 
Economia do Desenvolv imento eram vistas como 
revolucionárias”. 

Entretanto, Krugman reconhece este campo não mais existir. 
Um dos motivos para seu virtual desaparecimento é porque os 
trabalhos de seus especialistas tornaram-se demasiadamente 
genéricos para todos os países.  

Daí surgiu um campo focalizando, especificamente, as 
economias subdesenvolvidas. Mas é um campo difuso, fragmentado 
em núcleos de pesquisa agrícola, industrial, macroeconomia da 
dívida e da hiperinflação, etc. Poucos economistas se arriscam, 
agora, a oferecer grandes hipóteses sistêmicas sobre:  

1. o porque os países pobres são pobres ou  

2. o que se pode fazer a respeito. 

Krugman alega a contrarrevolução conservadora ter ido muito 
longe. Durante os anos 50, emergiu um núcleo central de ideias 
sobre economias externas, complementaridade estratégica e 
desenvolvimento econômico ainda intelectualmente válidas. Elas 
podem continuar a ter aplicações práticas. Esta “Grande Teoria do 
Desenvolvimento” antecipou de diferentes maneiras a Moderna 
Teoria do Crescimento e do Comércio Exterior. 

A razão apontada para o virtual ostracismo contemporâneo 
dessa Teoria do Desenvolvimento, na opinião de Krugman, é seus 
fundadores terem falhado em colocar seus argumentos com clareza 
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analítica suficiente para comunicar sua essência a outros 
economistas. Ele acha as recentes mudanças na Economia podem 
agora tornar isso possível, isto é, conceitos recentes podem 
conduzir a uma redescoberta da validade de insights descartados.  

Por exemplo, a reconstrução da Teoria do Comércio Exterior, 
levando em conta os rendimentos crescentes, necessariamente 
envolveria o abandono de toda pretensão de generalidade. Ele 
clama por uma contra-contra-revolução. 

O valor visto por Krugman na antiga Economia do 
Desenvo lv imento é e la conter uma teor ia na qua l a 
complementaridade estratégica joga um papel chave no 
desenvolvimento.  

As economias externas estabelecem uma relação circular na 
qual:  

1. a decisão de investir em produção de grande escala depende 
do tamanho do mercado, e  

2. o tamanho do mercado depende da decisão de investir. 

Entre os motivos apontados para sua decadência, Krugman 
cita, em primeiro lugar, a ajuda externa ter se tornado 
crescentemente impopular no eleitorado das nações ricas. Logo, a 
especialização em Economia do Desenvolvimento tornou-se uma 
carreira profissional muito menos atraente.  

Ela foi desacreditada também pela carência de sucesso 
prático. Suas ideias foram, muito frequentemente, usadas para 
justificar políticas, em retrospectiva, impeditivas e não 
encorajadoras do crescimento econômico. 

Entretanto, Krugman afirma os problemas puramente 
intelectuais terem sido também extremamente importantes. Os 
teóricos líderes falharam em transformar seus insights intuitivos em 
claros modelos. Eles poderiam servir como o núcleo de uma 
poderosa disciplina.  

Sob o ponto de vista de um moderno economista norte-
americano, cuja teoria econômica é, essencialmente, uma coleção 
de modelos, a característica mais saliente dos trabalhos da “Grande 
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Teoria do Desenvolvimento” é sua adesão a um estilo discursivo, 
não matemático. Devido a esse seu estilo suposto “arcaico”, é 
apontado nela “falhas de formalismo”. 

Mas salienta também as “falhas práticas”. Países em 
desenvolvimento tiveram relativo sucesso em desenvolver sua base 
industrial, mas com indústrias muito ineficientes. Nesses países, a 
industrialização não parece ter muito a ver com o desenvolvimento. 
Na realidade, as maiores histórias de sucesso relacionam-se com 
industrialização orientada para exportação.  

Um outro grande embaraço para a Teoria do Desenvolvimento 
é a extensão do uso da retórica do desenvolvimentismo para 
encobrir políticas pobremente concebidas ou mesmo corruptas. 

Com a ascensão ideológica do neoliberalismo, após 1980, a fé 
na eficácia do mercado e do comércio livres para países em 
desenvolvimento tornou-se uma crença arraigada em mentes 
neocolonizadas nos Estados Unidos. Ela se chocou com o argumento 
de os mercados desses países atrasados, historicamente, serem 
rígidos e necessitarem ser impulsionados pela ação governamental.  

Esta ortodoxia efet ivamente nega haver qualquer 
especificidade na situação dos países subdesenvolvidos comparada 
com a das nações mais ricas. De acordo com a ironia de Krugman, 
para caricaturar o ponto de vista da ortodoxia, “os pobres não são 
diferentes de você ou de mim – eles têm somente menos dinheiro”. 

Krugman com essas críticas oferece duas sugestões.  

Primeiro, um alerta contra a postura de levar longe demais a 
ortodoxia do livre-mercado. Não é verdade a teoria econômica 
“provar” os mercados livres serem sempre melhores. Há sólidos 
casos de promoções governamentais da indústria. “Política 
industrial não é palavrão”, ao contrário do sugerido por discurso 
neoliberal. 

A segunda sugestão é haver a necessidade de uma 
reorientação na pesquisa econômica. A contrarrevolução 
conservadora, iniciada nos anos 80, estabeleceu o terror contra o 
Modelo de Substituição de Importações e as distorções impostas 
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pela política industrial de Estado desenvolvimentista. Buscou fazer 
seu desmanche através da privatização generalizada. 

No entanto, os governos têm suas oportunidades de serem 
úteis. Já é chegado o tempo de uma vez mais focalizar as falhas do 
mercado assim como são focadas as falhas do governo. 
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28. O BRASIL DEU CERTO:  
E AGORA? 

Perda de Dinamismo pela Substituição do 
Desenvolvimentismo pelo Neoliberalismo 

Após quatro anos em alta entre 2010 e 2013, a renda per 
capita recuou 0,3% em 2014, início do período recessivo, seguido 
por quedas mais profundas em 2015 e 2016, auge da crise, quando 
recuou 4,4% e 4,1%, respectivamente. O PIB (Produto Interno 
Bruto) per capita cresceu 0,3% em 2018, repetindo o desempenho 
registrado um ano antes. 

O crescimento econômico foi de 1,1% tanto em 2018 quanto 
em 2019, uma alta também igual à apresentada em 2017. O 
crescimento brasileiro na segunda metade da década apenas não foi 
pior se comparado ao quinquênio encerrado em 1992, isto é, aquele 
da política econômica “feijão-com-arroz” e do Plano Verão do 
Maílson da Nóbrega até o Plano Collor, desde o início do século XXI. 
O PIB per capita de 2018 ainda era 8,1% menor se comparado ao 
de 2013. 

É provável a renda per capita terminar a década atual sem 
nenhum avanço em relação ao período entre 2001 e 2010, caso se 
concretizem as projeções pessimistas para este e o próximo ano. 
Em termo decenais, esse seria o segundo pior resultado desde o 
início do século passado, perdendo apenas para a década de 1980, 
quando o rendimento médio do brasileiro recuou 0,5% em relação 
aos dez anos imediatamente anteriores. 

O banco americano Goldman Sachs registra o PIB per capita 
brasileiro, a divisão de todos os bens e serviços produzidos no país 
pelo número de habitante, já ter caído 0,3% entre 2011 e 2018. 
Veja o gráfico 1. Entre 1981 e 1990, o recuo havia sido de 0,5%. Os 
anos 1991-2000, na Era Neoliberal, a média anual foi de apenas 
0,9%. Na Era Social-desenvolvimentista, predominante nos anos 
2001-2010, elevou-se para 2,5%. 
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Gráfico 1 

&  

A média de variação anual do PIB per capita, desde o início do 
século XX, é estimada em 2,4%, ou seja, as duas primeiras décadas 
do século passado, durante a República oligarca-liberal, e as três 
décadas quando predominou política econômica neoliberal ficaram 
abaixo dessa média. Daí surge uma primeira hipótese para o baixo 
c r e s c imen t o a pó s 1980 : a au s ên c i a d e um E s t a do 
desenvolvimentista ou intervencionista diretamente na produção. 

Após ser a economia com maior crescimento até 1980, o 
crescimento da renda real per capita despencou durante as últimas 
quatro décadas. Nesse período (1981-2020), o crescimento real do 
PIB per capita deve ficar, na média, perto de 0,8%, estima o banco 
norte-americano. Nesse ritmo, levariam 87 anos (ou quatro 
gerações) para se dobrar a renda real per capita dos brasileiros. 

A contração de 2015-2016 foi a mais profunda por dois anos 
consecutivos em mais de cem anos, inclusive 1930-1931, após o 
crash de 1929 nos Estados Unidos. O crescimento do PIB depois do 
golpe de 2016 também decepcionou nos últimos três anos: 
2017-2019.  
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Gráfico 2 

&  

A média anual do PIB real, desde o início do século XX, é 
estimada em 4,4%. Veja o Gráfico 2. Entretanto, quando o Brasil 
tinha a economia com maior crescimento sustentado em longo 
prazo, no mundo, de 1901 a 1980, essa média foi 5,5% – e a do 
PIB per capita 3,2% aa. Em contraste, após esse período 
desenvolvimentista, as médias de ambos caíram para, 
respectivamente, menos da metade (2,3%) e de um terço (1%). 

Embora seja tentador se satisfazer ideologicamente com essa 
primeira hipótese – presença ou ausência de um Estado 
desenvolvimentista –, temos de ter cuidado com a leviandade, 
lembrando-nos do sempre citado aforismo “para todo problema 
complexo existe sempre uma solução simples, elegante e 
completamente errada” (H. L. Mencken, “The Divine Afflatus” in 
New York Evening Mail, November 1917). 

Não bastará a reforma da Previdência Social para “restaurar o 
estado de confiança empresarial”. As decisões de investimento das 
empresas não-financeiras dependem de fatores objetivos: grau de 
endividamento, lucro com o ritmo de vendas, grau de utilização da 
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capacidade produtiva, inovação tecnológica e oferta de mão-de-
obra.  

O ministro de Economia não aponta sequer o mecanismo de 
transmissão entre a esperada queda de gastos previdenciários 
(apenas em longo prazo) e a necessidade imediata de substituição 
dos gastos privados por gastos em investimentos públicos. Aqueles 
estão inibidos pelas expectativas empresariais pessimistas quanto 
aos determinantes do investimento. 

Ajuste fiscal se fará durante um crescimento sustentado – e 
não em recessão econômica. Com a retomada do crescimento, 
todos indicadores em relação ao PIB melhorarão, inclusive porque a 
arrecadação fiscal e a previdenciária aumentarão. 

Sua lógica de banqueiro de negócios só lhe permite pensar 
em vender o patrimônio público para resgatar a títulos de dívida e 
propiciar boas oportunidades para seus ex-parceiros. Mas isso será 
só troca de propriedades, ou seja, apropriação de valor sobre os 
ativos já existentes sem adicionar valores e gerar novos empregos. 
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29. MUNDO DE AMANHÃ 

História do Futuro: Desemprego Tecnológico 

Yuval Noah Harari, no livro “21 lições para o século 21” (São 
Paulo: Companhia das Letras; 2017), afirma: não temos ideia de 
como será o mercado de trabalho em 2050. O aprendizado de 
máquina e a robótica vão mudar quase todas as modalidades de 
trabalho. Contudo, há visões conflitantes quanto à natureza dessa 
mudança e sua iminência. Talvez, dentro de uma ou duas décadas, 
bilhões de pessoas serão economicamente redundantes. Mesmo no 
longo prazo a automação continuará a gerar novos empregos e 
maior prosperidade para todos? 

Estaríamos à beira de uma convulsão social assustadora, ou 
essas previsões são mais um exemplo de uma histeria ludista 
infundada? É difícil dizer.  

Os temores de a automação causar desemprego massivo 
remontam ao século XIX, mas até agora nunca se materializaram. 
Desde o início da Revolução Industrial, para cada emprego perdido 
para uma máquina pelo menos um novo emprego foi criado. Além 
disso, o padrão de vida médio subiu consideravelmente. Mas há 
boas razões para pensar desta vez ser diferente. Quebrará essa 
regularidade uma mudança estrutural: o aprendizado de máquina. 

Humanos têm dois tipos de habilidades — física e cognitiva. 
No passado, as máquinas competiram com humanos principalmente 
em habilidades físicas, enquanto os humanos se mantiveram à 
frente das máquinas em capacidade cognitiva. Por isso, quando 
trabalhos manuais na agricultura e na indústria foram 
automatizados, surgiram novos trabalhos no setor de serviços. Eles 
requeriam o tipo de habilidade cognitiva e só os humanos a 
possuíam: aprender, analisar, comunicar e, acima de tudo, 
compreender as emoções humanas.  

No entanto, a IA está começando agora a superar os humanos 
em um número cada vez maior dessas habilidades, inclusive a de 
compreender as emoções humanas através de alterações físicas, 
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por exemplo, volume de voz. Não sabemos de nenhum terceiro 
campo de atividade — além do físico e do cognitivo — no qual os 
humanos manterão sempre uma margem segura. 

É crucial entender: a revolução da IA não envolve apenas 
tornar os computadores mais rápidos e mais inteligentes. Ela se 
abastece de avanços nas Ciências da Vida e nas Ciências Sociais 
também.  

Quanto mais compreendem os mecanismos bioquímicos 
acompanhantes das emoções, dos desejos e das escolhas humanas, 
melhores podem se tornar os computadores na:  

1. análise do comportamento humano,  

2. previsão de decisões humanas,   

3. substituição de motoristas e outros profissionais humanos. 

Nas últimas décadas, a pesquisa em áreas como a 
Neurociência e a Economia Comportamental permitiu cientistas 
hackearem humanos e adquirirem uma compreensão muito melhor 
de como os humanos tomam decisões. Constatou-se todas as 
nossas escolhas, desde comida até parceiros sexuais, resultarem 
não de algum misterioso livre-arbítrio, e sim de bilhões de 
neurônios. Eles calculam probabilidades em uma fração de segundo. 
A tão propalada “intuição humana” é, na realidade, a capacidade de 
reconhecer padrões.  

Por exemplo, bons motoristas, profissionais de finanças e 
advogados não têm intuições extraordinárias sobre trânsito, 
investimento ou negociação — e sim, ao reconhecer padrões 
recorrentes, eles localizam e tentam evitar pedestres desatentos, 
tomadores de empréstimo ineptos e trapaceiros.  

Os algoritmos bioquímicos do cérebro humano estão longe de 
ser perfeitos. Eles se baseiam em heurística, atalhos e circuitos 
ultrapassados, adaptados mais à savana africana e menos à selva 
urbana. Por isso, experientes profissionais também cometem erros 
bestas – e recorrentes. 

Logo, a IA pode superar o desempenho humano até mesmo 
em tarefas onde, supostamente, se exige “intuição”. Se a IA tivesse 
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de competir com os pressentimentos místicos da alma humana, 
talvez possa parecer impossível. Mas como a IA, na realidade, tem 
de competir com redes neurais para calcular probabilidades e 
reconhecer padrões — isso soa muito menos surpreendente. 

Em especial, a IA pode ser melhor em tarefas demandantes 
de intuições sobre outras pessoas. Muitas modalidades de trabalho 
— como dirigir um veículo em uma rua cheia de pedestres, 
emprestar dinheiro a estranhos e negociar um acordo — requerem 
a capacidade de avaliar corretamente as emoções e os desejos de 
outra pessoa.  

Quando se pensava essas emoções e esses desejos serem 
gerados por um espírito, ou seja, a parte imaterial do ser humano, 
parecia os computadores nunca serem capazes de substituir 
humanos. Como poderia um computador compreender o 
divinamente criado espírito humano? Hoje, se reconhece essas 
emoções e esses desejos não serem apenas algoritmos bioquímicos. 
Logo, não há razão para os computadores não decifrarem esses 
algoritmos — e até melhor em lugar de qualquer Homo sapiens. 

Os humanos não se valem de adivinhação ao terem empatia 
com outros. Sem eles terem plena consciência do ato, o cérebro 
deles está reconhecendo padrões bioquímicos ao analisar 
expressões faciais, tons de voz, movimentos das mãos e até mesmo 
odores corporais. Uma IA equipada com os sensores certos poderia 
fazer tudo isso com muito mais precisão e confiabilidade se 
comparado a um humano. 

Por isso. a ameaça de perda de emprego não resulta apenas 
da ascensão da tecnologia da informação, mas de sua confluência 
com a biotecnologia. O caminho entre o escâner de ressonância 
magnética e o mercado de trabalho será longo e tortuoso, mas 
ainda assim poderá ser percorrido em poucas décadas. O 
conhecimento dos neurocientistas poderá permitir os computadores 
superarem muitos profissionais humanos até 2050. 

A IA não só está em posição de hackear humanos e superá-
los em suas, até agora, habilidades exclusivamente humanas. Ela 
também usufrui de modo exclusivo de habilidades não humanas, 
tornando a diferença entre a IA e um trabalhador humano uma 
questão qualitativa e não apenas quantitativa.  
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Duas habilidades não humanas especialmente importantes da 
IA são:  

1. a conectividade permitida pela substituição de humanos 
desconectados por uma rede integrada de informações e 
processamento de cálculos em sequência programada e  

2. a capacidade de atualização com facilidade e exatamente no 
mesmo momento de toda a inteligência artificial em rede. 

Essa vantagem potencial de conectividade e capacidade de 
atualização é tão enorme a ponto de, ao menos em algumas 
modalidades de trabalho, talvez ter sentido substituir todos os 
humanos por computadores, embora, individualmente, alguns 
humanos sejam melhores em seu trabalho comparados com as 
máquinas. 

Um argumento contraposto é, ao se trocar indivíduos 
humanos por uma rede de computadores, perderemos as vantagens 
da individualidade. Por exemplo, se um médico humano fizer um 
diagnóstico errado, ele não vai matar todos os pacientes do mundo 
e não vai bloquear o desenvolvimento de todos os novos 
medicamentos. Em contraste, se todos os médicos são na verdade 
um único sistema, e se esse sistema comete um erro, os resultados 
podem ser catastróficos. Isso diz respeito à diferença entre 
diversificação de riscos e risco sistêmico. 

No entanto, um sistema integrado de computadores pode 
maximizar as vantagens da conectividade sem perder os benefícios 
da individualidade. Podem-se rodar muitos algoritmos alternativos 
na mesma rede. Seria espécie de competição entre as inteligências 
artificiais, onde “a vencedora” sempre seria a escolhida – até ela 
errar e seus clientes se prejudicarem. 

Da mesma forma, veículos autodirigidos poderiam oferecer às 
pessoas serviços de transporte muito melhores e reduzir a taxa de 
mortalidade por acidentes de trânsito.  

Por isso seria loucura bloquear a automação em campos como 
o do transporte e o da saúde só para proteger empregos humanos. 
Afinal, o que deveríamos proteger são os humanos — não os 
empregos. 
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Harari (2017) adverte: ao menos no curto prazo, a IA e a 
robótica provavelmente não eliminarão por completo setores 
inteiros da economia. Apenas trabalhos requerentes de 
especialização em uma faixa estreita de atividades padronizadas 
seriam automatizados.  

Seria muito mais difícil substituir humanos por máquinas em 
tarefas menos padronizadas:  

1. exigentes do uso simultâneo de uma ampla variedade de 
habilidades, e  

2. envolvendo lidar com cenários imprevisíveis.  

Tomem-se os serviços de saúde, por exemplo. Muitos médicos 
concentram-se exclusivamente em processar informação: eles 
absorvem dados médicos, os analisam e fazem um diagnóstico. 
Enfermeiras, ao contrário, precisam também de boas habilidades 
motoras e emocionais para ministrar uma injeção dolorosa, trocar 
um curativo ou conter um paciente violento. Por isso, 
provavelmente, teremos um médico de IA, em nosso smartphone, 
décadas antes de termos uma enfermeira-robô confiável.  

É provável as atividades de cuidadores — de enfermos, 
crianças e idosos — continuem a ser um bastião humano por muito 
tempo. Realmente, como as pessoas estão vivendo mais e tendo 
menos filhos, a área de cuidados geriátricos provavelmente será a 
de crescimento mais rápido no mercado de trabalho humano. 

Assim como o cuidado com humanos, a criatividade também 
coloca obstáculos especialmente difíceis para a automação. Já não 
precisamos mais de humanos para nos venderem música — 
podemos baixá-la da loja da iTunes ou escutá-la por streaming —, 
mas compositores, instrumentistas, cantores e DJs ainda são 
humanos criativos. Nós contamos com sua criatividade não só para 
produzir música totalmente nova, mas também para escolher entre 
uma imensa gama de possibilidades disponíveis. 

Entretanto, em longo prazo, nenhuma atividade permanecerá 
totalmente imune à automação. Até mesmo artistas receberão 
aviso-prévio. No mundo moderno, a arte é comumente associada às 
emoções humanas. Tendemos a pensar: artistas estão direcionando 
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forças psicológicas internas e todo o propósito da arte ser conectar-
nos com nossas emoções ou inspirar em nós algum sentimento 
novo.  

Como consequência, quando avaliamos arte tendemos a 
julgá-la segundo seu impacto emocional no público. Mas se a arte é 
definida pelas emoções humanas, o que acontecerá quando 
algoritmos externos forem capazes de compreender e manipular 
emoções humanas melhor se comparados a artistas sublimes? 

Afinal, emoções não são um fenômeno místico — são 
resultados de um processo bioquímico. Daí, em um futuro não 
muito distante, um algoritmo de aprendizado de máquina será 
capaz de analisar dados biométricos de sensores em seu corpo e 
determinar o tipo de sua personalidade e suas variações de humor. 
Então, poderá calcular o impacto emocional de uma determinada 
canção — até mesmo uma certa tonalidade — sobre você. 

  

História do Futuro: Destruição Criadora de Novas Atividades 
Ocupacionais 

Harari (2017) afirma: a perda de muitos trabalhos 
tradicionais, da arte aos serviços de saúde, será parcialmente 
compensada pela criação de novos trabalhos humanos.  

Um clínico geral capaz apenas de diagnosticar doenças 
conhecidas e administrar tratamentos de rotina, provavelmente, 
será substituído pela IA médica. Mas, justamente por causa disso, 
haverá muito mais dinheiro para pagar médicos e assistentes de 
laboratório humanos capazes de fazerem pesquisas inovadoras e 
desenvolverem novos medicamentos ou procedimentos cirúrgicos. 

A IA poderia ajudar a criar novos empregos humanos de outra 
maneira. Em vez de os humanos competirem com a IA, poderiam 
concentrar-se nos serviços apoiados em sua alavancagem por IA. 
Por exemplo, a substituição de pilotos humanos por drones eliminou 
alguns empregos, mas criou muitas oportunidades novas em 
manutenção, controle remoto, análise de dados e segurança 
cibernética.  
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É possível o mercado de trabalho em 2050 se caracterizar 
pela cooperação, e não pela competição, entre humanos e IA. Em 
campos diversos, desde o policiamento à atividade bancária, 
equipes formadas por humanos e IA poderiam superar o 
desempenho tanto de humanos quanto de computadores. 

O problema com todos esses novos empregos, no entanto, é 
eles provavelmente exigirem altos níveis de especialização. Eles não 
resolverão, portanto, os problemas dos trabalhadores não 
qualificados sofrendo de desemprego tecnológico. A criação de 
novos empregos humanos pode mostrar-se mais fácil em vez de 
treinar novamente humanos para preencher esses mesmos 
empregos.  

Em ciclos de automação anteriores, as pessoas podiam passar 
de um trabalho padronizado de baixa qualificação a outro com 
facilidade. Em 1920, um trabalhador agrícola dispensado devido à 
mecanização da agricultura era capaz de achar um novo emprego 
em uma fábrica de tratores. Em 1980, um operário de fábrica 
desempregado poderia trabalhar como caixa em um supermercado. 
Essas mudanças de ocupação eram possíveis porque a mudança do 
campo para a fábrica e da fábrica para o supermercado só exigiam 
um novo treinamento bastante limitado. 

Daqui a pouco, porém, um caixa ou um operário da indústria 
têxtil perderá seu emprego para um robô e dificilmente estará apto 
a começar a trabalhar como oncologista, como operador de drone 
ou como parte de uma equipe de humanos e IA em um banco. Não 
terão as habilidades necessárias.  

Apesar do aparecimento de muitos novos empregos humanos, 
poderíamos assim mesmo testemunhar o surgimento de uma nova 
classe de “inúteis”. Poderíamos de fato ficar com o que há de pior 
nos dois mundos, sofrendo ao mesmo tempo de:  

1. altos níveis de desemprego e  

2. escassez de oferta de trabalhadores superespecializados ou 
qualificados.  

Muita gente poderia compartilhar do destino não dos 
condutores de carroça do século XIX — passaram a ser taxistas —, 
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mas dos cavalos do século XIX – foram progressivamente expulsos 
do mercado de trabalho. 

Além disso, nenhum dos empregos humanos sobrantes estará 
livre da ameaça da automação, porque o aprendizado de máquina e 
a robótica continuarão a se aprimorar. Um caixa do Walmart de 
quarenta anos de idade desempregado, graças a esforço sobre-
humano poderá se reinventar como piloto de drone. No entanto, 
poderá ter de se reinventar novamente dez anos depois, quando a 
pilotagem de drones poderá também ter sido automatizada. Aí ele 
se aposentará. 

Essa volatilidade também dificultará a organização de 
sindicatos e a garantia de direitos trabalhistas. Se hoje muitos 
novos empregos em economias avançadas já envolvem trabalho 
temporário sem proteção, trabalho de freelancer e tarefas isoladas 
realizadas só uma vez, como sindicalizar uma profissão, cuja 
característica é proliferar e desaparecer em uma década? 

A criação de novos empregos e o novo treinamento de 
pessoas para ocupá-los serão um processo recorrente. A revolução 
da IA não será um único divisor de águas após o qual o mercado de 
trabalho vai se acomodar em um novo equilíbrio. Será, sim, uma 
torrente de rupturas cada vez maiores.  

Já hoje poucos empregados esperam permanecer no mesmo 
emprego por toda a vida. Em 2050, não apenas a ideia de “um 
emprego para a vida inteira”, mas até mesmo a ideia de “uma 
profissão para a vida inteira” parecerá antidiluviana. 

Mesmo se fosse possível inventar novos empregos e 
novamente treinar a força de trabalho, constantemente, cabe a nós 
perguntar se um humano mediano terá a energia e a resistência 
necessárias para uma vida de tantas mudanças. Mudanças são 
sempre estressantes. O mundo frenético do início do século XXI 
está gerando uma epidemia global de estresse. 

As pessoas serão capazes de lidar com a volatilidade do 
mercado de trabalho e das carreiras individuais? Provavelmente 
vamos precisar de técnicas de redução de estresse ainda mais 
eficazes — desde medicamentos, passando por psicoterapia e 
meditação — para evitar a mente do Sapiens entrar em colapso. 
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Uma classe “inútil” poderá surgir, em meados do século XXI, devido 
não apenas à falta absoluta de emprego ou de educação adequada, 
mas também devido à falta de energia mental. 

Harari é historiador e não economista. Parece desconhecer a 
Teoria do Emprego. Há desemprego tecnológico, é inegável, mas ele 
pode ser compensado por investimentos público e privado em 
infraestrutura logística e/ou tecnológica, por exemplo. Novos 
produtos resultam em nova linha de produção não necessariamente 
automatizada. Emprego depende de demanda efetiva, isto é, 
expansão do consumo, investimento privado, gasto governamental 
e exportação líquida. 

No século XXI, o desafio apresentado ao gênero humano pela 
tecnologia da informação e pela biotecnologia é, indubitavelmente, 
muito maior se comparado ao desafio representado por, em época 
anterior, os motores a vapor, as ferrovias e a eletricidade. 
Considerando o imenso poder destrutivo de nossa civilização, não 
podemos mais nos dar ao luxo de ter mais modelos fracassados, 
guerras mundiais e revoluções sangrentas.  

Desta vez, os modelos fracassados podem resultar em 
guerras nucleares, monstruosidades geradas pela engenharia 
genética e um colapso completo da biosfera. Portanto, temos de 
fazer melhor do feito ao enfrentar a Revolução Industrial. 

As soluções potenciais cabem em três categorias principais:  

1. o que fazer para impedir a perda de empregos;  

2. o que fazer para criar empregos novos; e  

3. o que fazer se, apesar de nossos melhores esforços, a perda 
de empregos superar consideravelmente a criação de 
empregos. 

Impedir por completo a perda de empregos é uma estratégia 
pouco atraente e provavelmente indefensável, porque significa abrir 
mão do imenso potencial positivo da IA e da robótica. No entanto, 
os governos podem decidir retardar o ritmo da automação para 
reduzir seu impacto e dar tempo para reajustes.  
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A tecnologia nunca é determinista. O fato de algo poder ser 
feito não quer dizer ele dever ser feito de qualquer jeito. A 
legislação pode bloquear com sucesso novas tecnologias mesmo se 
forem comercialmente viáveis e economicamente lucrativas, mas 
não forem moralmente aceitas pela sociedade. Por exemplo, 
durante muitas décadas tivemos tecnologia para criar um mercado 
de órgãos humanos completo, com “fazendas de corpos humanos”, 
mas a lei proíbe o livre comércio de partes do corpo humano. 

Retardar o ritmo das mudanças pode nos dar tempo para a 
criação de novos empregos capazes de substituir a maior parte das 
perdas. Porém, como já observado, o empreendedorismo econômico 
terá de ser acompanhado por uma revolução na Educação e na 
Psicologia.  

Se os novos empregos não forem apenas sinecuras públicas, 
provavelmente exigirão altos níveis de especialização. Enquanto a 
IA continuar a se aperfeiçoar, os empregados humanos terão de 
adquirir constantemente novas habilidades e mudar de profissão. 
Governos terão de intervir, tanto no subsídio a um setor de 
educação vitalício quanto na garantia de uma rede de proteção para 
os inevitáveis períodos de transição.  

 Porém, mesmo se a ajuda do governo for suficiente, 
protegendo trabalhadores e não empregos, não sabemos se bilhões 
de pessoas serão capazes de se reinventar repetidamente sem 
perder o equilíbrio mental.  

Se humanos não são necessários nem como produtores nem 
como consumidores, o que vai salvaguardar sua sobrevivência física 
e seu bem-estar psicológico?  

Para lidar com as rupturas tecnológicas e econômicas inéditas 
do século XXI, é necessário desenvolver novos modelos sociais e 
econômicos o quanto antes. Esses modelos deveriam ser orientados 
pelo princípio de ser preciso proteger os humanos e não os 
empregos. Muitos empregos são uma faina pouco recompensadora 
ou alienante. Não vale a pena salvar. É mais adequado focar em 
prover as necessidades básicas das pessoas e em proteger seu 
status social e sua autoestima. 
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Um modelo novo em debate atrai cada vez mais atenção: o da 
renda básica universal (RBU). A RBU propõe: 

1. os governos tributarem os bilionários e as corporações 
controladoras dos algoritmos e robôs, e  

2. usarem o dinheiro para prover cada pessoa com um generoso 
estipêndio de modo a cobrir suas necessidades básicas.  

Isso protegerá os pobres da perda de emprego e da exclusão 
econômica, enquanto protegerá os ricos da ira populista. 

Uma ideia relacionada a isso propõe ampliar o âmbito de 
atividades humanas consideradas “empregos”, na verdade, 
ocupações. Atualmente, bilhões de mães e pais cuidam de seus 
filhos, vizinhos cuidam uns dos outros e cidadãos organizam 
comunidades sem qualquer dessas valiosas atividades ser 
reconhecida como emprego.  

Talvez precisemos mudar uma chave em nossa mente e nos 
dar conta da importância maior em cuidar de uma criança e de um 
idoso com doença senil. É, sem dúvida, o emprego mais importante 
e desafiador do mundo. Assim, não haverá escassez de trabalho 
mesmo quando computadores e robôs substituírem todos os 
motoristas, gerentes de banco e advogados.  

A questão-chave é: quem vai avaliar e pagar por esses 
empregos recém-reconhecidos? Supondo bebês de seis meses não 
pagarem salários a suas mães, o governo provavelmente terá de se 
responsabilizar por isso. Supondo também esses salários 
necessitarem cobrir as necessidades básicas de uma família, o 
resultado final será algo não muito diferente da renda básica 
universal. 

Uma outra opção é o subsídio público de serviços básicos 
universais, no lugar da renda. Em vez de dar dinheiro às pessoas, 
para elas então poderem comprar o desejado, o governo poderia 
subsidiar educação, saúde e transporte gratuitos, entre outros 
serviços. Essa é, na verdade, a visão utópica do comunismo. O 
plano comunista de promover a revolução proletária se tornou 
obsoleto, inclusive porque o proletariado já deu adeus, mas quem 
sabe não ser possível realizar o objetivo comunista de “atender a 
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cada humano segundo as suas necessidades” por meios 
gradualistas e pacíficos? 

Pode-se discutir se é melhor fornecer às pessoas, 
indiretamente, uma renda básica universal (o paraíso capitalista) 
ou, diretamente, serviços básicos de acesso universal (o paraíso 
comunista). Ambas as opções têm vantagens e desvantagens. Mas 
não importa qual paraíso seja escolhido, o problema real está em 
definir o que “universal” e “básico” realmente significam. 

Quando as pessoas falam de um auxílio básico universal — 
em forma de renda ou de serviços —, em geral estão se referindo a 
um auxílio básico nacional. Até agora, todas as iniciativas de RBU 
têm sido estritamente nacionais ou municipais de países mais 
civilizados.  

No entanto, o problema com tais programas nacionais e 
municipais é as principais vítimas da automação provavelmente não 
viverem nesses lugares avançados. A globalização fez as pessoas 
em um país dependerem totalmente dos mercados de outros 
países, mas a automação poderia desfazer grande parte dessa rede 
global de comércio, com consequências desastrosas para as 
conexões mais fracas.  

No século XX, países em desenvolvimento carentes de 
recursos naturais progrediram economicamente sobretudo baseados 
nos salários baixos de seus trabalhadores não qualificados. Mas com 
a ascensão da IA, de robôs e impressoras 3-D, o trabalho não 
qualificado e barato torna-se muito menos importante. Em vez de 
fabricar algo na periferia e necessitar despachá-lo, pode-se comprar 
o código on-line e imprimir via “internet das coisas” em uma 
impressora em casa.  

Se os recém-desempregados na periferia não têm a instrução 
necessária para virarem estilistas ou programadores — então como 
vão sobreviver? 

Em vez de um crescimento econômico capaz de melhorar as 
condições em todo o mundo, veremos uma nova e imensa riqueza 
criada em nichos de alta tecnologia, como o Vale do Silício, 
enquanto muitos países em desenvolvimento vão à ruína. 
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Qual será o destino dos retardatários? É possível os eleitores 
americanos aceitarem os impostos pagos serem usados para 
oferecer estipêndios (retribuições por serviços prestados) ou 
serviços gratuitos a desempregados em seu território. No entanto, 
aceitariam esses impostos serem enviados para sustentar pessoas 
desempregadas em lugares onde o presidente Trump definiu como 
“países de merda”?” 
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30. SEMINÁRIO FINAL 
Apresentação oral de suas respostas escr i tas às 

seguintes questões: 

1.ESTADO DA ARTE: Qual era o seu conhecimento sobre os temas 
antes do curso? 

2.RESUMO DO CURSO: Descrição sumária do curso com sinopse(s) 
do(s) filme(s). 

3.AVANÇO: Quais foram as principais lições econômicas aprendidas 
no(s) roteiros(s) do(s) filme(s)? 

4.CONTRIBUIÇÃO PESSOAL: Qual é sua avaliação do curso? Por 
que? Sugestões? 

Post: Como Escrever Resenhas 

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/01/20/como-escrever-resenhas/
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