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Resumo:  

Iniciarei com uma síntese do documento oficial da Secretaria da Política 
Econômica, onde ela explicita por escrito a base teórico-ideológica da 
estratégia de política econômica implementada atualmente na economia 
brasileira. Em seguida, exporei os dois polos do debate público na área 
econômica. No terceiro tópico, contraporei duas correntes teológicas para 
sugerir como o debate entre essas correntes de pensamento econômico 
está carregado de dogmatismos quase religiosos. No quarto tópico, para 
entender a fase do ciclo vivenciada atualmente, apresentarei um 
diagnóstico de acordo com as flutuações do endividamento nos principais 
ciclos de alavancagem financeira da economia brasileira. No quinto tópico, 
apresentarei conceitos-chaves do pensamento neoliberal: reaganomics, 
“trickle-down economics” ou Economia do Gotejamento, Economia pelo 
Lado da Oferta e Curva de Laffer. Concluirei com a defesa da importância do 
conhecimento da Ciência da Complexidade, para um terceiro pensamento 
oferecer uma alternativa ao pensamento binário (“preto ou branco”) e ser 
incluído na discussão sobre a política econômica. 
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Introdução 

Empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que 
sentiria uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação 
vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e 
emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o 
que sente outro indivíduo. 

A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Está 
ligada ao altruísmo: amor e interesse pelo próximo. Quando um 
indivíduo consegue sentir a dor ou o sofrimento do outro ao se 
colocar no seu lugar, desperta a vontade de ajudar e de agir, 
seguindo princípios morais. 

A capacidade de se colocar no lugar do outro, desenvolvida 
através da empatia, ajuda a compreender melhor o comportamento 
alheio em determinadas circunstâncias. Permite a análise da forma 
como outra pessoa toma suas decisões. 

A etimologia de “empatia” está no termo em grego empatheia. 
Significava “paixão”. A empatia pressupõe uma comunicação afetiva 
com outra pessoa. É um dos fundamentos da identificação e 
compreensão psicológica de outros indivíduos. 

A empatia é diferente da simpatia. Enquanto esta indica uma 
vontade de estar na presença de outra pessoa e de agradá-la, a 
empatia faz brotar uma vontade de compreender ao conhecer o 
pensamento de outra pessoa. 

A simpatia costuma unir as pessoas através das afinidades ou 
coisas em comum. Já a empatia ocorre por um processo de 
compreensão da situação vivida pela outra pessoa. 

Antipatia é um sentimento de repugnância e repulsa instintiva 
diante de alguém. É sinal de discordância e desarmonia entre dois 
indivíduos. Dificulta a aproximação e/ou a interlocução. 

Etimologicamente, a palavra “antipatia” tem origem no grego 
antipathéia, formada pela junção dos termos anti (contra) e pathéia 
(afeição). Dá nome ao oposto da afeição. 

Intolerância é uma característica correspondente à falta de 
compreensão ou aceitação em relação a algo. Quem age assim se 
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torna intolerante. Por norma, apresenta um comportamento de 
repulsa, repugnância e ódio por determinada pessoa cujo 
pensamento lhe seja diferente. Sob o ponto de vista social, as 
pessoas intolerantes não conseguem aceitar pontos de vista, ideias 
ou culturas divergentes. Não compreendem a diversidade existente 
no mundo. 

Um sentimento difuso, hoje no mundo, é a intolerância ter 
aumentado em função do uso do anonimato em rede social para 
agredir outras pessoas. Sem se apresentar pessoalmente, não busca 
ter empatia com o outro indivíduo. 

Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, 
contra uma pessoa indefesa. Podem causar danos físicos e 
psicológicos às vítimas. A covardia geralmente é cometida contra 
alguém impossibilitado de se defender ou entender os motivos 
possíveis de levar à tal agressão. A injúria, a difamação e a lesão 
corporal são crimes. 

Há uma notável falta de raciocínio lógico e fundamentação em 
boa parte do debate em rede social. Em debate público, temos de ter 
cuidado para evitar o uso de maus argumentos. A capacidade de 
analisar os argumentos dos outros ajuda a perceber o momento certo 
de se retirar de discussões infrutíferas. 

A Lógica não é a única ferramenta usada em debates. Temos de 
estar ciente das outras como a Retórica. A Lógica permite a 
verificação de a consistência e a coerência das cadeias de 
pensamento existentes. Por isso, é uma ferramenta eficaz para a 
análise e a comunicação de ideias e argumentos. 

Uma Nota Informativa da Secretaria de Política Econômica 
(SPE), subordinada ao ministro da Economia, emitida no dia 6 de 
fevereiro de 2020, finalmente, explicita por escrito a base teórico-
ideológica da estratégia da atual política econômica adotada no 
Brasil.  

A SPE faz apelo à opinião de autoridade: os ganhadores do 
Nobel em Economia Esther Dufflo e Abhijit Banerjee, professores no 
MIT. Eles publicaram um capítulo no Handbook of Economic Growth, 
em 2005, onde destacaram a importância da misallocation para 
explicar a diferença de produtividade e de nível de desenvolvimento 
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dos países. Misallocation, na língua dos Chicago’s Boys, significa “má 
alocação”. 

 Quando afirma o governo do capitão reformado está buscando, 
em última análise, “implementar políticas com o objetivo de, em 
diversas frentes, reduzir a misallocation e elevar a produtividade da 
economia brasileira”, coloca em destaque a “redução no 
direcionamento do crédito”. Afirma: “a ineficiente alocação de crédito 
é fonte primária de misallocation, pois determina quais setores e 
firmas receberão maior investimento”. 

Com essa postura, abandona o planejamento indicativo de 
setores prioritários, estrategicamente, e faz apelo à sabedoria 
ultraliberal da Escola Austríaca. Suas ideias são presumidas como 
verdadeiras somente porque foram originadas em um passado 
distante: no liberalismo clássico do século XVIII em luta contra o 
mercantilismo. Isto é espécie de “prova social”.  

Porém, o apelo à popularidade de uma ideia entre os sócios do 
Clube Mises ou o fato de seus membros acreditarem em uma ideia 
não prova ela ser verdadeira. 

Embasar um argumento na opinião de uma autoridade 
reconhecida é um apelo à modéstia das pessoas. Quem tem bom 
senso sempre espera haver outros indivíduos com maior 
conhecimento. Mas o abuso do argumento de autoridade é malvisto 
por quem não compartilha do mesmo pensamento, seja de Mises/
Hayek, seja de Keynes.  

Devemos também evitar a Falácia do Espantalho: apresentar de 
forma caricata o argumento da outra pessoa, com o objetivo de 
atacar essa falsa ideia em vez do argumento em si. 

No debate público, é comum também a Falácia Genética: um 
apego emocional, seja negativo, seja positivo, à origem do emissor 
de uma ideia. Quando um argumento é desvalorizado ou defendido 
não por seu mérito, mas somente por causa de origem histórica ou a 
origem da pessoa defensora de tal contraponto, comete-se uma 
Culpa por Associação. É uma recusa ao debate desacreditar uma ideia 
ao associá-la a algum indivíduo ou grupo malvisto em determinadas 
redes sociais. 
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Devemos evitar uma Falsa Generalização sobre um 
determinado grupo. Frente a evidências falseadoras, em vez de 
reavaliar a posição ou contestar a evidência, apela-se a redefinir 
arbitrariamente o grupo.  

Esse comportamento é típico do reducionismo praticado pelo 
Pensamento Preto ou Branco. Reduz tudo no âmbito da discussão a 
duas categorias opostas: ao rejeitar uma das opções, o interlocutor 
não teria alternativa a não ser aceitar a outra. 

Ao participar de debate entre professores desenvolvimentistas, 
adeptos do keynesianismo, um deles argumentava o feito pela atual 
equipe econômica ser uma “loucura”, por ser o oposto pregado por 
Keynes para a recuperação após uma Grande Depressão. Depois de 
cortar gastos em investimento público, visa também acabar com o 
crédito direcionado e retirar o colchão amortecedor da recessão, isto 
é, “o piso de uma economia rastejante” ao cortar os benefícios 
sociais. 

Retruquei não ser ilógico sob o ponto de vista dos adeptos da 
Economia pelo Lado da Oferta. Para keynesianos, no entanto, essas 
medidas invertem a lógica de expandir os componentes da demanda 
agregada para a retomada do crescimento.  

Reconheço eu ter me apoiado em um reducionismo binário por 
razão didática. Reduzi tudo no âmbito da discussão a duas categorias 
opostas: lado da oferta e lado da demanda. Ao rejeitar uma das 
opções, o interlocutor não teria alternativa a não ser aceitar a outra.  

Aqui pretendo me penitenciar ao buscar uma alternativa à falsa 
dicotomia. Um terceiro pensamento foi excluído. Para superar o 
dilema, quero o incorporar à discussão: a política econômica deduzida 
da Economia analisada como Componente de um Sistema Complexo. 

Antes de apresentar essa terceira alternativa, vou buscar ter 
empatia com os interlocutores. Para tanto, iniciarei resumindo o 
citado documento oficial da SPE. É relevante por explicitar por escrito 
a base teórico-ideológica da estratégia da equipe responsável pela 
política econômica implementada atualmente na economia brasileira. 

Em seguida, exporei os polos do debate público na área 
econômica. Ele não vigora na nossa imprensa tradicional, onde 
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impera o pensamento único neoliberal. Carece da adoção de 
pluralismo metodológico, como se encontra na academia e na rede 
social. 

No terceiro tópico, contraporei duas correntes teológicas para 
sugerir como o debate entre correntes de pensamento econômico 
está carregado de dogmatismos quase religiosos. Os aliados à 
Teologia da Prosperidade creem no “milagre da multiplicação do pão”, 
mas condenam a multiplicação da moeda via crédito público ao 
denegrir o uso do instrumento de alavancagem financeira do setor 
público. Combatem a Teologia da Libertação do Crédito. Resumirei em 
um quadro as principais ideias hayekianas contrapostas às 
keynesianas. 

No quarto tópico, para entender a fase do ciclo vivenciada 
atualmente, apresentarei um diagnóstico de acordo com as flutuações 
do endividamento. Lembrarei os principais ciclos de alavancagem 
financeira da economia brasileira. Focalizarei em especial os ciclos de 
financiamento habitacional, a maior modalidade de crédito. 
Detalharei, empiricamente, as variações recentes no mercado de 
crédito indo no sentido desejado pela estratégia – equivocada a meu 
ver – da SPE. 

No quinto tópico, apresentarei conceitos-chaves do debate 
econômico atual, relacionadas à corrente antagônica, isto é, 
neoliberal: reaganomics, “trickle-down economics” ou Economia do 
Gotejamento, Economia pelo Lado da Oferta e Curva de Laffer. 
Necessitamos conhece-los, para termos capacidade de análise da 
lógica dos argumentos dos adversários. 

Concluirei com o reconhecimento de os representantes mais 
sofisticados do intervencionismo governamental e também os 
fundamentalistas mais sofisticados de O Mercado terem percebido 
aspectos das interconexões e interações das quais emerge ou 
configura a economia como um componente de sistema complexo. 
Mas quando a discussão sobre política econômica é colocada dentro 
do debate público padrão, essa sofisticação geralmente é perdida.  

O debate é empurrado para um impasse infrutífero sobre 
posições não sofisticadas. Leva apenas a xingamentos e falta de 
comunicação. Para superar esse impasse, é importante o 
conhecimento da Ciência da Complexidade. Este terceiro pensamento 
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se afasta do pensamento binário (“preto ou branco”), incorporando 
contribuições de ambos lados. Deve ser incluído na discussão. 

Parasita e o Hospedeiro 
A expressão “Estado Mín imo” tem sua or igem no 

neoliberalismo, corrente ideológica surgida nos anos 1980. Procura 
reviver o capitalismo do laissez-faire, defendido pelo liberalismo 
clássico dos séculos XVIII e XIX contra o mercantilismo. Ele se 
apresenta como uma reação à intervenção dos Estados nas 
economias, ocorrida praticamente em todo o mundo, durante a maior 
parte do século XX. 

Esta meta estratégica não foi, explicitamente, apresentada e 
debatida com os eleitores brasileiros na campanha presidencial de 
2018. Para os bons entendedores (45% do eleitorado no segundo 
turno), ela estava implícita na declaração do candidato da extrema-
direita. Confessou não entender nada de Economia e, nesta área, seu 
“Posto Ipiranga” seria um banqueiro de negócios e apoiador direto à 
ditadura militar chilena.  

A missão do capitão reformado seria voltar a militarizar o 
governo brasileiro. Nomeou generais da ativa, para a cobertura 
familiar, na cúpula do Palácio do Planalto. Em uma contradição nos 
próprios termos, até um militar foi nomeado para a Casa Civil! 

“Parasitar” significa sugar um animal ou vegetal para dele tirar 
seu sustento. Em sentido figurado é “viver à custa de outro”. O be-a-
bá da Psicologia ensina: quem critica algo em outro revela o 
incômodo em si próprio. Guedes constitui o verdadeiro parasita do 
Estado brasileiro.  

De maneira oportunista, está se aproveitando do acaso eleitoral 
(uma “facada” nos eleitores) para destruir seu hospedeiro. Este é 
quem hospeda um parasito. No caso, o Estado brasileiro virou 
hospedeiro – e com isso o patrimônio público está sendo privatizado. 

Para cinéfilos, uma curiosidade é o diretor Bong Joon-Ho do 
filme “Parasita”, ganhador do Oscar 2020 ao fazer uma crítica à 
desigualdade social na Coreia do Sul, ter dirigido também “O 
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Hospedeiro”, em 2006. Nele, experimentou a mistura de gêneros 
cinematográficos: drama, comédia, horror e ficção científica. 

Usando os títulos como metáforas, a estratégia neoliberal-
conservadora é o parasita destruir o hospedeiro, isto é, o arremedo 
da socialdemocracia brasileira. Almeja, quando for defenestrado, 
deixar um estado de bem-estar social mínimo e um estado miliciano 
máximo. Constitucionaliza a austeridade fiscal e manieta seus 
adversários ao tornar inoperante o instrumento-chave do social-
desenvolvimentismo: os bancos públicos. Visa colocar o mercado de 
capitais em seu lugar. 

Uma Nota Informativa da Secretaria de Política Econômica 
(SPE), emitida no dia 6 de fevereiro de 2020, finalmente, explicita 
por escrito a base teórico-ideológica da equipe econômica. Já tinha 
sido anunciada, em discurso-confissão (“sincericídio”) do seu mentor, 
de a meta ser destruir a “socialdemocracia”, leia-se: a Constituição de 
1988.  

A “redução da ineficiência alocativa” é a estratégia central de 
política econômica do governo para aumento da produtividade. 
Equivocadamente, pressupõe (sem demonstração científica) a queda 
da produtividade na economia brasileira nos últimos anos (redução de 
13,9% entre 2010 e 2017) ter como causa fundamental o aumento 
da misallocation. Essa Nota Informativa destaca a relação entre doze 
políticas distintas, umas radicais, outras pueris, visando sua redução. 

Argumenta a economia brasileira estar sofrendo com dois 
graves problemas estruturais: a fragilidade fiscal e a má alocação de 
recursos (misallocation). O norte da política econômica é superar 
esses problemas. A grande maioria das medidas já tomadas ou em 
andamento visariam vencer esses dois grandes desafios. 
Propagandeia, ilusoriamente: “sem isso, não será possível a 
retomada sustentável do crescimento econômico com distribuição de 
renda”. 

A década de 2010-2019 foi das piores da história brasileira em 
termos de crescimento econômico. O PIB per capita avançou 0,50% 
ao ano, em média, até 2018. Este resultado é inferior ao alcançado 
na década de 80 (chamada de “década perdida”): 0,85% ao ano. 
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Entre os anos de 2010 e 2017 a produtividade da economia 
caiu, em média, 2,1% ao ano, acumulando queda de 13,9% no 
período. Diagnostica não ser apenas uma crise conjuntural, “esse 
cenário aponta para provável quebra no potencial de crescimento de 
longo prazo”. 

Aí começa a diferença entre a visão ortodoxa da Economia pelo 
Lado da Oferta e a keynesiana da Economia pelo Lado da Demanda. 
A primeira é uma corrente de pensamento econômico neoliberal, cujo 
objetivo é estudar os impactos causados pela diminuição da carga 
tributária nas variáveis macroeconômicas, podendo ser elas: inflação, 
emprego, produtividade, etc.  

A Economia keynesiana propõe uma organização político-
econômica oposta às concepções políticas em defesa de livre 
mercado. Considera o Estado como agente indispensável de 
regulação da economia de mercado, com objetivo de conduzir ao 
pleno emprego. O ciclo econômico não é autorregulado como 
defendem os adversários. É impulsionado por um suposto “espírito 
animal” [“animal spirit”], expressando o instinto inato de 
empreendedores investirem. Quando há pessimismo generalizado, 
cabe a substituição com a intervenção direta do Estado via expansão 
do investimento público. 

A SPE comete um equívoco ao usar a produtividade como 
indicador do futuro, quando é um resultado, portanto, calculado ex-
post: após os fatos transcorridos. É a divisão da produção física, 
obtida em determinado período, por um dos fatores empregados na 
produção: trabalho, tecnologia, capital. Expressa a utilização eficiente 
dos recursos produtivos, tendo em vista alcançar a máxima produção 
na menor unidade de tempo e com os menores custos.  

Comumente, a “produtividade” é resultante do trabalho humano 
com a ajuda de determinados meios de produção: máquinas, 
ferramentas e equipamentos. Ora, quando a produção entra em um 
longo ciclo de declínio e, de início, a taxa de desocupação não 
acompanha no mesmo ritmo a queda da produção, logicamente, a 
produtividade cairá.  

As conquistas sociais como estabilidade no emprego, multa por 
desempregar, etc., limitam as demissões. Mas também o novo custo 
de treinamento em eventual recontratação, quando houver retomada 
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do crescimento, são considerados como impeditivos pelos próprios 
empresários.  

Há um “piso” para a recessão, tanto do lado da oferta (para 
ajuste e sobrevivência das empresas), quanto do lado da demanda. 
No caso dessa, há um “colchão amortecedor da queda do consumo 
familiar”, constituído pela política de salários mínimos, pelos 
benefícios previdenciários, pelo crescimento vegetativo do crédito ao 
consumidor, inclusive por usar cartões de crédito como meios de 
pagamento a prazo sem pagamento de juros, etc. 

Essas conquistas da socialdemocracia à brasileira, após o 
regime ditatorial militar, são as metas a serem destruídas com a volta 
da Velha Matriz Neoliberal. Está aliada ao retorno por via eleitoral da 
casta dos militares ao Poder, apoiada não só pela casta dos sabidos-
pastores, mas também pela casta dos mercadores-industriais e do 
agronegócio. 

No diagnóstico oficial, a misallocation ocorre basicamente como 
reflexo de três problemas principais: 

1.  regras estabelecidas pelo Estado, como normas tributárias e 
regulações, obstáculos para o emprego de mão de obra ou 
capital nas firmas com maior produtividade; 

2.  provisões discricionárias feitas pelo governo, com subsídios, 
desonerações tributárias e créditos direcionados com taxas de 
juros reduzidas, para uns e não para outros; 

3.  imperfeições de mercado, como monopólios, fricções financeiras 
e obstáculos para o cumprimento de direitos de propriedade. 

Em tese, só o último ponto se refere às falhas do mercado. Os 
idolatras do livre-mercado acusam essas “falhas” ao contraporem o 
pressuposto “sucesso do mercado”: a capacidade de todos os 
consumidores e produtores se comportarem competitivamente para 
alcançar uma alocação de recursos em equilíbrio. A falha do mercado 
é a justificativa para a intervenção governamental reguladora. 

As Políticas para Redução da Misallocation, listadas pela SPE, 
são: 1. Redução no Direcionamento do Crédito; 2. Proposta de 
Extinção do Seguro Obrigatório DPVAT; 3. Distribuição do FGTS; 4. 
Esforço para Consolidação do Equilíbrio Fiscal; 5. Reforma 
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Administrativa; 6. Reforma Tributária; 7. Privatizações; 8. Abertura 
Econômica; 9. Aprimoramento da Lei de Recuperação Judicial; 10. 
Revisão das Normas Regulamentadoras do Trabalho; 11. Extinção do 
Crédito Direcionado ao Agronegócio; 12. Proposta de Extinção da 
Publicação de Balanços de Empresas em Jornais. Pela própria ordem 
da listagem se verifica a SPE não saber destacar a ordem de 
importância. 

Sem dúvida, o maior equívoco dessa estratégia pró-business é 
a liberação de recursos antes direcionados pelos bancos públicos para 
alocação privada segundo a lógica de mercado. Isto é implementado 
porque esses economistas formados com base em uma idealização de 
um equilíbrio geral de mercado, não entendem nada de ciclos, crises 
e tendências de crescimento.  

A Economia da Complexidade é dinâmica. Estuda variações ao 
longo do tempo, inclusive da produtividade. Bancos públicos 
permitem a alavancagem financeira do setor público. O dinheiro 
público rende muito mais ao ser emprestado em lugar de ser 
concedido por ministérios a fundo perdido. Não só o dinheiro público 
retorna, em diversas rodadas de multiplicação, como também gera 
dividendos para o Tesouro Nacional. 

Estado Mínimo Reacionário contra o Estado de Bem-Estar 
Social 

O conservadorismo liberal é uma ideologia política cujo ideário 
combina costumes sociais pregados por religiosos com elementos 
econômicos liberais. Seus adeptos dão apoio à economia de mercado, 
se os mercadores atuarem em favor da manutenção de 
comportamentos conservadores. 

A estratégia aparentemente contraditória do conservadorismo 
l ibertár io é se apropriar do Estado para buscar impor 
autoritariamente suas posições conservadoras em termos culturais. O 
libertário conservador discursa em oposição à engenharia social, 
porém tenta fazer uma reengenharia social contra os derrotados em 
uma eleição.  
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Mistura a postura ideológica conservadora do status-quo e os 
princípios econômicos austeros, tais como o conservadorismo fiscal, o 
respeito pelos contratos e, principalmente, a defesa da propriedade 
privada pelo aparelho repressivo. Para esta finalidade, considera 
válido usar a “mão-militar” do Estado. 

Friedrich Hayek, Ludwig von Mises e Milton Friedman são 
descritos como conservadores libertários. Seus seguidores fazem 
oposição contra todas as formas de intervenção estatal econômica, e 
defendem o conservadorismo social e cultural. Apelam para a Falácia 
do Espantalho. Atacam o chamado por eles de “globalismo marxista 
cultural”. 

Especialmente a partir dos anos 1980, o neoliberalismo passou 
a ser um termo mais empregado, na Economia do Desenvolvimento, 
em substituição a termos como monetarismo, neoconservadorismo, 
Consenso de Washington, etc. Seus adeptos assumem uma 
perspectiva crítica para descrever o ressurgimento de ideias 
derivadas do capitalismo do laissez-faire.  

Os defensores do neoliberalismo não empregam esse termo 
para autodesignação por o acharem pejorativo. Preferem se definir 
como “liberais” ao advogarem em favor de políticas de liberalização 
econômica extensas, como as privatizações, austeridade fiscal, 
desregulamentação, livre comércio, e o corte de despesas 
governamentais a fim de reforçar o papel do setor privado na 
economia. 

O neoliberalismo tentava se apresentar como uma “terceira 
via”, capaz de resolver o conflito entre o liberalismo clássico e a 
economia planificada coletivista. Buscava evitar a repetição das falhas 
de mercado, originadoras de crise como a de 1929. A 
desregulamentação provocou sim a bolha imobiliária nos EUA e o 
crash em 2008. 

Os neoliberais tupiniquins tendem a divergir da doutrina radical 
do laissez-faire do liberalismo clássico. Promovem, em lugar dele, 
uma economia de mercado sob a orientação e regras de um Estado 
militar, seja sob ditadura, seja sob controle do crime organizado 
miliciano. Suas propostas foram associadas às reformas pró-business, 
entre as quais o regime previdenciário de capitalização, 
implementadas no Chile, nos anos 1970, durante a ditadura de 
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Augusto Pinochet. Ela contou com a colaboração de Hayek, Friedman 
e seus Chicago’s Boys. 

Por isso, o adjetivo “neoliberal” não apenas adquiriu uma 
conotação negativa para os críticos das reformas liberalizantes pró 
livre mercado – no mercado de trabalho, na Previdência Social, na 
estrutura tributária, na administração pública, etc. –, como mudou de 
significação. Deixou de ser considerado como uma forma moderada 
de liberalismo, para ser entendido como um conjunto de ideias mais 
radicalmente favoráveis ao capitalismo do laissez-faire. Os 
acadêmicos passaram a, então, o dissociar do monetarismo de Milton 
Friedman, oriundo da Escola de Chicago, e o associar mais às teorias 
de Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, elaboradas pela Escola 
Austríaca.  

O monetarismo estava associado ao conjunto de políticas 
econômicas introduzidas por Augusto Pinochet, no Chile, Margaret 
Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Ele 
fracassou no intuito de angariar apoio global ao provocar, com o 
choque de juros, a Grande Crise da Dívida Externa nos anos 80.  

O fim do padrão-ouro em 1971 e a decorrente flexibilização do 
câmbio se somaram ao Consenso de Washington, imposto durante as 
décadas de 1980 e 1990, em favor das práticas neoliberais como a 
desregulamentação, a desintermediação bancária e a abertura 
externa. Combinadas, essas medidas foram consideradas a raiz da 
“financeirização” da economia. Esta teria como efeito a crise de 2008. 

O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial 
prescreviam o neoliberalismo como forma de nortear o crescimento 
econômico sustentável em países em desenvolvimento. Porém, 
recentemente, com a mudança de seu economista-chefe, o FMI 
publicou um artigo alertando as políticas neoliberais terem efeitos 
nocivos em longo prazo. Em vez de gerar crescimento, aumentam a 
desigualdade social, colocando em risco uma expansão econômica 
duradoura, isto é, impedindo o crescimento sustentável. 

A Escola Austríaca adota a Lei de Say para criticar a ideia da 
alavancagem financeira por crédito. Defende só a poupança ser 
canalizada para investimento, de maneira a manter o idealizado 
equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada. Essa ideia veio 
a ser contestada por Keynes com o Princípio da Demanda Efetiva.  
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Ele formulou ideias capazes de orientar as políticas econômicas 
de combate aos efeitos socialmente nocivos da Grande Depressão. 
Colaboraram também para a construção, na década de 1930, de um 
Estado de bem-estar social ou welfare state. Seu exemplo mais bem-
acabado foi o Estado Escandinavo, isto é, o modelo adotado pelos 
países nórdicos (Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia), através da 
socialdemocracia. Foram eleitos os partidos de origem trabalhista, 
organizados por lideranças sindicais. 

O Estado de Bem-Estar Social é um tipo de organização política, 
econômica e sociocultural onde o Estado é um agente da promoção 
social e organizador da economia. Nesta orientação, torna-se o 
agente regulador de toda a vida nacional, em parceria com empresas 
privadas e sindicatos, além de instituições de acordo com os 
costumes de cada país. Cabe ao Estado de Bem-Estar Social garantir 
serviços públicos e proteção à população, provendo dignidade aos 
habitantes da Nação. 

O Estado-Providência, na realidade, nasceu na década de 1880, 
na Alemanha, com Otto von Bismarck. Surgiu como um reformismo 
social, alternativo ao liberalismo econômico e ao socialismo radical. 
Este era a favor da estatização de todos os meios de produção.  

Pelos princípios do Estado de Bem-Estar Social, todo indivíduo 
tem direito, desde seu nascimento até sua morte, a um conjunto de 
bens e serviços. Seu fornecimento seria garantido, seja diretamente 
através do Estado, seja indiretamente mediante seu poder de 
regulamentação sobre a sociedade civil. Nele se inclui gratuidade e 
universalidade do acesso à educação, à assistência médica, ao auxílio 
ao desempregado, à aposentadoria, bem como à proteção maternal, 
à infantil e à senil. 

Contra as recomendações de quem pregava um “maior ajuste 
orçamentário”, para sair da Grande Depressão, Gunnar Myrdal, 
economista sueco premiado com o Nobel de Economia, liderou a 
pregação oposta. As políticas sociais não são só uma questão de 
redistribuição de renda. São vitais para o próprio desenvolvimento 
socioeconômico. Têm como objetivo principal o aumento do PIB e daí 
possibilitar uma maior arrecadação fiscal para a assistência social. A 
Escola de Estocolmo pensava em termos dinâmicos. 
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No contraponto de Friedrich Hayek, com quem Myrdal dividiu o 
Prêmio Nobel, o poder coercitivo do Estado Previdenciário se 
assemelha a um modelo de economia planificada. Resulta na 
agressão à liberdade dos indivíduos escolherem os seus próprios 
meios de proteção social.  

Além disso, os planejadores centrais sofrem da impossibilidade 
do conhecimento de todo o sistema econômico, levando à uma 
alocação de capital pior em lugar de um ambiente competitivo. 
Assim, mesmo permitindo a atuação de agentes privados, caso esses 
sofram regulação excessiva, com controle de preços e dirigismo 
contratual, deixa de existir uma competição de verdade porque o 
totalitarismo afeta a livre formação de preços relativos indicadores de 
decisões. 

Hayek critica a redistribuição de renda e riqueza ter se tornado 
o principal objetivo do seguro social – e não mais o apoio aos pobres. 
Para a retórica reacionária, a luta contra a desigualdade natural é 
utópica e arbitrária – e acaba por produzir mais pobreza. O modelo 
norte-americano com tributos baixos garantiria um mínimo 
existencial. 

Alinhado com Hayek, o economista americano Milton Friedman 
propôs uma solução: o imposto de renda negativo, uma espécie de 
Renda Básica de Cidadania. Todas as prestações públicas diretas 
seriam eliminadas, não haveria escolas ou hospitais públicos. Ao 
invés disso, cada cidadão receberia uma renda universal – um 
“voucher” – para gastar como e onde bem entendesse. Assim, os 
cidadãos escolheriam os seus prestadores de serviços sociais 
privados.  

A proposta de Milton Friedman evitaria o monopólio estatal na 
prestação de serviços sociais, possibilitando a competição também na 
área social. No entanto, seus críticos consideram a proposta do 
voucher de difícil implementação de maneira socialmente justa e com 
custosa fiscalização burocrática. No Brasil, a ideia tomou a forma 
mais simples do Programa Bolsa-Famíl ia, implementado 
massivamente pelo governo sob a hegemonia do Partido dos 
Trabalhadores. 
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Teologia da Prosperidade contra Teologia da Libertação 
do Crédito 

A Constituição brasileira de 1988 consagrou o ideário da 
universalização das políticas sociais no Brasil. As condições fiscais 
exigidas para chegar a um universalismo eram apresentadas como 
impossíveis de ser implementadas. Ao depender do FMI, nos anos 90, 
submeteu-se às regras do Consenso de Washington. Privilegiavam os 
interesses dos capitais financeiros internacionais e eram avessas a 
quaisquer políticas sociais.  

A crise nas finanças públicas é contraposta aos direitos 
constitucionais adquiridos. A reforma do Estado, proposta por 
neoliberais, é apresentada como justificativa para os atender através 
da prestação de serviços privados. O desmanche do Estado do Bem-
Estar Social no Brasil chegou antes de ele ser, de fato, implantado em 
sua plenitude. 

O governo sob hegemonia do Partido da Social Democracia 
Bras i le i ra , fundado por inte lectua is in f luenc iados pe la 
socialdemocracia europeia, juntou neoliberalismo e lançamento de 
alguns diminutos programas de distribuição de renda. Eles foram 
iniciados por egressos do desenvolvimentismo latino-americano como 
José Serra na Saúde e Paulo Renato de Souza na Educação, ambos 
ex-professores da UNICAMP.  

Posteriormente, no social-desenvolvimentismo do Partido dos 
Trabalhadores, fundado por lideranças sindicais, religiosas da Teologia 
da Libertação, movimentos sociais e militantes intelectuais de 
esquerda, esses programas sociais foram reunidos e expandidos em 
escala muito maior pelo governo Luís Inácio Lula da Silva. Sob a 
combinação de política de crédito público e política social ativa houve 
mudança qualitativa e quantitativa. O programa Bolsa Família, 
inspirado na ideia da Renda Básica da Cidadania, no Brasil, foi 
implementado pela esquerda. 

Aqui-e-agora, assistimos o confronto da Teologia da 
Prosperidade contra a Teologia da Libertação. Esta é uma corrente 
teológica do catolicismo, nascida na América Latina, depois do 
Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín. Parte da premissa 
de o Evangelho exigir a opção preferencial pelos pobres. 
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É considerada como um movimento apartidário e inclusivo de 
teologia política. Engloba várias correntes de pensamento. Elas 
interpretam os ensinamentos de Jesus Cristo em termos de uma 
libertação de injustas condições econômicas, políticas ou sociais.  

Ela foi descrita pelos seus proponentes como uma 
reinterpretação analítica e antropológica da fé cristã, tendo em vista 
dos problemas sociais. Seus adversários a descrevem como uma 
mistura de marxismo, relativismo e materialismo cristianizado. 

A maior parte dos teólogos da Libertação é favorável ao 
ecumenismo sem fé dogmática. Em contrapartida, a Teologia da 
Prosperidade é uma doutrina religiosa cristã protestante ou 
reformista. Defende a bênção financeira ser o desejo de Deus para os 
cristãos. Promete a fé, o discurso positivo e as doações para os 
sabidos-pastores permitirem aumentar a riqueza material do fiel.  

A doutrina interpreta a Bíblia como um contrato entre Deus e os 
humanos: “se os humanos tiverem fé em Deus, Ele irá cumprir suas 
promessas de segurança e prosperidade”.  

Seus defensores ensinam a doutrina ser um caminho para a 
dominação cristã da sociedade. Buscam impor seus valores inclusive 
a ateus. A doutrina enfatiza a importância do empoderamento 
pessoal, propondo a vontade de Deus é ver seu povo enriquecido.  

A expiação (reconciliação com Deus) é interpretada de forma a 
incluir o alívio das doenças e da pobreza. Estas são vistas como 
maldições a serem quebradas pela fé. Acredita-se atingir isso através 
da visualização e da confissão positiva. Isso costuma ser professado 
em termos contratuais e mecânicos. Dessa maneira, um povo pobre e 
ignorante visualiza a farsa do estado de transe. E sente o 
pertencimento à comunidade. 

Algumas igrejas evangélicas se dedicam, particularmente, aos 
ensinamentos sobre o dízimo. Fazem um discurso positivo de, com 
base na fé, ser possível a qualquer um o enriquecimento. Basta ter 
devoção – e compartilhar o dinheiro ganho com o pastor.  

Igrejas adeptas Teologia da Prosperidade ensinam sobre a 
responsabilidade financeira – e a transferência parcial de sua posse 
de dinheiro aos pastores. Seus conselhos são enganosos.  
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A Teologia da Prosperidade tem sido criticada por líderes dos 
movimentos pentecostal e carismático, assim como de outras 
denominações cristãs. Eles argumentam ela ser irresponsável, 
promover a idolatria ao “Santo Dinheiro” e contrariar às escrituras, 
conforme a leitura “autêntica” feita por eles. 

Paradoxalmente, os aliados à Teologia da Prosperidade creem 
no milagre da multiplicação do pão, mas condenam a multiplicação da 
moeda via crédito público! Mostram desconhecer o que se trata de 
alavancagem financeira do setor público. Por que combatem a 
libertação do crédito? 

Para economistas adeptos da Escola Austríaca, a concessão de 
crédito, seja aos empreendedores, seja aos consumidores, defendida 
por keynesianos como um santo remédio para a cura da depressão, 
teria efeito contrário. Tal “demanda artificial” meramente adiaria o 
ajuste das contas. Os ultraliberais criticam o uso de “estimulantes 
não naturais” antes, durante ou depois de uma crise. Em economia 
de livre-mercado, há de deixar o tempo efetuar uma cura 
permanente através de sacrifício dos pecadores.  

Para esses pregadores, só cabe resignação e baixar a 
expectativa de rendimentos para ser empregado. Não há caminho 
fácil para sair de uma recessão. Em longo prazo, o livre mercado 
restauraria o equilíbrio, onde todos estariam empregados. Há só dois 
problemas no mundo: os insolúveis e os solucionáveis por si só... 

Os Bancos Centrais teriam de adotar uma política monetária 
cautelosa, durante a oscilação ascendente do ciclo, para mitigar a 
depressão vindoura. E aí resistir às propostas bem-intencionadas, 
mas perigosas, de lutar contra a recessão com “um pouco de inflação 
de crédito”. Crédito, indo além da poupança, provoca desequilíbrio da 
demanda agregada face à dada capacidade produtiva. A Lei de Say – 
a oferta criar a própria demanda – é um dogma para a Escola 
Austríaca. 

Ludwig von Mises, no livro “Ação Humana: Um Tratado de 
Economia”, opina: “Os excêntricos e os demagogos consideram 
o juro como o produto de maquinações sinistras de 
exploradores desalmados. Essa antiga aversão ao juro tem sido 
plenamente reavivada pelo intervencionismo moderno. Tem-se 
mantido fiel ao dogma de uma das principais atribuições de um 
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bom governo é diminuir a taxa de juro o mais possível, ou 
aboli-la inteiramente. Todos os governos de hoje estão 
fanaticamente comprometidos com políticas de dinheiro fácil.” 

Critica os hereges por “louvar as virtudes da expansão creditícia 
desenfreada e difamar qualquer oponente como um mal-intencionado 
defensor dos interesses egoístas dos usurários”.   

Afirma: “os movimentos ondulatórios a afetarem o sistema 
econômico, a recorrência de períodos de boom seguidos de 
períodos de depressão, são a consequência inevitável das 
reiteradas tentativas de diminuir a taxa bruta de juro do 
mercado por meio da expansão do crédito. Não há meio de 
evitar o colapso final de um boom provocado pela expansão de 
crédito. A única alternativa possível é entre uma crise em curto 
prazo, provocada pela decisão voluntária de não se expandir 
mais o crédito, e uma catástrofe final e total do sistema 
monetário, mais tarde.” 

Na pregação de von Mises, as reiteradas tentativas de alcançar 
a prosperidade pela expansão do crédito, responsáveis pelas 
flutuações cíclicas da atividade econômica, se devem à popularidade 
gozada pelo crédito. Segundo a Doutrina da Poupança Forçada, 
resulta em inflação. Esta corrói os salários reais, diminuindo o poder 
aquisitivo dirigido ao consumo. Em consequência, eleva-se a 
poupança nominal.   

“O boom é considerado como estímulo aos negócios, à 
prosperidade e ao progresso. Sua consequência inevitável, o 
ajuste das condições à realidade do mercado, é considerado 
como crise, declínio, estagnação, depressão.” 

Sob a influência de Ludwig von Mises, a Secretaria da Política 
Econômica (SPE) adota seu evangelho: “o elemento perturbador 
provém dos maus investimentos e do excesso de consumo no período 
do boom. Esse boom artificial está condenado ao fracasso.” 

Na Nota Informativa sobre “má alocação de recursos 
(misallocation)”, a SPE afirma, sem apresentar nenhuma evidência 
empírica:  
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“As políticas de direcionamento de crédito implementadas no 
período 2010-2016 elevaram a ‘ineficiência alocativa’ de duas 
maneiras: a) aumentaram o poder de monopólio das ‘campeãs 
nacionais’, destruindo outras firmas menores e mais produtivas; 
e b) direcionaram investimentos a firmas e setores menos 
produtivos. Assim, a redução do direcionamento de crédito é 
primordial para a redução da misallocation no Brasil”.  

Ainda sofre a ilusão espalhada pela narrativa da “caixa-preta do 
BNDES”. Apesar de ela ter sido desmascarada por consultoria 
internacional. 

A SPE deveria pelo menos examinar a pauta de exportação 
brasileira concentrada em sete commodities: complexo de soja 
(17%), petróleo (11%), minério de ferro (9%), complexo carnes 
(7%), açúcar (5%) e café (2%). Mais da metade se deve aos setores 
das “campeãs nacionais” beneficiárias do crédito direcionado pelo 
BNDES e Banco do Brasil. Vale exporta 10%, Petrobras, 5,5%, Bunge 
Alimentos, 3%, Cargill Agrícola, 2,5%, JBS, 2%, Louis Dreyfus, 2%, 
ADM 2%,  BRF 2%, EMBRAER, 1,5%, Samarco Mineração 1,3%, ou 
seja, essas dez “campeãs nacionais” exportam quase 1/3 do total.  
Petrobras (87%) e Eletrobrás (7%) concentram 94% do investimento 
estatal.  

Vão colocar empresas evangélicas em seu lugar?! Essa 
hipotética isonomia em “alocação de recursos” é mera demagogia. 

Demagogia é um termo de origem grega com o significado de 
“arte ou poder de conduzir o povo”. É uma forma de atuação política 
na qual existe um claro interesse em manipular ou agradar a massa 
popular, incluindo promessas muito prováveis de não serem 
realizadas, visando apenas a manutenção do poder político pelo 
populismo de direita. 
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ESCOLA AUSTRÍACA  
(MISES E HAYEK)

ESCOLA KEYNESIANA  
(KEYNES)

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

1. uma economia de mercado, 
deixada livre para cada 
distinto poder impor seu 
preço, não serve para todos.

2. o governo deve assegurar  
o mercado ser livre e 
justo. 

2. por a concorrência ser 
imperfeita, a estrutura de 
preços relativos não sinaliza 
claras preferências.

3. o governo deve evitar 
impostos e seus gastos 
perverterem a ordem 
natural da economia.

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

4. os empresários se abstêm 
de novos investimentos 
quando temem os gastos 
do Estado para 
impulsionar o crescimento 
econômico levarem a 
impostos mais altos e à 
inflação.

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

5. as recessões são aspectos 
de rotina de um ciclo 
econômico, provocado por 
expansões artificiais do 
crédito, a serem 
suportadas, mas não 
curadas.

5. os sintomas de recessão 
cíclica ou os choques 
exógenos inesperados,  
tudo deve ser enfrentado com 
política econômica  
em curto prazo.

6. os melhores remédios  
estão no “lado da oferta” e 
são estimulantes para 
empresários fornecerem 
bens mais baratos, 
fortalecendo a demanda 
apenas pela remoção de 
inibições governamentais 
aos empreendimentos, 
como regulações e 
impostos.

6. a ênfase deve ser colocada 
nos componentes da 
demanda final (C+I+G+X-M), 
concentrando-se em injetar 
dinheiro no sistema para 
incentivar a demanda e daí a 
oferta dos bens, embora não 
se descarte algumas reformas 
do “lado da oferta”, isto é, 
para a expansão da 
capacidade produtiva.
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Ciclos de Endividamento da Economia Brasileira 

Para entender a fase do ciclo vivenciada atualmente, na 
economia brasileira, é necessário diagnosticá-la de acordo as 
flutuações do endividamento. Estamos passando, depois do auge em 
2014, crash e Grande Depressão em 2015 e 2016, estagdesigualdade 
em 2017 a 2019, da fase de desalavancagem financeira, tanto das 
grandes corporações, quanto do Estado brasileiro, para a fase de 
“empurrar corda”. Nesta fase, a baixa taxa de juro básica e/ou o 
afrouxamento monetário não provocam ainda “a normalização” 
necessária para uma posterior retomada de nova alavancagem 
financeira. 

O primeiro ciclo de endividamento de nossa história se dá na 
esteira da chegada da corte portuguesa em 1808 e, logo, a criação do 
primeiro Banco do Brasil. Em sua Independência, o Brasil assume 
uma dívida externa de Portugal com a Inglaterra. 

É uma fase de grande endividamento no exterior e tentativas 
sucessivas e fracassadas de “fazer o dever de casa”, exigido pelo 
padrão-ouro. Termina com o (segundo) funding loan, em 1914. Seu 
encerramento é estabelecido pelo fechamento da economia em 
âmbito internacional, em consequência da Primeira Guerra Mundial, e 
pela fuga de reservas em ouro. Inicia-se uma onda de nacionalização 
e fortalecimento do sistema bancário, nos anos 20 e 30, destacando-
se a Lei Bancária de 1921. O retorno ao padrão-ouro foi muito breve, 
apenas com a experiência da Caixa de Estabilização (1927-29).  

O segundo ciclo tem início com essa conjuntura de transição 
institucional e prolonga-se, grosso modo, até a reforma financeira de 
1964. Com a metade da duração secular do ciclo anterior, é 
caracterizado por recorrer-se relativamente menos a empréstimos em 
moeda estrangeira, exceto no fim dos anos 20, para lastrear a Caixa 
de Estabilização.  

A maior parte dos fundos para o processo de industrialização 
derivava de três fontes. A primeira vinha do setor público, 
diretamente pelo setor financeiro estatal (BNDES, BB e BANESPA) ou 
via incentivos fiscais e manutenção de subsídios cambiais à 
importação de equipamentos. A segunda vinha do setor externo, 
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principalmente no financiamento de importações, mas também 
através de Investimento Direto Estrangeiro. Finalmente, como 
terceira possibilidade, o setor privado recorria ao próprio 
autofinanciamento. Esgotou-se a remarcação oligopolista de preços 
com uma espiral inflacionária. Após o golpe militar em 1964, se fez 
uma reforma financeira com correção monetária para o financiamento 
em longo prazo. 

O terceiro ciclo de endividamento tem duração de cerca de 30 
anos e inicia-se com a plena implantação do capitalismo financeiro na 
década de 60. Há, novamente, um período curto de abertura externa, 
nos anos 70, com a reciclagem dos petrodólares levando a grande 
endividamento externo. Provoca o lançamento de títulos de dívida 
pública para esterilizar o impacto monetário do balanço de 
pagamentos. Após uma longa “crise da dívida externa”, o ciclo 
encerra-se, em 1994, com a virtual destruição do sistema de regras e 
contratos indexados em vigor desde 1964. 

Para entender os ciclos de endividamento da economia 
brasileiro não se pode focalizar apenas no financiamento industrial e 
à infraestrutura, realizado pelo BNDES, como transparece na 
argumentação de muitos economistas ortodoxos. Parecem 
desconhecer, entre 1964 e 2016, terem sido financiados 17,1 milhões 
de Unidades Habitacionais (UH), ou seja, 25% dos 68 milhões 
domicílios existentes no fim da Grande Depressão (2015-16), sendo 
60% (10,3 milhões) utilizando como funding o FGTS. 

A CAIXA foi unificada no nível federal, no fim de 1969, época 
quando a população urbana ultrapassava a política rural. Um ciclo de 
expansão na quantidade de UH se inicia no governo Geisel, indo de 
96.205 em 1974 até 337.649 em 1978, com total de 1 milhão de UH 
e média anual de 255 mil. O boom prossegue no governo Figueiredo 
até atingir 541.129 em 1982 (total de 2 milhões e média anual de 
504 mil) e o crash, denominado “crise dos mutuários”, reverter para 
87 mil UH em média anual de 1983 a 1986.  

Com a bancarrota do Banco Nacional de Habitação (BNH) nesse 
ano, o financiamento habitacional andou de lado no governo Sarney 
(total de 855 mil UH e 214 mil anuais) e no Collor/Itamar, após o 
“Margaridaço” em 1991 (imposição pela ministra Margarida Procópio 
de 397 mil contratações sem avaliação de risco), finalizou com o total 
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de 578 mil UH e média anual de 145 mil. Nos governos neoliberais de 
FHC I e II, o primeiro obteve média anual de 166 mil e o segundo, 
170 mil. Somando ambos mandatos, foram 1,453 milhão UH 
construídas em oito anos.  

A retomada vigorosa do ciclo de financiamento habitacional 
ocorreu a partir do primeiro governo Lula, quando se preparou as 
condições institucionais e legais para a grande alavancagem 
financeira, vindoura no segundo mandato, e o boom no governo 
Dilma. No Lula I, ultrapassou um milhão de UH (média anual de 260 
mil), no Lula II, foram 2,759 milhões UH (média anual de 690 mil).  

O financiamento imobiliário no governo Dilma quebrou todos os 
recordes históricos. Entre 2010 e 2015, a média anual atingiu 1,016 
milhão UH e no total foram 6,1 milhões UH, financiadas por SBPE e 
FGTS. Em síntese, 11.438.610 contratações (2/3 do total histórico) 
de Financiamentos Imobiliários foram realizadas entre 2003 e 2016. 

Portanto, houve uma fase de “empurrar corda”, no primeiro 
mandato de FHC, quando o saldo do crédito em fim de ano caiu de 
32% em 1995 para 28% do PIB em 1998. Oscilou em torno de 26% 
do PIB nos seis anos seguintes até 2004, fase possível de ser 
considerada como a de “normalização”. 

A fase de alavancagem financeira é retomada em 2005, saindo 
de 29% para 44% do PIB em 2010. No início do governo Dilma, 
depois de o PIB ter crescido 7,5% no ano anterior, alguns 
economistas de oposição clamaram a economia brasileira ter atingido 
o pleno emprego, dada a carência de alguns profissionais, por 
exemplo, engenheiros. 

Nesse sentido, considerariam o crescimento da relação saldo do 
crédito total / PIB de 46,5% em 2011 para 52% em 2014 ter inflado 
uma “bolha”. Esta ocorre quando os preços dos ativos se descolam de 
fundamentos macroeconômicos justificáveis. No entanto, a bolsa de 
valores no período “andava de lado”. A taxa de desemprego caiu sim 
para seu menor nível histórico, no fim de 2014, durante a reeleição 
da Presidenta. Logo ela foi sabotada e deposta. O auge ocorreu 
durante o golpismo, em 2015, quando a relação crédito / PIB atingiu 
54%. 
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Em 2016, houve o locaute empresarial e o golpe semi-
parlamentarista. Iniciou-se o desmantelamento dos bancos públicos. 
Depois da depressão, estamos em transição da fase de 
desalavancagem financeira para a de “empurrar corda”. 
Correlacionada com a economia, a relação crédito / PIB está 
estagnada: 47,1% em 2017, 47,3% em 2018 e 47,8% em 2018.  

O setor privado é praticamente o único tomador com 94,3% do 
total. Pessoas Jurídicas têm perdido participação no saldo de crédito, 
caindo de 46,6% em 2017 para 42,3% do total em 2019. Sugere o 
“colchão amortecedor” estar sendo o crédito às Pessoas Físicas, tanto 
para o consumo familiar, quanto para a aquisição da própria moradia. 

Efeito do desmantelamento do sistema de crédito público, a 
participação de instituições financeiras públicas no total caiu de 
54,2% em 2017 para 47,1% em 2019. Em percentuais do PIB, esses 
valores são, respectivamente, 25,6% e 22,5%. 

O crédito direcionado sob ataque dos neoliberais no governo 
caiu de 48,8% em 2017 para 42,2% no total em 2019. Importante é 
destacar o financiamento imobiliário ser a maior modalidade ao 
representar cerca de 1/5 do saldo total do crédito, considerando tanto 
o livre quanto o direcionado. Mas caiu de 20,4% em 2017 para 
19,4% em 2019. Sua participação era superior à do financiamento 
concedido pelo BNDES. Este caiu de 17,4% para 12,6% do total entre 
esses dois fins de anos. Também o crédito rural perdeu participação, 
particularmente, em 2019: caiu de 8% para 7,4% do total. 

As novas concessões de crédito livre, nesses três últimos anos, 
têm se dirigido mais, em média de 56% do total, para Pessoas 
Físicas. O spread em pontos percentuais ao ano no caso de Pessoa 
Jurídica caiu de 13,7 para 11,3 pp e de Pessoa Física de 46 para 41,5 
pp. A inadimplência com atraso acima de 90 dias para Pessoa Jurídica 
caiu de 4,5% para 2,1% e para Pessoa Física oscilou em torno de 
5%. 

As variações anuais do crédito total foram 12,3% em 2014 e 
caiu para 9,8% em 2015. No ano do golpe foi apenas 0,8%, 
despencou para -2,1% no primeiro ano do governo golpista e foi 
compensado por aumento de +2,1% no último ano: empate OXO. No 
ano passado, elevou-se em 5,7%. 
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Na realidade, o crédito imobiliário está caindo em percentual do 
PIB desde dezembro de 2015. Em 2017, finalizou em 9,6%; 2018, 
em 9,4%; e 2019, 9,3% do PIB. 

No ano passado, elevou-se de maneira pronunciada o crédito 
consignado, inovação financeira sugerida pelo presidente da CUT em 
2004 e acatada pelo governo Lula e os bancos. Como ele é 
direcionado em boa parte aos aposentados, de certa forma faz parte 
dos “benefícios sociais” fornecedores de um “piso” para a economia 
rastejante. 

Financiamento à aquisição de veículos e cartões de crédito 
também se elevaram. O modelo brasileiro de cartões os define como 
um meio de pagamento a prazo pelos consumidores, sendo cerca de 
70% em prestações mensais sem juros. Entre os não pagadores na 
“data-de-aniversário”, 40% ficam inadimplentes com o crédito 
rotativo. Logo, 60% adimplentes pagam elevadíssimas taxas de juro 
para evitar a perda dos bancos com os empréstimos de recursos de 
terceiros. Os justos pagam pelos pecadores. 

Economia do Lado da Oferta, Corte de Impostos e 
Gotejamento 

Reaganomics é uma “palavra-valise”, resultante de fusão de 
Reagan e economics. Refere-se à política econômica adotada pelo 
Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, durante a década de 
80. Seus quatro pilares eram: 

1. redução do gasto público; 

2. redução do imposto sobre a renda e sobre os ganhos de capital; 

3. redução da regulação da economia; 

4. controle da oferta de moeda para reduzir a inflação. 

Reagan tentou sucesso com alíquotas baixas em conjunto com 
impostos sobre renda simplificados, além de desregulamentação 
contínua da economia. Entretanto, os gastos do governo e os déficits 
subiram durante sua administração, assim como a disparidade entre 
ricos e pobres. 
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O impacto das políticas econômicas de Reagan é controverso e 
causa críticas da oposição até hoje. Em política fiscal, impostos foram 
cortados, mirando beneficiar os mais ricos e, assim, os estimular para 
o empreendedorismo. Os economistas neoliberais o defendem. 

Essas políticas ficaram conhecidas como “trickle-down 
economics” ou “Economia do Gotejamento”. Concederam muitos 
benefícios e cortes de impostos e taxas para a população mais rica e 
para as grandes empresas. A esperança estava na chamada “fada-
madrinha da confiança” aparecer para empreendedores.  

Os empreendimentos, com menos dinheiro sendo tributado 
para o governo federal, poderiam “repassar” seus benefícios de 
“aumento da produtividade”. Isto ocorreria pelo rebaixamento de 
preços, promovido pela competição, beneficiando as camadas mais 
pobres.  

Na realidade, o principal motivo do aumento do déficit das 
contas do governo e o aumento da dívida pública foram os cortes de 
impostos, iniciados em 1981, sem uma política de cortes de gastos 
suficientes por parte do governo para os acompanhar. As receitas do 
governo caíram no começo, mas cresceram depois por conta de 
aumento do gasto militar multiplicar a renda da indústria bélica. 

A Economia do Gotejamento nasce de um conceito utilizado 
para caracterizar a política econômica favorável aos ricos ou 
privilegiados. Portanto, não é um raciocínio de economistas 
progressistas, pelo contrário, os críticos de políticas de expansão da 
demanda agregada a defendem. O conceito está associado às críticas 
ao capitalismo do laissez-faire, mais especificamente, à Economia 
pelo Lado da Oferta. 

A origem de sua denominação é atribuída ao humorista Will 
Rogers. Ele ironizou, durante a Grande Depressão: “o dinheiro foi 
todo apropriado pelo topo na esperança de gotejar para os 
necessitados”. 

Embora o conceito de “gotejamento” seja irônico, teorias 
econômicas ortodoxas dão significado a ele. Assumem uma certa 
proporção de cada dólar dos rendimentos ser usada pela chamada 
“p ropensão marg ina l a poupar ”. Log i camente , es ta é 
consideravelmente mais elevada entre os mais ricos.  
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As razões se devem à variação na riqueza, consequência da 
escolha entre a preferência imediata por consumismo ou uma vida 
inativa com maior segurança financeira em longo prazo. Políticas 
neoliberais, incluindo a redução fiscal, visam “aumentar a poupança 
financeira”, aplicada no mercado de capitais. Por essa razão, 
destinam-se aos ricos.  

Nessa idealização neoliberal, “se todo o resto se mantiver 
[ceteris paribus], um aumento exógeno da quantidade de 
dinheiro poupada com investimentos financeiros resultaria, pelo 
aumento da oferta de depósitos a prazo nos bancos, na redução 
da taxa de juro dos empréstimos, tanto para as empresas como 
para as famílias, estimulando o investimento”. 

É simples assim, né? Legal, né? Mas é uma argumentação falsa 
como uma nota de dois dólares... 

O trajeto real do dinheiro em uma economia de iniciativas 
privadas é oposto ao proposto pela Teoria do Gotejamento. O dinheiro 
investido em novos empreendimentos primeiro é pago aos 
empregados, fornecedores e empreiteiros. Só algum tempo depois, 
se o negócio for rentável, haverá um retorno financeiro aos 
empresários. Na ausência de uma tributação sobre lucros e 
dividendos, zerado para “incentivo” das camadas de rendas 
superiores, essa arrecadação social do ganho pelo incentivo fiscal não 
ocorre. 

O economista John Kenneth Galbraith observou, mais 
acuradamente, a Economia do Gotejamento já tinha sido tentada nos 
Estados Unidos desde 1990 sob o nome de Teoria do Cavalo e do 
Pardal [Horse and Sparrow Theory]: “se você der aveia o suficiente 
para alimentar o cavalo, um pouco irá cair por seu caminho para os 
pardais o comerem”.  

Um estudo da Tax Justice Network indica a riqueza dos super-
ricos não “gotejar” de forma a melhorar a economia. Em seu lugar, 
costuma ser acumulada e abrigada em paraísos fiscais. Provoca o 
efeito negativo de fuga do capital da economia doméstica. 

A Economia pelo Lado da Oferta é uma corrente de pensamento 
econômico, cujo objetivo é estudar os impactos causados pela 
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diminuição da carga tributária nas variáveis macroeconômicas. Pode 
ser no nível de emprego, na produtividade, na inflação, entre outras. 

A Curva de Laffer é uma representação teórica da relação entre 
o valor arrecadado com um imposto a diferentes alíquotas: 
percentuais de base para cálculo do imposto. É usada para ilustrar o 
conceito de “elasticidade da receita tributável”.  

Para se construir a Curva, considera-se o valor obtido com as 
alíquotas de 0% e 100%. Se a alíquota for de 0% não trará receita 
tributária, mas se for de 100% também não gerará receita. Neste 
caso, tirará todo incentivo ao empreendimento por conta de qualquer 
sujeito com tal obrigação tributária não receber nenhum valor.  

Se ambas as taxas extremas – 0% e 100% – não geram 
receitas tributárias, Laffer conclui haver uma alíquota na qual se 
atinja o valor máximo. A Curva de Laffer é tipicamente representada 
por um gráfico estilizado em parábola. Começando em 0%, eleva-se 
a um valor máximo em determinada alíquota intermediária, para 
depois cair novamente a 0 com uma alíquota de 100%. É uma 
espécie de Curva em Sino de distribuição a ser estimada. 

O alerta da Curva de Laffer é o aumento das alíquotas além de 
certo ponto tornar-se improdutivo, porque a receita fiscal diminuiria 
ao abaixar o incentivo a gastar. Mas o procedimento inverso não é 
verdadeiro: não há evidência empírica de cortes de impostos 
aumentarem as receitas fiscais. Não é provado a maioria dos tributos 
estar do “lado errado” da Curva de Laffer, retirando os incentivos para 
projetos rentáveis o suficiente para pagar os impostos devido aos 
serviços públicos oferecidos à sociedade. 

O New Palgrave Dictionary of Economics relata as estimativas 
de taxas de imposto relativas à maximização de receita variarem 
bastante. O pico da Curva de Laffer ocorreria quando a tributação 
alcançasse cerca de 65% da renda: seria como para cada um dólar 
ganho, se pagasse dois dólares ao governo. A carga tributária não 
alcança esse percentual em nenhum país. 
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Conclusão 
David Colander e Roland Kupers, no livro “Complexity and the 

Art of Public Policy: Solving Society's Problems from the Bottom Up”, 
sintetizam a narrativa central da Ciência da Complexidade. Veem a 
economia como um componente de um sistema social complexo em 
evolução, indo muito além do controle do Estado ou do Mercado. É 
uma entidade viva em lugar de uma entidade mecânica para o 
equilíbrio.  

Sua natureza descentralizada e descoordenada não permite o 
planejamento central defendido pela esquerda não sofisticada. Ver o 
sistema social como um sistema evolutivo complexo é bem diferente 
de vê-lo como um sistema autodirigido, onde se exige o governo não 
desempenhar nenhum papel ativo, como parece ser sugerido por 
defensores fundamentalistas não sofisticados de O Mercado.  

Em vez disso, os coautores veem o sistema social como 
complexo e adaptável, desenvolvendo múltiplos mecanismos 
institucionais de controle endógeno. Eles o fazem funcionar e o 
colocam em constante evolução ao longo do tempo. O governo é 
apenas um componente desses mecanismos de controle 
endogenamente desenvolvidos. 

Simpatizantes da esquerda intelectualmente mais sofisticados e 
também respeitáveis defensores de O Mercado sempre reconheceram 
essas interconexões e interações das quais emerge ou configura um 
sistema complexo. Mas quando a discussão sobre política econômica 
é colocada dentro do quadro de política padrão, essa sofisticação 
analítica geralmente é perdida. O debate é então empurrado para um 
impasse infrutífero com base em posições intelectuais não 
sofisticadas. Leva apenas a xingamentos e falta de comunicação.  

Aí é importante o conhecimento da Ciência da Complexidade. 
Explora matematicamente sistemas altamente interconectados e 
desenvolve modelos capazes de lançar luz sobre como esses sistemas 
interconectados se configuram de maneira dinâmica. Sintetiza as 
visões sofisticadas de ambos os lados: a Economia Hayekiana do 
Lado da Oferta e a Economia Keynesiana do Lado da Demanda. 

A escolha central da política, em um quadro de complexidade, 
não é nem O Mercado nem O Estado. Em vez de escolher um ou 
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outro, a política é vista como capaz de afetar um sistema complexo 
em evolução, mas sem controle totalitário ou submissão ao mercado. 

Mas, embora ele não possa ser controlado, pode ser 
influenciado. Os formuladores de políticas precisam pensar 
continuamente em como guiar pressões evolutivas para fins 
desejáveis.  

Dentro do quadro de complexidade, as ações de controle de 
cima para baixo são o último recurso. O uso deles sugere ter falhado 
nas tentativas anteriores de obter a eco estrutura correta.  

A principal razão pela qual recorreria a isso é os problemas a 
ser enfrentados serem vistos como ameaças sistêmicas. Desse modo, 
não seria possível esperar pelos efeitos das políticas de baixo para 
cima por serem mais lentas, embora mais sustentáveis para a tarefa 
estratégica.  

Os coautores chamam a política a se seguir, ao adotar um 
quadro de complexidade, como “ativismo laissez-faire”. É uma política 
ativista para projetar e criar uma ecoestrutura na qual uma política 
tipo laissez-faire possa florescer. 

As normas de organização política para tratar a complexidade 
são considerados endógenos ao sistema e estão interconectados com 
a política de ações coletivas. O governo não impõe normas, nem 
mesmo força a autorregulação dos indivíduos – e do mercado. Em 
vez disso, tenta incentivar o desenvolvimento de uma ecoestrutura 
capaz de incentivar a autoconfiança e a preocupação com os outros. 

Os formuladores de políticas adotaram uma bússola pela qual 
veem o governo e o mercado como polos opostos. Por um lado, a 
política do governo torna-se focada no controle do governo. Por outro 
lado, em vez de incentivar a natureza social das pessoas, outros 
pressionam por pol ít icas de controle – regulamentação 
governamental, redistribuição forçada e mercados diretamente 
limitados – e não por políticas de influência – autorregulação, 
caridade, empatia e simpatia. Nesta última situação, as pessoas 
estariam livres para descobrir o que, de maneira sustentável, é 
melhor para a comunidade. 
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A Ciência da Complexidade fornece outro quadro de políticas, 
onde o papel do governo se torna bem diferente. A política passa a 
ser projetada para desempenhar um papel de suporte à ecoestrutura 
com auto-organização evolutiva. Ela não é projetada para controlar o 
sistema. Nem O Mercado consegue incrustar a sociedade. 

Dialética significa a arte do diálogo, a arte de debater, de 
persuadir ou raciocinar. Em um debate onde há ideias diferente, um 
posicionamento é defendido e contradito logo depois.  

Nesse movimento, uma ideia sai de si própria (tese) para ser 
uma outra ideia contraditória (antítese) e depois regressa à sua 
identidade (síntese), se tornando uma dedução mais concreta.  

A tese é uma hipótese com argumentos reunidos em sua 
defesa. A antítese é uma oposição à tese. Do conflito entre tese e 
antítese surge a síntese. Esta carrega dentro de si elementos 
resultantes desse embate. Torna-se uma nova tese a ser contrastada 
com nova antítese para gerar uma nova síntese, em um processo em 
cadeia infinito, onde há evolução científica civilizada. 

Daí reafirmo: necessitamos de empatia para ter capacidade de 
análise dos argumentos dos adversários. E os superar com civilidade. 
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