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Introdução: Teoria da Demanda Endividada 

Atif R. Mian, Ludwig Straub, e Amir Sufi publicaram um paper – 
Indebted Demand (WP NBER Working Paper Series 26940, April 
2020: http://www.nber.org/papers/w26940), desenvolvendo um 
modelo matemático inspirado no livro de Mian & Sufi, “House of debt: 
how they (and you) caused the Great Recession, and how we can 
prevent it from happening again” (Chicago; The University of Chicago 
Press; 2014). Segundo os coautores, o aumento da dívida e a queda 
nas taxas de juros caracterizaram economias avançadas nos últimos 
40 anos. A taxa média real de juros caiu de 6% em 1980 para menos 
de zero em 2019, e a relação dívida média / PIB quase dobrou de 
139% em 1980 para mais de 270% (Figura 1 abaixo).  

!  

As consequências econômicas da crise de saúde COVID-19 
provavelmente acelerarão esses padrões daqui para frente, à medida 
que os governos adotam políticas agressivas de estímulo financiado 
por dívida. Essa situação levanta questões críticas de pesquisa:  

• como os fenômenos gêmeos de altos níveis de endividamento e 
baixas taxas de juros aconteceram?  

• haverá uma reconsideração do conjunto de ferramentas 
padronizadas de política monetária e fiscal, dado o ambiente 
desafiador dos altos níveis de dívida e baixas taxas de juros?  

http://www.nber.org/papers/w26940
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• existe um papel mais proeminente para políticas focadas na 
redistribuição de renda e/ou riqueza? 

Este estudo desenvolve uma nova estrutura para lidar com 
essas difíceis questões. O quadro atual mostra como o aumento da 
desigualdade de renda e a liberalização do setor financeiro podem 
impulsionar as economias para um ambiente de dívida alta e taxa de 
juros baixa. Políticas macroeconômicas tradicionais, como a política 
monetária e a política fiscal, acabam sendo menos eficazes em longo 
prazo nesse ambiente. Por sua vez, políticas menos padronizadas, 
como regulamentação macroprudencial, política de redistribuição, e 
as políticas de combate às fontes estruturais de alta desigualdade são 
mais poderosas e duradouras. 

O modelo introduz um comportamento não homotético – 
homotetia é a transformação pontual onde uma série de pontos se 
encontra na reta unida a um centro fixo, ampliando-se ou reduzindo-
se a distância dentro de uma relação constante –  de economia de 
consumo em uma economia de dotação determinística de dois 
agentes convencionais: mutuários e mutuantes ou devedores e 
credores ou tomadores e ofertantes de crédito ou gastadores e 
poupadores. 

A suposição de não homotetia implica o poupador, no modelo 
apresentado por Mian, Straub e Sufi, economizar uma fração maior 
de renda vitalícia em comparação com o mutuário. Esta não é uma 
ideia nova em economia. De fato, foi difundida no trabalho de 
luminares como John Atkinson Hobson, Eugen von Bohm-Bawerk, 
Irving Fisher, e John Maynard Keynes, e empiricamente apoiado por 
trabalhos recentes. No modelo, os ricos emprestam ao resto da 
população, o que torna a dívida das famílias um importante ativo 
financeiro na carteira dos ricos. 

Aquela suposição do modelo gera a propriedade crucial de os 
grandes níveis de dívida pesarem negativamente na demanda 
agregada: à medida que os mutuários reduzem seus gastos para 
pagamentos de dívidas a poupadores, estes últimos, com maiores 
taxas de poupança, apenas imperfeitamente compensam o déficit nos 
gastos dos mutuários. Sugere estarmos em uma situação onde a 
demanda está deprimida, devido ao aumento dos níveis de dívida 
como demanda endividada. 
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O conceito de demanda endividada tem amplas implicações 
para a compreensão dos fatores responsáveis pelo ambiente atual de 
dívida alta e baixa taxa de juros e para avaliar quais políticas podem 
potencialmente ajudar as economias avançadas a escapar desse 
equilíbrio. Um tema abrangente do modelo é mudanças ou políticas 
de crédito com capacidade de aumentarem a demanda hoje, através 
do acúmulo de dívida, necessariamente reduzem a demanda mais 
adiante, transferindo recursos de tomadores para poupadores. 
Portanto, tais mudanças ou políticas realmente contribuem para taxas 
de juros persistentemente baixas.  

A estrutura de demanda endividada prevê uma alteração de 
padrão, no comportamento consumista dos agentes, cujos modelos 
convencionais têm dificuldade de explicar. Por exemplo, desde os 
anos 80, muitas economias avançadas experimentaram um grande 
aumento de acumulação financeira, nas faixas de renda mais alta, em 
conjunto com um declínio substancial nas taxas de juros e aumentos 
em dívidas domésticas e governamentais.  

O modelo prevê exatamente esse resultado: um aumento nas 
elevadas faixas de renda representa a transferência de recursos de 
tomadores para poupadores, reduzindo as taxas de juros, devido ao 
maior desejo dos poupadores de economizar. Taxas de juros mais 
baixas estimulam mais dívidas, causando endividamento da 
demanda, pois a dívida nada mais é senão uma mudança adicional no 
fluxo de recursos na forma dos pagamentos de serviço da dívida de 
mutuários a poupadores. 

A estrutura do modelo também prevê a liberalização financeira, 
uma característica proeminente do neoliberalismo, desde os anos 80. 
Ela leva a um declínio nas taxas de juros, resultado difícil de gerar na 
maioria dos modelos macroeconômicos convencionais.  

No modelo de demanda endividada, a liberalização financeira 
aumenta o montante da dívida assumida pelos tomadores e isso 
redistribui recursos para poupadores. Para os mercados de 
mercadorias (bens e serviços) serem abstraídos, essa redistribuição 
requer as taxas de juros caírem, uma vez que os poupadores têm 
uma menor propensão marginal a consumir esse dinheiro originário 
dos pagamentos de serviço de dívida maiores. 
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De um modo mais geral, o modelo oferece uma perspectiva 
diferente sobre o crescimento do tamanho do sistema financeiro 
desde a década de 80. Modelos tradicionais onde o setor financeiro 
permite as empresas tomarem empréstimos das famílias não pode 
explicar o aumento global da relação dívida / PIB, concentrado em 
dívidas domésticas e governamentais. Além disso, a relação 
investimento / PIB e o crescimento da produtividade dos negócios 
realmente caíram durante esse período.  

O modelo de demanda endividada concentra-se em como forças 
seculares, como o aumento da desigualdade e a liberalização 
financeira, podem promover um grande aumento do endividamento 
de famílias pobres a tomarem empréstimos de outras famílias. Tanto 
no modelo, quanto nos dados, o setor doméstico é crucial para 
entender porque os níveis de dívida aumentaram. 

O conceito de demanda endividada também fornece insights 
para discussões de políticas monetárias e fiscais. Por exemplo, a 
política fiscal financiada por déficit no modelo está associada a um 
aumento em curto prazo das taxas de juros naturais. Elas se 
revertem em uma redução das taxas de juros no longo prazo.  

O governo precisará aumentar impostos ou cortar gastos para 
financiar a maior dívida pública. Enquanto alguns tributos são 
impostos aos mutuários, os governos financiados por gastos 
deficitários sofrem efeitos semelhantes a qualquer política com 
tentativa de aumentar a demanda através do acúmulo de dívida. 

Por fim, essa política transfere recursos de tomadores para 
poupadores, deprimindo a demanda agregada e, portanto, as taxas 
de juros a longo prazo. 

Um argumento semelhante se aplica à política monetária, para 
a qual Mian, Straub e Sufi estendem o modelo para incluir rigidez 
nominal. Evidências empíricas sugerem um importante canal de 
acomodação da política monetária operar através de um aumento na 
acumulação de dívida. Este canal também está ativo nesse modelo, 
aumentando a demanda no curto prazo. No entanto, esse impulso 
reverte à medida que o estímulo monetário desaparece e a dívida 
precisa ser atendida, começando a cortar a demanda. Devido à 
presença de demanda endividada, esse arrasto para baixo 
crescimento pode causar uma mudança persistente nas taxas de 
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juros naturais após intervenções temporárias de política monetária. É 
por esse motivo que a política monetária limitou munição no modelo: 
intervenções sucessivas de política monetária aumentam os níveis de 
dívida e provocam redução das taxas naturais. Isso força as taxas de 
juros a continuarem caindo com elas, para evitar uma recessão, 
aproximando-se do limite inferior efetivo [“the zero lower bound”]. 

Quando os poupadores comandam recursos suficientes em 
nossa economia, por exemplo, devido à alta desigualdade de renda e 
grandes níveis de dívida, a taxa natural na economia pode ficar 
persistentemente abaixo do limite inferior efetivo. Nesse ponto, a 
economia está em uma armadilha de liquidez dirigida por dívida, ou 
armadilha de dívida. Este é um estado estável bem definido da 
economia. 

O aspecto mais marcante desse estado é ele agir como uma 
espécie de "buraco negro". As políticas convencionais, baseadas no 
acúmulo de dívidas, como gastos públicos com déficit, só funcionam 
no curto prazo. Eventualmente, a economia é “puxada de volta” para 
a armadilha da dívida. Certas políticas não convencionais, no entanto, 
podem facilitar uma fuga da armadilha da dívida. Por exemplo, 
políticas tributárias redistributivas, tais como impostos sobre a 
riqueza ou políticas estruturais voltadas para a redução da 
desigualdade de renda geram um aumento sustentável da demanda, 
aumentando persistentemente as taxas de juros naturais. 

Uma fração substancial da dívida das famílias nos Estados 
Unidos reflete os 10% superiores na “pirâmide de riqueza” 
concederem, indiretamente, empréstimos para os 90% inferiores 
nessa hierarquia de distribuição de renda.  

Neste Texto para Discussão, além de apresentar essa Teoria da 
Demanda Endividada, com análise de seus efeitos macroeconômicos, 
testarei se esse registro básico também ocorre na economia 
brasileira. 
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Armadilha da Liquidez ou Ciclo de Deflação da 
Dívida 

A participação média do consumo das famílias no PIB brasileiro, 
entre 1995 e 2020, foi de 62,8%. Desde 2015, com a queda do 
investimento (FBCF) do patamar de 21% para 15% do PIB, gasto 
governamental no patamar de 20%, o consumo se aproxima de 65%. 
Os pequenos saldos do balanço comercial, em termos do PIB, sendo 
deficitário na década corrente, exceto nos anos de 2016 a 2018, 
levam à dedução de o mercado interno – e não o externo – ser o 
maior sustentáculo do crescimento da renda no Brasil. 

!  

O gráfico demonstra uma total correlação entre as evoluções do 
consumo das famílias e do PIB. Uma linha de pensamento econômico, 
denominada “novo-clássica”, adota uma visão do lado da oferta, 
porque enfatiza a capacidade produtiva de bens e serviços. As 
flutuações econômicas nesses modelos são impulsionadas por 
mudanças na capacidade produtiva da economia. Focaliza a 
produtividade dos fatores de produção. 

A produção da economia seria determinada pelos recursos 
disponíveis para produção, e não por qualquer mudança na demanda. 
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Na ausência de algum acidente climático ou sanitário, para justificar 
uma quebra de oferta, a única razão pela qual uma família cortaria 
seu consumo seria uma mudança em suas preferências ou crenças.  

Essa visão dos fundamentos tem dificuldade em explicar 
contrações cíclicas nas economias. Na realidade, recessões graves 
são desencadeadas mesmo quando não ocorre nenhuma destruição 
da capacidade produtiva. 

No livro “House of debt: how they (and you) caused the Great 
Recession, and how we can prevent it from happening 
again” (Chicago; The University of Chicago Press; 2014), seus 
coautores, Atif Mian e Amir Sufi, apresentam um modelo chamado de 
estrutura de perdas alavancadas. Explica porque as recessões são 
precedidas por um grande aumento das dívidas das famílias e 
começam com um forte declínio em seus gastos. Um crash nos 
preços dos ativos, enquanto se eleva os níveis de dívida, leva a 
desemprego. 

Aplicado ao caso norte-americano, a estrutura de perdas 
alavancadas se funda na desigualdade social, devido às dívidas. A 
população se divide entre mutuários e mutuantes. Os devedores 
buscam uma alavancagem financeira, seja da rentabilidade 
empresarial, seja do patrimônio familiar. Eles tomam empréstimos 
sob a forma de contratos de dívida, em última instância, junto a 
poupadores, intermediados por bancos. Esses contratos exigem 
pagamento de juros com certa periodicidade.  

No caso de o mutuário não pagar os juros, nem amortizar o 
crédito, o poupador tem o direito de expropriar os ativos oferecidos 
como garantia ou colateral dos empréstimos. No caso de crédito 
imobiliário, mesmo se o preço da habitação cair e o mutuário ainda 
deve pagar o valor original total da hipoteca, ou seja, seu saldo 
devedor.  

Os tomadores de empréstimos, em geral, são famílias com 
baixo patrimônio líquido, razão pela qual precisam tomar emprestado 
dinheiro para comprar uma casa. Os poupadores tendem a ser 
famílias com alto patrimônio líquido, além de ter casa própria.  

Na realidade norte-americana, os ricos poupadores aplicam seu 
dinheiro em um banco ou investem em ações na bolsa de valores, 
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entre as quais, de incorporadoras imobiliárias. No caso brasileiro, o 
maior funding em depósitos de poupança é propiciado pela agregação 
dos baixos saldos médios de pequenos poupadores. Esse dinheiro se 
dirige às hipotecas dos mutuários.  

Um choque com variações de preços relativos é capaz de levar 
a uma forte retração nos gastos das famílias endividadas. Na prática, 
um colapso nos preços dos imóveis é quase sempre o choque capaz 
de destruir o patrimônio imobiliário das famílias endividadas. Pior é a 
amplificação do choque original no preço da habitação, devido às 
execuções de hipotecas. Todos colocam os imóveis à venda, em 
simultâneo, e seus preços desabam. 

As famílias endividadas param de gastar porque precisam 
reconstruir sua riqueza para terem dinheiro para a aposentadoria. 
Para quem planejava trocar uma moradia maior por uma menor, para 
financiar sua aposentadoria, quando os preços dos imóveis caem e 
seu patrimônio doméstico reduz substancialmente, entra em apuros. 
Por não ter mais riqueza suficiente para cobrir sua fase de vida 
inativa, corta os gastos em consumo para construir uma reserva 
financeira para se aposentar. 

As famílias alavancadas também cortam os gastos devido às 
restrições mais rígidas no crédito aos consumidores. Não têm mais 
patrimônio doméstico suficiente para oferecer como garantia para 
empréstimos. Têm anotação no cadastro de inadimplentes. Têm 
dificuldade em refinanciar ou fazer portabilidade do crédito imobiliário 
para obter uma taxa de juros mais baixa. Tudo isso deprime os 
gastos das famílias endividadas.  

À medida que os mutuários reconstroem seus balanços, 
tentando reduzir dívidas, os poupadores economizam mais. Isso 
pressiona as taxas de juros para baixo, porque o dinheiro flui para o 
sistema financeiro e ele tem baixa demanda por empréstimos.  

Imagina-se, se as taxas de juros ficarem baixas o suficiente, 
induziriam as empresas a tomar empréstimos e investir, 
compensando os gastos mais baixos dos consumidores. Mas se o 
grau de endividamento delas estiver elevado, se a expectativa de 
lucro for pessimista pelo baixo ritmo de vendas, se a capacidade 
produtiva estiver ociosa ou se não há nenhuma inovação a ser 
introduzida, não haverá projeto de investimento. 
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Além disso, os poupadores da economia menos afetados pelo 
declínio dos preços das casas não são induzidos a gastar mais pelas 
taxas de juros extremamente baixas e não por terem já saciados 
seus desejos de consumo. Têm incerteza quanto à sua longevidade e, 
caso houver, optam por investir em tendência firme de preço de 
ativos existentes. 

Quando os gastos no mercado de bens e serviços entram em 
colapso, as empresas reduzem os preços com liquidações. Com 
repatriamento do capital estrangeiro, há depreciação da moeda 
nacional, tornando as exportações mais competitivas no exterior. O 
aumento da produção doméstica de bens negociáveis, porém, não 
compensa a perda na produção provocada pelo choque de demanda 
negativo por conta de corte de gastos de famílias endividadas. O 
Banco Central, normalmente, responde à crise deflacionária fixando a 
taxa de juros básica no nível mais baixo possível. 

O atrito mais conhecido, impeditivo desses ajustes, é chamado 
de limite inferior zero [“the zero lower bound”] para a taxa de juro 
nominal. Não fica negativa para realmente induzir os poupadores da 
economia voltarem a comprar. Optam por acumular dinheiro em 
ativos sem risco. 

Esse fenômeno é chamado de armadilha da liquidez. Ocorre por 
uma taxa de juros ser mantida em zero, quando precisaria ser 
negativa. Papel-moeda ou depósitos à vista não remuneram com 
juros. Na ausência de inflação, a disponibilidade imediata de caixa, 
livre de riscos, pagará uma taxa de juros de 0% para o investidor.  

Nenhum ativo – forma de manutenção de riqueza – jamais 
pode ter um retorno nominal esperado negativo. “Juros negativos” é 
a cobrança de Banco Central por guardar dinheiro dos bancos em 
suas reservas bancárias, espécie de “tarifa para custódia”. 

Em tal situação de “juros negativos”, se não deseja guardar 
dinheiro em seu cofre, o poupador seria induzido a comprar 
mercadorias, em vez de economizar, ajudando assim a compensar o 
declínio nos gastos dos mutuários. 

Não é o caso dos bancos. Com moeda eletrônica fiduciária, as 
reservas bancárias são registradas no Banco Central. Não têm todo 
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seu dinheiro em encaixe monetário (papel-moeda em espécie), 
guardado em seus cofres-fortes. 

Como resultado, a economia está presa em uma armadilha de 
liquidez. Os mutuários não gastam por reconstruírem seus balanços 
patrimoniais e terem restrições cadastrais. A taxa de juros é zero, 
mas não é negativa para induzir os poupadores a consumir.  

Se os tomadores começarem a comprar menos, a economia 
precisará reduzir a produção de bens apreciados pelos mutuários e 
aumentar a produção de bens desejados pelos poupadores. Existem 
atritos nesse processo de realocação de capital.  

Seria necessário transferir trabalhadores do setor de construção 
civil para outros setores, assim como do varejo local para indústrias 
exportadoras. Qualquer atrito capaz de impedir tal realocação, de 
forma a compensar menores gastos dos mutuários com maiores 
gastos dos poupadores ricos, transforma o declínio nos gastos das 
famílias alavancadas em uma grave recessão econômica com alto 
desemprego. 

A atividade econômica passa a ser orientada pela demanda. Só 
uma indução aos gastos familiares aumentará a produção total. A 
inflação é uma maneira de tornar a taxa de juro real negativa. 
Ameaça quem guarda dinheiro com a perda de seu poder aquisitivo. 

Preços mais baixos seriam possíveis apenas se as empresas 
reduzissem seus custos, cortando salários. Extrairia ainda mais renda 
das famílias endividadas. Elas têm encargos da dívida fixados em 
termos nominais. Logo, cortariam ainda mais seus gastos.  

Uma deflação, então, agravaria o problema com círculo vicioso 
no qual as famílias endividadas cortam os gastos, em contrapartida 
as empresas reduzem os salários, o que leva a maiores encargos da 
dívida para as famílias, reduzindo ainda mais o consumo. Isso é 
chamado de ciclo de deflação da dívida. 
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Inversão da Política Econômica em Grande 
Depressão Deflacionária 

Os efeitos econômicos danosos da menor demanda dos 
endividados não são suportados exclusivamente pelos devedores. 
Eles se espalham por toda a economia. 

A menor demanda, impulsionada por perdas alavancadas, 
implica em um aumento maciço no desemprego. Nos Estados Unidos, 
mesmo os trabalhadores longe da crise imobiliária perderam 
empregos por causa do declínio nos gastos dos endividados.  

Esse desemprego involuntário só poderia surgir, em um modelo 
macroeconômico pré-keynesiano, se houvesse alguma “rigidez” 
institucional capaz de impedir o ajuste dos salários para os 
trabalhadores encontrarem empregos. Supõe rigidez de preço e 
salário.  

Se os trabalhadores, impedidos por sindicatos, não puderem 
baixar os salários em resposta ao declínio na demanda, os 
empregadores serão forçados a demiti-los: essa visão coloca o 
desemprego como responsabilidade dos próprios desempregados! 
Para Keynes, o problema seria devido à carência de demanda efetiva, 
isto é, deficiência em consumo e investimento capitalista. 

A visão ortodoxa assume a rigidez salarial impedir a realocação 
dos trabalhadores para novos setores e assim manter o pleno 
emprego. A flexibilização do mercado de trabalho permitiria essa 
realocação, enquanto os salários rígidos a impediriam. Daí a sanha 
neoliberal em cortar direitos trabalhistas. Imaginam: baratear o custo 
de contratação de empregados aumentaria o emprego! Sem projeto 
para os empregar?! 

Uma abordagem de política econômica mais eficaz impediria o 
declínio acentuado dos gastos, tratando diretamente o problema das 
perdas alavancadas. O desemprego é o canal mais propagador dessas 
perdas por toda a economia.  

Quando as famílias, alavancadas em crédito imobiliário, deixam 
de cumprir suas obrigações, as execuções de hipotecas deprimem os 
preços dos imóveis. A inadimplência também leva os bancos a reduzir 
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os empréstimos a outras famílias. Toda a sociedade sofre os 
perversos efeitos de uma crise sistêmica. 

Os salários podem cair, profundamente, mas as obrigações de 
dívida permanecem as mesmas em termos reais. As famílias, antes já 
tendo cortado gastos em consumo, devido ao alto endividamento, 
com menor renda são forçadas a cortar ainda mais, porque aumenta 
o peso da dívida das famílias em comparação com sua renda. Isso 
força as famílias a reduzir mais o consumo. E o círculo vicioso 
prossegue assim por diante. 

Quando os contratos de dívida são prefixados, a deflação torna 
mais oneroso para o devedor pagar suas dívidas. Por sua vez, o 
credor ganha com a deflação, porque tem aumento do poder 
aquisitivo com o mesmo pagamento de juros, recebidos em seu 
empréstimo. A deflação é um mecanismo capaz de transferir poder 
de compra ou riqueza de mutuários para mutuantes. 

Se a deflação retira o poder de compra dos devedores, a 
inflação, ao contrário, devolve o poder de compra a eles? Se 
aumentam preços e salários torna mais fácil para os mutuários 
usarem seus salários mais elevados para pagar suas prestações fixas 
de dívida. Preços mais altos reduzem o valor real dos pagamentos de 
juros aos credores se os empréstimos não forem indexados a índice 
de preços, mas sim prefixados.  

A maior propensão marginal a consumir dos devedores mais 
pobres significa essa transferência no poder de compra ser benéfica 
para a economia em geral. Eles gastam mais em relação ao corte de 
gastos dos credores em resposta à perda em contrapartida.  

Então, se a política monetária pode impedir a deflação e 
provocar a inflação, reduz os efeitos negativos de uma recessão 
impulsionada por dívida. Um grande afrouxamento monetário, de 
fato, ajudou a impedir a repetição da espiral deflacionária, ocorrida 
Grande Depressão pós-1929, também na Grande Recessão pós-2008.  

Infelizmente, prevenir uma deflação é mais fácil. Gerar uma 
necessária (e delimitada) inflação é muito mais difícil. Quando uma 
economia ainda sofre com o ônus de dívidas e o juro já se encontra 
no limite inferior zero, a capacidade da política monetária de elevar 
os preços se torna muito limitada. 
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A maneira mais direta de obter inflação é através de um grande 
aumento na quantidade de moeda em circulação, de modo mais 
dinheiro disputar a mesma quantidade de bens e serviços, “leiloando” 
preços. Este é um raciocínio “ceteris paribus”, típico de economistas, 
porque pressupõe dada oferta agregada, em um corte temporal 
estático. 

A base monetária inclui tanto papel-moeda em circulação 
quanto as reservas bancárias. Um Banco Central cria reservas 
bancárias, autoriza emissão de papel-moeda, mas não consegue por 
si só o colocar em circulação, podendo ficar com encaixe involuntário.  

Há aumento na circulação monetária caso os bancos tenham 
aumentado suas reservas bancárias como contrapartida da 
multiplicação de empréstimos. Para isso, é necessária a elevação da 
demanda por crédito como efeito do crescimento econômico. Se os 
bancos não emprestam mais ou se os mutuários não tomam mais 
emprestado, um aumento nas reservas bancárias não afeta o dinheiro 
em circulação.  

Isso acontece quando as ações tomadas pelo Banco Central 
incluem empréstimos de liquidez a bancos sem esses conseguirem os 
repassar. Isso aumenta as reservas bancárias e reduz as taxas de 
juros interbancárias, mas tem um efeito limitado em novos 
empréstimos. Portanto, tem um efeito limitado em colocar moeda em 
circulação.  

O sistema bancário pode multiplicar ou não o volume de meio 
circulante, aumentando ou diminuindo empréstimos. O conjunto dos 
bancos exerce, portanto, o que era antes considerado uma 
prerrogativa exclusiva de poder soberano da Autoridade Monetária.  

No contexto de uma recessão de perdas alavancadas, contar 
com os bancos para aumentar os empréstimos pode não ser efetivo 
para a política monetária. Nesse episódio, as famílias e até as 
empresas lutam para conseguir pagar a dívida acumulada antes do 
crash e os bancos sofrem altas taxas de inadimplência.  

Logo, os bancos não desejam conceder mais empréstimos 
assim como as famílias não desejam dívidas adicionais. Desse modo, 
quando a política monetária precisa de mais empréstimos para 
colocar a moeda em circulação – e provocar inflação e consequente 
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aumento de salários –, as forças de mercado desencorajam os 
empréstimos. 

Não faz sentido forçar os bancos emprestarem mais para uma 
economia atormentada por dívidas demais. Mais dívida não é a 
solução justamente para um problema de dívida. 

Outra hipótese metafórica seria permitir os Bancos Centrais 
injetassem dinheiro diretamente na economia, ignorando 
completamente o sistema bancário. Se lançasse “dinheiro de 
helicóptero” em cima de áreas endividadas do país, em princípio, 
pobres endividados pagariam suas dívidas e, depois, teriam maior 
propensão a consumir. 

O problema é ser contra a lei o Banco Central mandar imprimir 
dinheiro e entregá-lo às pessoas. A moeda é, tecnicamente, um 
passivo do governo. A emissão de qualquer passivo do governo é 
uma ação fiscal. Somente o Tesouro Nacional pode realizar.  

Isso explica porque o Banco Central tem de trocar reservas 
bancárias por títulos de dívida pública. Ele não tem permissão para 
colocar em circulação reservas bancárias ou bancárias sem receber 
uma garantia patrimonial em troca.  

Mas, acreditamos, de fato, em os banqueiros centrais adotarem 
tais ações inflacionárias, mesmo se tivessem autoridade? Eles 
constroem suas carreiras com as credenciais conservadoras de 
controle exclusivo da inflação para impedir a “eutanásia dos 
rentistas”. Daí a melhor solução seria conceder RBU (Renda Básica 
Universal) diretamente às pessoas pobres (endividadas ou não) com 
alta propensão ao consumo. Provavelmente, depois de pagarem suas 
dívidas, atenderiam suas necessidades básicas. 

“Quando os fatos mudam, eu mudo de ideias — e o condutor da 
política econômica, o que faz?” O atual ideólogo neoliberal no 
comando do ministério da Economia é obstinado. Tem objetivo claro: 
reduzir em seu mandato o Estado brasileiro ao mínimo. Ele não 
desiste de o alcançar, mesmo tendo mudado o contexto econômico e 
político. Ser obstinado é se agarrar firmemente a uma única ideia, 
mesmo sendo ela errada. 
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Seu estratagema atual, uma ação ardilosa para colocar em 
prática sua ideia nefasta, é o teto da dívida. Confunde os leigos ao 
não distinguir dívida pública de dívida privada. O Estado tem o 
recurso de monetizá-la, em última instância, se não tem arrecadação 
fiscal suficiente, dada a depressão, e nem investidores receptivos à 
sua rolagem. Não é o caso. 

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), em abril de 2020, 
estava em 80% do PIB, sendo 70% a Dívida Interna, dividida 
basicamente em Dívida Mobiliária em mercado (50%), Operações 
Compromissadas do Banco Central (18%), Dívida Bancária de 
Governos Estaduais (2%), e 10% a Dívida Externa Pública. A Dívida 
Líquida (53% do PIB) é muito inferior à DBGG, sobretudo porque 
abate as reservas internacionais (25% do PIB) dos passivos dos 
governos. Está controlável e em patamar de muitos países 
emergentes. 

No Crédito Ampliado ao Governo, títulos de dívida pública em 
mercado são apenas 50% do PIB, empréstimos 2% e dívida externa 
10%, totalizando 62% do PIB. Exceto os investidores não-residentes, 
tendo diminuído sua parcela no carregamento desses títulos públicos 
de 19% em 2014 para 9% em maio de 2020, os demais carregadores 
deles – Instituições Financeiras (26%), Fundos (26%), Previdência 
Complementar (26%) e outros (13%) – não fugirão para o dólar. 
Predomina capital de origem trabalhista. 
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Como Superar Grande Depressão Deflacionária 

Quando está próximo da plena ocupação da capacidade 
produtiva, os gastos do governo são inflacionários porque se 
aglomeram com os gastos privados. Há a hipótese de as famílias 
entenderem a “Equivalência Ricardiana”: no futuro, terão de pagar 
impostos mais altos para financiar os gastos. Por isso, elas se 
preveniriam com maior poupança. Nesse caso, a tributação 
distorceria os incentivos adequados à circunstância temporal.  

Ao contrário, em caso de imensa capacidade produtiva ociosa 
com Grande Depressão distante do pleno emprego, o limite inferior 
zero da taxa de juro básica não consegue incentivar a retomada do 
crescimento econômico. Em lugar dos gastos privados, inibidos pelas 
expectativas pessimistas das empresas e famílias, os gastos do 
governo financiados com dívida podem ter efeitos econômicos 
positivos.  

Entretanto, o estímulo fiscal é muito menos eficaz em lugar da 
reestruturação da dívida excessiva das empresas e famílias. A política 
pública mais eficaz coloca o dinheiro nas mãos de quem vai gastar o 
máximo. 

Por ter como alvo a população certa, uma reestruturação da 
dívida das famílias ajudaria a evitar a armadilha da liquidez. Ocorre 
quando a queda acentuada da taxa de juro básica se torna 
inoperante. A redução das hipotecas na falência e/ou o 
refinanciamento em longo prazo, por exemplo, atingiria o mesmo 
objetivo sem envolver a tributação. 

A política fiscal é particularmente problemática onde a receita 
do governo é aumentada com a tributação da renda – e não da 
riqueza. Ricos não têm necessariamente renda alta, mas sim elevado 
patrimônio. O segmento de varejo com alto fluxo de renda recebida 
não é necessariamente “rico” em estoque de riqueza, seja financeira, 
seja imobiliária.  

Por exemplo, um herdeiro aposentado pode não ter alta renda, 
apesar de ter riqueza em imóveis, enquanto um jovem casal com 
formação universitária pode ter alta renda, mas baixa riqueza. Após a 
pós-graduação, têm renda domiciliar alta, mas não riqueza.  
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Precisam comprar seu primeiro imóvel para moradia. Tributar a 
renda desse casal prejudicará a economia. Distorcerá os incentivos ao 
trabalho, até incentivando um dos dois a ficar de fora da força de 
trabalho por conta da tributação progressiva. 

Os contribuintes ficam indignados quando são solicitados a 
pagar pelos erros de outros. Forçar os credores bancários a suportar 
perdas é politicamente mais aceitável em lugar do gasto fiscal. 
Moralistas não enxergam o risco sistêmico provocado por bancarrota. 

A política monetária e a política fiscal ajudam, mas são 
inferiores a um foco direto na dívida das famílias. Este é, afinal, o 
principal problema nos Estados Unidos – não no Brasil. Aqui, o 
problema maior é a desalavancagem financeira das empresas não-
financeiras. A reestruturação dessa dívida ainda está se processando. 

No crédito ampliado ao setor não financeiro, empréstimos do 
sistema financeiro nacional são 55% do total (49% do PIB). Dividem-
se entre 43% para Pessoa Jurídica (21% do PIB) e 57% para Pessoa 
Física (28% do PIB). Considerando 1% do total em operações de 
crédito dos fundos de pensão, de consórcios e das empresas do grupo 
BNDES e mais 2% em operações de crédito de fundos constitucionais 
não incluídos na carteira do SFN e empréstimos do FIES (Fundo de 
Financiamento Estudantil), empréstimos e financiamentos 
representam 58% do total (50% do PIB). 

O restante praticamente se refere a Pessoa Jurídica: títulos de 
dívida emitidos no mercado doméstico, inclusive debêntures e notas 
comerciais, representam 13% do total (11% do PIB). Houve 
antecipação de amortizações do crédito direcionado pelo BNDES por 
conta de captação em debêntures, pagando CDI mais um percentual 
abaixo da TLP. A dívida externa é empresarial e representa 29% do 
total (25% do PIB). 

Em síntese, a participação da Pessoa Jurídica no crédito 
ampliado – sistema financeiro nacional, mercado de capitais e 
endividamento externo – equivale a 57% do PIB. Pessoa Física na 
economia brasileira tem menos dívida: 29% do PIB. Ambos somam 
86% do PIB. Acrescentando a dívida governamental (62% do PIB: 
2% do SFN, 50% de títulos de dívida pública e 10% de dívida 
externa), o crédito ampliado brasileiro atinge 148% do PIB, menos da 
metade do chinês, estimado em 300% do PIB. 
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Indica endividamento ser mais uma questão de trajetória ou 
ritmo de crescimento, financiado por expansão da renda, em vez de 
ser problema de patamar. O problema aparece quando a economia 
fica rastejante, estagnada e ou deprimida. E o governo inerte nada 
faz a respeito em sua sanha de privatização para reduzir o Estado ao 
mínimo. 

A partir da análise objetiva de dados do Banco Central do 
Brasil, desconfio do tom alarmista da imprensa pautada por 
consultorias de “economistas-chefe”. Afirma: “antes mesmo da crise 
do coronavírus, os dados de endividamento e comprometimento já 
acendiam um sinal de alerta” (Valor, 18/06/20).  

A série do Banco Central, divulgada desde 2005, indica a 
proporção entre o valor do estoque das dívidas com o SFN e a renda 
efetiva acumulada em 12 meses. Atingiu 45,9% em março, mas, ao 
contrário do dito pela reportagem, esse resultado ainda está abaixo 
do recorde histórico do índice. Este ocorreu em setembro de 2015 
com 46,03%. 

Excluindo o saldo devedor do financiamento imobiliário, o 
endividamento é bem menor. A média 2005-2020 é 25,95%. Atingiu 
27,15% em março de 2020. Tinha atingido o pico de 31,29% em 
junho de 2012. Em plena “Cruzada da Dilma”, não mereceu nenhum 
susto (ou registro escandaloso da imprensa), porque o desempenho 
da economia em crescimento de renda e emprego era sustentado por 
investimentos. Agora, com a Grande Depressão Deflacionária e sem 
reajustes de salários, a massa de rendimentos nominais entra em 
queda. 

Em igual comparação, o comprometimento mensal da renda 
com dívidas, determinante do poder de compra das famílias, alcançou 
20,6% em março de 2020, acima da média de 19,2% entre 
2005-2020, mas inferior ao recorde de 21,7% em setembro de 2015. 
Sem o crédito para a compra de imóveis, o comprometimento 
alcançou 18,2%, acima da média de 17,9%, mas abaixo do pico de 
19,2% em setembro de 2015. 
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Em poucas palavras, diferentemente do caso norte-americano, 
aqui, no Brasil, o problema maior não é o endividamento familiar. 
Tudo indica tanto o endividamento quanto o comprometimento da 
renda não ser um problema grave para a maioria das famílias 
brasileiras. Proporcionalmente, o maior endividamento relativo tem 
sido feito por pessoas na faixa de renda acima de dez salários 
mínimos (41% da dívida total de Pessoa Física), onde se encontram 
apenas os 5% mais ricos em renda. A desalavancagem financeira 
ainda é um problema empresarial. 

Afastado o falso fantasma, alentado por quem sofreu 
neocolonização, nos Estados Unidos, resta enfrentar a especificidade 
dos problemas brasileiros. Aqui, como lá, os conflitos políticos 
paralisam os governos durante as grandes contrações econômicas.   

Muitas vezes, a política econômica a ser aprovada pelo 
Congresso Nacional se torna inviável. A polarização política expande a 
intolerância. Com o sistema político-partidário fragmentado, o 
governo de extrema-direita é menos capaz de formar coalizão viável. 
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A desintegração se torna “o novo normal” – e não se avança em 
reforma política.  

A Autoridade Monetária tem de monitorar os ciclos de 
endividamento para prevenção contra crises de perdas alavancadas. 
As imprescindíveis funções do sistema financeiro – viabilizar sistema 
de pagamentos, captar e financiar – não podem tornar seus clientes 
tão dependentes de dívidas. 

Em transição da fase de desalavancagem financeira para a de 
política monetária de “empurrar corda”, a pandemia atinge 
gravemente as ocupações, tanto formais, quanto informais, das 
pessoas físicas. A desocupação generalizada não permite enxergar, 
em tempo breve, uma normalização e, depois, um novo ciclo de 
endividamento, com a retomada de alavancagem financeira. 

O caso brasileiro necessita receber, mais uma vez, uma 
intervenção governamental direta nos investimentos e na produção, 
via empresas estatais e bancos públicos, sem afastar a possibilidade 
de Parceria Público-Privada. É necessário corrigir os erros anteriores 
nessas parcerias com governanças e projetos executivos 
inadequados.  

Desta vez, o foco deve estar em um projeto social de 
desenvolvimento urbano: habitação popular, saneamento, 
urbanização de favelas, mobilidade urbana como BRT, metrô, linhas 
férreas, etc., educação, ciência e tecnologia, saúde pública... 

Grandes projetos, como rodovias, hidrovias, portos, aeroportos, 
transportes urbanos, fábricas, usinas hidrelétricas, etc., são 
complementares. Uns investimentos exigem outros, não em 
sequência de um a um, mas requisitando implantação conjunta. Já 
foram realizados no País – e, na Era Social-Desenvolvimentista 
(2003-2014), “recauchutados”.  

Passada a fase da industrialização nascente, já com economia 
diversificada, o melhor a ser feito pelo Estado é investir em bem-
estar da população pobre. Gerará mobilidade social e o mercado 
interno brasileiro poderá se transformar no quinto maior do mundo! 
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