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Introdução: Fase de “Empurrar Corda” 

É comum, no debate ideológico vulgar, o reducionismo da 
antinomia básica ao confronto entre O Mercado e O Estado. 
Esquecem de existir A Comunidade. Os três geram complexidade. 

A esquerda norte-americana se apresenta como defensora do 
liberalismo igualitário, enquanto a esquerda europeia influente sobre 
a latino-americana, de maneira contumaz, critica o neoliberalismo de 
direita. Pior, aqui, pseudos intelectuais, louvadores do ultraliberalismo 
da Escola Austríaca de pensamento econômico, se aliam 
politicamente a militares autoritários e seus militantes neofascistas. 

Afinal, quais são as preocupações liberais mais tradicionais? 
Proteger a privacidade, limitar o poder do Estado e garantir direitos 
individuais são bandeiras-de-luta não apenas dessa ideologia, mas de 
todos os cidadãos civilizados. Os liberais autênticos defendem: “a 
liberdade de pensamento não é feita para aqueles com os quais 
concordamos, mas para a liberdade do pensamento odiado por nós”. 
Mas fazem uma distinção entre a defesa genérica de ideias odiosas 
ou contrárias à lei e o discurso capaz de levar claramente a uma ação 
iminente e ilícita. 

Os indivíduos livres nos planejamentos de sua vida financeira 
cometem erros recorrentemente, como demonstram as Finanças 
Comportamentais. Pior, quando adotam um comportamento 
mimético, imitando uns aos outros na aposta em uma tendência 
aparentemente firme de alta de cotações, típica de profecia 
autorrealizável, acabam gerando uma crise sistêmica com dano 
social. 

Cabe impedir outros sofrerem danos ou serem prejudicados por 
atitudes irracionais de indivíduos, em mercado de capitais, inclusive 
indo contra o próprio interesse? As autoridades devem atuar, 
preventivamente, dando um “empurrãozinho” (nudge) para a escolha 
certa? Ou o melhor para a sociedade é sempre o negociado, 
voluntária e livremente, entre os indivíduos irracionais no mercado? 

Na complexidade do sistema financeiro, estão inseridos de 
maneira voluntária todos os indivíduos “bancarizados” com suas 
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distintas psicologias econômicas e o propósito de proteger suas 
reservas financeiras, para futura aposentadoria, contra a corrosão 
inflacionária. Em contrapartida desses passivos, bancos carregam 
como ativos, principalmente, uma carteira de títulos de dívida pública 
e uma carteira de empréstimos.  

A alavancagem financeira é essencial para a economia 
capitalista. Caso contrário, bastaria proibir o financiamento, salvando-
nos de crises periódicas, seguidas de resgates no sistema financeiro. 

Hyman Minsky apontou a instabilidade inerente às instituições 
financeiras. A aceleração do endividamento, motivada pela busca de 
maior rentabilidade patrimonial com ganho de escala no processo de 
fusões e aquisições dos concorrentes, reverte-se depois do boom, 
auge e crash, com súbita tendência à queda dos preços dos ativos.  

Inicia-se a retração na fase de desalavancagem financeira. Este 
tema é tratado em menor grau de abstração como Economia Aplicada 
ao estudo do caso brasileiro na atualidade. 

Há oito hipóteses para decifrar o fenômeno dos juros baixos, 
típico da transição no ciclo de endividamento da fase de 
desalavancagem financeira para a fase de “empurrar corda”. As 
classes ricas estão poupando mais em vez de consumir ou investir na 
produção de bens e serviços geradores de emprego devido a: 

1. o aumento da longevidade humana pela maior expectativa de 
vida; 

2. o aumento da desigualdade social na “sociedade dos 
executivos” com bônus e stock options leva-os a especular em 
mercado de ativos existentes (ações, imóveis, divisas 
estrangeiras, etc.) – e não investir em ativos novos; 

3. a redução da produtividade global a torna incapaz de garantir 
emprego e remunerar bem tanto a massa de trabalhadores 
quanto seus empregadores, levando à queda dos juros para 
contrabalançar a queda do incentivo a investir na expansão da 
capacidade produtiva; 

4. a fuga de capital da periferia leva ao repatriamento de capital 
em crescente demanda por ativos seguros, como os títulos de 
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dívida do Tesouro norte-americano, elevando seus preços e 
diminuindo seus juros efetivos; 

5. as mudanças nas estruturas produtivas de construção de 
fabricas e aquisição de máquinas para serviços digitais ou 
eletrônicos como os da FAANG (Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix e Google) exigem menos capital e dívida; 

6. a Quarta Revolução Tecnológica não estar conseguindo superar 
a “estagnação secular”, porque a tecnologia da informação (TI) 
não deu ainda um avanço à produtividade total de fatores 
similar ao das invenções produzidas nas demais Revoluções 
Industriais; 

7. a ausência da pressão inflacionária, por conta de queda de 
preços, devido à maior competição provocada por ferramentas 
digitais e pelas facilidades do e-commerce, leva o juro básico a 
não ser elevado pela Autoridade Monetária; 

8. o fenômeno de baixo crescimento econômico e elevada 
poupança levou a uma “estagnação secular”, onde o crescente 
superávit das poupanças dos 10% ricos foi acompanhado pela 
crescente “poupança negativa” ou o consumo superior à renda 
via endividamento dos 90% mais pobres – testei essa hipótese 
no estudo do caso brasileiro. 

Tradicionalmente, indaga-se: os gastos públicos devem ser 
financiados por impostos ou endividamento? E se o governo, em 
lugar de financiar seu gasto com arrecadação fiscal ou dívida pública, 
optar por financiamento monetário do déficit tributário? 

Para salvarmos o Brasil contra o populismo miliciano de 
extrema-direita e a Grande Depressão deflacionária, temos de 
debater, aperfeiçoar e implementar um projeto nacional para a 
retomada do crescimento e a distribuição mais igualitária da renda, 
após o uso da política monetária expansiva em curto prazo para 
financiamento do gasto público. Embora sejam imperfeitos, mercados 
e planejadores podem atuar em conjunto em um programa bem 
delineado para não repetir erros do passado, seja a volta do velho 
dirigismo com controle central do Estado, seja a manutenção do 
fundamentalismo de mercado com exclusão social. 
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São necessárias reformas no planejamento e na concorrência 
de mercado, isto sem falar na necessidade de superar as 
intolerâncias ideológicas impeditivas de um debate público plural e 
democrático. Sem ele, “jogou-se fora o bebê junto com a água do 
banho”, isto é, abandonou-se o projeto nacional de desenvolvimento 
socioeconômico.  

Ele propiciou o Brasil ter o maior crescimento do PIB no mundo 
(7,1% aa), de 1940 até 1980, e se tornar uma das quatro maiores 
economias emergentes. Porém, “perdeu o bonde-da-história” na Era 
Neoliberal com praticamente quatro décadas perdidas (1980-2020) 
com baixo crescimento médio anual (2,1% aa). 

O propósito deste livreto eletrônico, ou melhor, texto para 
discussão, é apresentar brevemente fatos e dados para esse debate 
de “como salvar o Brasil”. Para abordar um Sistema Complexo é 
necessário conhecimento transdisciplinar.  

O primeiro tópico é sobre Política, analisando a ameaça fascista 
do populismo miliciano de extrema-direita à democracia republicana 
brasileira.  

O segundo tópico é sobre Sociologia, analisando o efeito social 
do crash de março de 2020 sobre a concentração da riqueza 
financeira no País.  

O terceiro tópico diz respeito ao debate público atual entre 
economistas sobre a fonte de financiamento do aumento do déficit 
público, em função da pandemia, mais adequada: se tributária, 
endividamento ou monetária.  

O quarto tópico é um trabalho inédito de pesquisa, onde se 
apresenta a desigualdade em posses pessoais de estoques de riqueza 
financeira, tanto por segmentos de clientes bancários, quanto por 
localizações regionais e estaduais. 

Finalmente, a conclusão esboça um Projeto Social-
Desenvolvimentista para Salvar o Brasil. 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. O 
modelo nórdico de economia social de mercado é um exemplo a ser 
adequado aos Tristes Trópicos. 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Populismo de Extrema-Direita Chocando o Ovo-da-
Serpente Fascista 

Na conjuntura vivenciada atualmente no Brasil, necessitamos 
conhecer as experiências tanto do populismo de direita, quanto do 
populismo de esquerda. Supostamente, precaveria repetir erros 
políticos e econômicos já cometidos em outros países.  

Após a eleição de Donald Trump, em 2016, Ray Dalio e equipe 
de pesquisa da Bridgewater, o maior fundo de hedge do mundo, 
descreveram o visto como o modelo populista arquetípico – veja na 
Bibliografia. Embora não haja dois casos idênticos, a maioria é 
semelhante a ponto de parecer existir uma espécie de “Manual 
Populista”.  

Ao conhecer esses casos históricos, podemos os comparar a 
evolução dos casos contemporâneos. Propicia-nos entender melhor o 
fenômeno, para o evitar, se ele puder se desenvolver hoje, por 
exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil. 

O populismo é um fenômeno político e social possível de surgir 
quando o homem comum está farto da concentração da riqueza e de 
oportunidades, ameaças culturais por surgimento no país de pessoas 
com valores diferentes dos seus tradicionalistas, “elites do 
establishment” sempre em posições de poder, e o governo não o 
atender com serviços públicos de qualidade. As passeatas de sete 
anos atrás botaram esse “ovo-da-serpente” para o golpe 
parlamentarista e, depois, bolsonaristas chocarem. 

Esses ressentimentos levam o agrupamento de indignados a 
colocar líder messiânico no poder. Messiânico é relativo ao Messias: 
quem se considera ou se apresenta como líder providencial, 
iluminado pela graça divina para restaurar a ordem vigente 
tradicional. Por uns é considerado um (falso) mito carismático, por 
outros, um fanático oportunista. 

Líderes populistas adotam, tipicamente, uma atitude de 
contínuo confronto em vez de ser colaborativa. São exclusivos em vez 
de inclusivos. Provocam conflitos entre facções opostas, geralmente, 
a direita conservadora contra a esquerda progressista, tanto dentro 
do país, quanto contra outros países. Esses conflitos se auto reforçam 
progressivamente. 
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Dentro dos países, os conflitos podem levar a desordens, por 
exemplo, manifestações de ruas para atentar contra as liberdades 
democráticas e os demais Poderes Republicanos. Provocam reações 
mais fortes. A crescente pressão política passa a ser justificativa de 
golpe, “para recuperar a ordem e o progresso”, suprimindo o outro 
lado.  

Populistas buscam influenciar e até tomar o controle da mídia. 
Normalmente, o ataque à liberdade de expressão se torna um 
aspecto importante dos conflitos.  

Em casos extremos, esses conflitos levaram a guerras civis. Tais 
conflitos levaram várias democracias a se tornarem ditaduras 
militares sob o argumento de impor ordem.  

Entre países, os conflitos provocados pela política externa 
ocorrem porque as atitudes dos líderes populistas são conflituosas em 
lugar de ser cooperativas. Os conflitos com outros países ajudariam a 
unificar o apoio nacional à liderança populista, em seus países, tal 
como os generais de ditadura argentina desejavam com a Guerra das 
Malvinas. 

O populismo de direita, no Brasil de hoje, está sendo fomentado 
como uma rebelião dos ressentidos, crentes e paramilitares contra as 
elites intelectuais e sindicais. Aliado ao neoliberalismo, não atenta 
contra o sistema capitalista, mas sim contra a democracia.  

A ruptura institucional dependerá de quão razoáveis e 
respeitosos com o pacto republicano serão os populistas de posse do 
poder central: se aceitam as forças opostas poderem coexistir, para o 
país progredir com democracia, ou se cada vez mais desejam “ir à 
guerra”, para ferir ou matar uns aos outros. Isto não superará o 
impasse. 

As políticas econômicas populistas clássicas incluem 
protecionismo, nacionalismo, construção de infraestrutura, aumento 
dos gastos militares, maiores déficits orçamentários e, muitas vezes, 
controles de capital. Adota uma postura contra a globalização da 
economia. Nesta área, o energúmeno ainda não se pronuncia. 

O populismo é a busca de concentração de poder para o crente 
militarizado, através da tática de atacar o establishment, as elites 
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intelectuais e os trabalhadores organizados. É provocado por lacunas 
de riqueza e oportunidades, xenofobia e pessoas fartas de governo 
por não estar funcionando efetivamente em seu favor individual. Leva 
ao surgimento de um líder messiânico com promessa de servir o 
homem comum e fazer o sistema funcionar mais eficientemente com 
protecionismo, nacionalismo, militarismo, maior conflito e, em 
consequência, tentativas de influenciar ou censurar a mídia. 

Aqui-e-agora, dada a submissão colonizada ao populismo de 
direita norte-americano e ao neoliberalismo, não adota nem 
protecionismo nem nacionalismo econômico. Mesmo porque o país 
está totalmente dependente do comércio exterior com a China. 

Sob o rótulo de populismo, o pensamento político tem 
caracterizado manifestações onde o povo estabelece conexão direta 
com uma liderança, desestabilizando a democracia representativa. A 
flexibilidade com a qual o conceito é aplicado a situações as mais 
contraditórias, tanto à direita, como à esquerda, revela a dificuldade 
de entender o que é o populismo. 

Populistas são as fórmulas políticas cuja fonte principal de 
inspiração e referência constante é “o povo”. Este é considerado, 
irrealisticamente, como um agregado social homogêneo e exclusivo 
depositário de valores positivos, específicos e permanentes. 

As definições do populismo se ressentem da ambiguidade 
conceitual envolvida no próprio termo “povo”. Ele é tomado como 
mito em nível lírico e emotivo. Aqui, a virtude residiria só no “povo 
autêntico”, supostamente, aquele da maioria relativa de votos válidos 
em uma eleição circunstancial, e nas suas tradições coletivas, 
interpretadas, de maneira subjetiva e estática, pelos valores 
conservadores do líder messiânico. 

O populismo abstrai as classes sociais. Para ele, a divisão é 
entre o povo e o “não-povo”. Este é representado, ao gosto do líder, 
por uma elite intelectual cosmopolita ou por uma elite plutocrática 
como a casta da oligarquia governante brasileira. Também pode 
incluir frações das próprias massas populares como os movimentos 
de classe, julgados portadores de ideologias ou de valores estranhos, 
incongruentes com os valores genuínos da tradição popular 
autóctone, conforme o julgamento parcial e anacrônico do líder 
anticomunista (re)formado durante a “Guerra Fria”. 
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Ele dá preeminência à fé sobre a razão em suas premissas. Ele 
se torna messiânico em seus modos de ação, defendendo 
pressuposta pureza popular dos crentes submissos a sabidos-
pastores e buscando sua sobrevivência ou preservação em formas 
carismáticas.  

Confabula com ardil pelo aparecimento de um imaginário 
inimigo para atacá-lo. Adota o clientelismo fiel, tipo “ou está comigo 
sem nenhuma contestação ou não é amigo – e, portanto, inimigo – 
por demonstrar sentimento de deslealdade”. Apronta ciladas para o 
teste desse comportamento individual. Age utilizando-se de intriga. 

Demanda a expulsão radical do sistema político e social daquilo 
não identificado por ele como povo, como fosse um germe parasitário 
e corruptor. Daí a presença pública ou latente de uma constante 
feição racista. A discriminação está voltada contra certas categorias 
econômicas (“professores, jornalistas”) e culturais (“artistas”) ou 
então adota um “racismo de tipo ideológico”: o velho anticomunismo, 
atualizado como antipetismo. 

O populismo inclui quase todos, se não todos os fascismos. 
Porém, não é possível excluir do seu âmbito, apesar da polêmica 
populista contra a democracia formal republicana, movimentos 
democráticos, além de pacifistas (gandhismo) e coletivistas 
(stalinismo). 

O fascismo pode ser considerado como uma variante agressiva 
do populismo e este, em seu sentido estrito, como uma versão 
pacífica e asséptica do fascismo. Com o militarismo e o fascismo, o 
populismo partilha, fundamentalmente, da mesma falta de 
organização ideológica do ecletismo.  

Despreza a ordem constituída e as formulações ideológicas 
como “intelectualismo da elite”. Por isso, ele apresenta sua 
contestação do sistema republicano estabelecido como fosse uma 
contra-ideologia. 

O militarismo populista adota o conceito do “exército como 
povo armado” – e pior, defende o armamentismo para as famílias 
brasileiras. O “povo dos militares” parece ser “o povo eleito” da hora 
para obter vantagens corporativas. 
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O apelo à força regeneradora do mito — e “o mito do povo” é o 
mais funcional na luta pelo poder político — está latente e pronto a 
materializar-se nos momentos de crise econômica e política. É típico 
de períodos de transição histórica, particularmente, na fase difícil de 
adaptação social aos processos de industrialização e, agora, de 
desemprego tecnológico provocado por automação e robotização. 

Por fim, dado o momento brasileiro, devemos entender o 
populismo militar poder se degenerar em fascismo, um sistema 
autoritário de dominação caracterizado por:  

1. monopolização da representação política, em geral, por parte 
de um partido único de massa, hierarquicamente organizado;  

2. ideologia fundada no culto do líder carismático e demagogo, na 
exaltação da coletividade nacional, no desprezo dos valores do 
individualismo liberal e no ideal da colaboração de classes, em 
oposição frontal ao socialismo e ao comunismo, dentro de um 
sistema de tipo corporativista integrado verticalmente;  

3. objetivo de expansão de território, a alcançar em nome da luta 
das nações pobres contra as potências plutocráticas;  

4. mobilização das massas, para seu enquadramento em 
organizações tendentes a uma socialização política planificada, 
funcional ao regime;  

5. aniquilamento das oposições, mediante o uso da violência e do 
terror;  

6. aparelho de propaganda, baseado no controle das informações 
e dos meios de comunicação de massa;  

7. crescente dirigismo estatal, no âmbito de uma economia 
mantida, fundamentalmente, com propriedade privada;  

8. lógica totalitária, com tentativa de integrar nas estruturas de 
controle do partido ou do Estado a totalidade das relações 
econômicas, sociais, políticas e culturais. 

De todas as características dos regimes populistas do passado, 
o atual populismo de extrema-direita no Brasil preenche três 
condições socioeconômicas e políticas:  
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1. economia em Grande Depressão,  

2. elevada desigualdade de renda e riqueza,  

3. paralisia política com fragmentação partidária.  

Visa também três metas políticas habituais:  

1. ataque ao establishment político,  

2. fortalecimento do Poder Executivo ou  

3. não aceitação das regras da democracia republicana.  

Ainda não atacou as grandes corporações empresariais e 
bancos, nem se definiu como nacionalista e nem fechou as fronteiras 
aos imigrantes estrangeiros e ao capital externo. Quem sobreviver, 
verá... 

Jogo Capitalista: coroa, rico ganha; cara, pobre 
perde 

Os adeptos do discurso “nós contra eles”, reducionista da 
complexidade do mundo real à luta binária de classes sociais, não 
devem encarar como uma boa notícia a seguinte: os ricaços 
perderam riqueza financeira, ao final do mês de março de 2020, em 
média per capita, R$ 1,036 milhão! 

São 120.707 clientes do Private Banking. Tinha cada um cerca 
de R$ 10,9 milhões no fim de fevereiro e depois do crash de março 
contabilizou R$ 9,9 milhões. No primeiro trimestre do ano corrente, 
perderam -8,9% de riqueza financeira.  

Apostaram no projeto de transformação da economia de 
endividamento público à brasileira em economia de mercado de 
capitais à americana, em propaganda enganosa do ex-banqueiro de 
negócios, dublê de ministro da Economia, e perderam mais de ¼ do 
investimento em ações, diretamente ou através de Fundos de Ações. 
Chegaram a ter 25% do portfólio em renda variável, mas no fim de 
março tiveram reduzida essa participação para 20%. 
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Pior, em comportamento de manada por conta da “sorte do 
iniciante”, quando investidores inexperientes entram na euforia da 
alta de bolsa de valores com profecia autorrealizável, não foram só 
171 mil idosos acima de 65 anos quem perdeu no crash. Estes mais 
ricos perderam per capita, no primeiro quadrimestre do ano, R$ 335 
mil. 

Mas o rebanho em fuga da renda fixa com taxa de juro real 
negativa não aprende a lição: mercado de risco não é para 
principiante. Em todo o ano passado, entraram 868 mil Pessoas 
Físicas na bolsa de valores. No primeiro quadrimestre de 2020, 
entraram (bem) mais 704 mil! De 813 mil investidores no fim de 
2018 passaram a quase 2,4 milhões durante um governo incapaz de 
enfrentar os maus fundamentos da economia brasileira! 

!  
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Com o típico viés heurístico classificado de “diversificação 
ingênua”, as apostas são nas oito grandes corporações mais 
conhecidas. Elas representavam 40% do valor de mercado de todas 
as 330 sociedades abertas com ações listadas na bolsa de valores 
logo depois do pico histórico do Ibovespa de 119.527 pontos atingido 
em 23 de janeiro de 2020. Perderam dois pontos percentuais de 
participação. Mas o valor de mercado total tinha alcançado R$ 4,7 
trilhões e caiu para R$ 3,149 trilhões no fim de março. O ganho de 
8,2% em abril compensou a perda percentual (-7,9%) equivalente 
em fevereiro, mas não a perda de quase -28% em março. 

!  

Qual é o problema para os pobres quando os muitos ricos 
perdem dinheiro? Eles buscam a recomposição patrimonial cortando 
gastos, senão em consumo de luxo, onde já têm tudo (e já fizeram 
todas as farras), mas sim em vez de investir em novos ativos – 
formas de manutenção de riqueza – optam por especulação mais 
rápida com ativos existentes. Buscam aqueles preços com tendência 
firme de alta, por exemplo, em imóveis, terras, dólar, ações, etc. Isto 
não aumenta a capacidade produtiva nem gera empregos. 

Em economia de mercado, o contrato social é este: só as 
decisões de gastos em investimentos novos dos empreendedores são 
capazes de gerar empregos. A oferta destes é independente da 
demanda, isto é, da necessidade social de vender sua força do 
trabalho para obter ocupação e renda para a sobrevivência familiar. 

Devido ao golpismo, houve crescimento contínuo da taxa de 
subutilização, desde 2015, com subocupação da força de trabalho 
potencial por insuficiência de horas trabalhadas. O contingente de 
pessoas subutilizadas na força de trabalho no Brasil totalizou 27,6 
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milhões de pessoas ou quase ¼ das pessoas em busca de trabalho 
em 2019. 

A capacidade de obter um emprego não depende só do esforço 
individual de trabalhadores. Houve uma mudança importante no 
mercado de trabalho brasileiro quanto ao nível de escolaridade com a 
massificação do Ensino Superior promovida desde a Era Social-
Desenvolvimentista. Somaram-se mais 6,5 milhões de trabalhadores 
diplomados nesse nível de 2012 a 2019, aumento acima dos quase 5 
milhões de trabalhadores com Ensino Médio completo. 

!  

Aproximam-se de vinte milhões (19,2 milhões) os formados em 
curso superior, cerca de 21% do total de ocupados. Trabalhadores 
com escolaridade acima do Ensino Médio completo passaram de 51% 
em 2012 para 61% em 2019. 

O nível de instrução possui relação positiva em relação ao 
rendimento médio mensal real de todos os trabalhos. Quanto maior o 
nível de instrução alcançado, maior o rendimento. 

As pessoas sem instrução apresentaram o menor rendimento 
médio (R$ 918) em 2019. O rendimento das pessoas com ensino 
fundamental completo ou equivalente foi 60,3% maior, chegando a 
R$ 1.472. Aqueles com ensino superior completo (R$ 5.108) 
registraram rendimento médio aproximadamente 3 vezes acima de 
aqueles com somente o ensino médio completo e cerca de 6 vezes o 
daqueles sem instrução.  

!  

Nível de instrução mais elevado alcançado (1 000 pessoas)
Anos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 86 142 87 640 89 007 89 390 88 469 88 777 90 116 92 458
Sem instrução 2 949 2 791 2 599 2 614 2 628 2 283 2 031 1 975
Ensino fundamental incompleto 24 832 24 544 24 061 23 272 22 000 21 801 21 214 20 759
Ensino fundamental completo 9 252 9 482 9 448 9 204 8 173 7 761 7 551 7 498
Ensino médio incompleto 5 531 5 559 5 539 5 653 5 402 5 872 5 858 6 037
Ensino médio completo 26 327 27 214 27 877 28 255 28 836 29 159 29 684 31 171
Ensino superior incompleto 4 510 4 584 4 828 4 982 4 835 5 094 5 469 5 785
Ensino superior completo 12 742 13 466 14 656 15 410 16 595 16 807 18 309 19 233

Fonte: IBGE - PNADC Retrospectiva 2012-2019 (elaboração de Fernando Nogueira da Costa)

Nível de instrução mais elevado alcançado (R$)
Anos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 2 213 2 285 2 364 2 267 2 279 2 264 2 317 2 308
Sem instrução  872  904  926  874  878  877  873  918
Ensino fundamental incompleto 1 277 1 321 1 351 1 295 1 245 1 268 1 258 1 223
Ensino fundamental completo 1 542 1 578 1 636 1 562 1 520 1 491 1 489 1 472
Ensino médio incompleto 1 381 1 422 1 465 1 388 1 288 1 386 1 353 1 368
Ensino médio completo 1 963 2 010 1 989 1 899 1 832 1 798 1 820 1 788
Ensino superior incompleto 2 621 2 550 2 503 2 307 2 175 2 275 2 242 2 242
Ensino superior completo 5 568 5 649 5 758 5 375 5 375 5 213 5 184 5 108

Fonte: IBGE - PNADC Retrospectiva 2012-2019 (elaboração de Fernando Nogueira da Costa)
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Após o fim da Era Social-Desenvolvimentista, em 2014, junto 
com o neoliberalismo, voltaram o desemprego e o menor poder de 
barganha sindical, inclusive por causa da reforma trabalhista dos 
golpistas. Caíram progressivamente os rendimentos médios reais 
mensais de todos os níveis de instrução. E a maioria dos eleitores 
brasileiros votou como um rebanho, submetida à opinião pública 
manipulada, no antipetismo... Estamos todos, até ricaços, agora 
sofrendo as duras consequências sociais desse ato irrefletido. 

Impostos, Títulos de Dívida Pública ou Moeda 

Uma situação emergencial como nesta pandemia está sendo 
comparada com Economia de Guerra. Esta é um conjunto de práticas 
econômicas excepcionais, aplicadas durante certos períodos históricos 
de extremo isolamento econômico. Geralmente, mas nem sempre, 
estão ligadas à ocorrência de conflito armado. Tais práticas tem como 
objetivo manter as atividades econômicas indispensáveis ao país, a 
autossuficiência em termos de garantia da produção de alimentos e o 
abastecimento de itens básicos ao consumo.  

Para a administração de uma Economia de Guerra, de fato, 
quando é atacado por inimigo externo, o Estado precisa exercer total 
controle da economia. Durante uma pandemia, não é o caso de 
atendimento das necessidades militares como a priorização da 
autossuficiência em termos de produtos básicos e material bélico 
produzido pela indústria militar, o aumento da produção da indústria 
pesada, como a siderurgia, a aplicação de medidas para redução de 
consumo de energia, o recurso à mão de obra feminina de baixo 
custo para preencher postos de trabalho antes ocupados por homens 
convocados pelas Forças Armadas, o fomento da agropecuária 
produtora de alimentos em lugar da agricultura de exportação, e a 
administração dos preços agrícolas. 

Aplica-se também medidas de redução do consumo privado, 
incluindo o racionamento de produtos importados, tanto para a 
indústria, quanto para as famílias. Dado o esgotamento da 
capacidade produtiva, adota-se uma pol í t ica monetár ia 
extremamente austera, visando evitar processos de “inflação 
verdadeira”, quando a demanda monetizada vai além da possibilidade 
real de oferta de produtos – e os preços disparam. 
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Dois debates públicos estão em pauta.  

Um diz respeito ao financiamento monetário do déficit público, 
provocado por gastos sociais necessários para pagamento de auxílio 
emergencial.  

Outro se refere a transformar esse auxílio em renda 
permanente, espécie de Renda Básica Universal (RBU), antevista 
como necessária, brevemente, quando o desemprego tecnológico por 
conta da automação e robotização resultantes da 4ª. Revolução 
Industrial se disseminar pela economia mundial. 

A pergunta-chave, fácil de ser feita e complexa para ser 
respondida, de maneira não leviana, é dirigida a economistas: por 
que não se emite moeda para pagar a RBU? 

Um leviano responderia de “bate-e-pronto”: porque provocaria 
inflação. Quem responde, precipitadamente, desse jeito, não tem 
consideração com o outro. Leviano é aquele capaz de expressar uma 
opinião sem ter a certeza de ter refletido profundamente a respeito e, 
portanto, sem ter domínio do assunto. 

A “equação das trocas”, representativa da Teoria Quantitativa 
da Moeda (MV=PQ), sendo a velocidade de circulação da moeda V e a 
quantidade Q dadas, em um corte temporal, é transformada de uma 
identidade contábil – a moeda em circulação é igual à quantidade de 
transações nominais realizadas – em uma função causal como a 
oferta de moeda M determinasse automaticamente um aumento de 
preços P. Ignora uma série de axiomas contrários e, em especial, 
abstrai as fases do ciclo econômico, ou seja, o grau de utilização da 
capacidade produtiva. 

Ficou claro para o público interessado, no debate público, o 
Estado ter o poder de gasto ao emitir sua própria moeda, seja 
impressa, seja eletrônica. Se gastasse além da plena utilização da 
capacidade produtiva, provocaria pressão inflacionária, mas se 
quisesse, antes desse estágio, não precisaria se endividar na própria 
moeda oficial. 

Se isso é verdade, por que o governo vende títulos de dívida 
pública sempre quando surge déficit público? Por que não emite 
moeda sem aumentar a dívida pública?  
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Alguns economistas respondem parte da razão ser o hábito 
ideológico conservador. Sob um padrão-ouro, os governos vendiam 
títulos para os déficits não colocarem a preciosa moeda-metálica nas 
mãos de pessoas capazes de a levar para gasto em outros países.  

Os endividamentos públicos substituíram a moeda conversível 
em ouro por títulos do governo não conversíveis. Os Estados teriam 
passado a vender títulos para reduzir a pressão sobre suas reservas 
de ouro.  

O padrão-ouro foi o primeiro sistema monetário internacional e 
vigorou de 1870 até 1914 com o início da Primeira Guerra Mundial. 
Em 1944, nos termos dos Acordos de Bretton Woods, o padrão libra-
ouro (1870 - 1914) deu lugar ao padrão dólar-ouro. Vigorou até 15 
de agosto de 1971. A partir de então, os países adotaram um regime 
de câmbio flexível com cotações entre moedas sem lastro. 

Na verdade, o uso do ouro como dinheiro data de milhares de 
anos. As primeiras moedas de ouro conhecidas foram cunhadas na 
cidade-estado grega de Lídia, na Ásia Menor, por volta de 610 a.C. As 
primeiras moedas cunhadas na China datam de 600 a.C. Durante a 
Idade Média, a moeda de ouro Soldo do Império Bizantino, circulou 
pela Europa e Mediterrâneo. 

Pagar soldados, isto é, mercenários estrangeiros, está na 
origem do mercado de títulos públicos. Seus primórdios, nos séculos 
XIV e XV, está na sua capacidade de financiar guerras. As cidades-
estados medievais guerreavam entre si. Conquistar territórios era o 
meio de aumentar a riqueza rural. 

Em vez de pagar impostos sobre propriedade, para cobrir os 
déficits provocados pela economia de guerra, os cidadãos ricos 
optaram por emprestar dinheiro para o governo, dominado por eles 
mesmos! Em compensação desses empréstimos, em estado-de-
guerra, eles recebiam juros. Para a operação não ser caracterizada 
como usura, condenada pela Igreja católica, o pagamento de juro foi 
reconciliado com a lei canônica como “compensação para os custos 
putativos do investimento compulsório”. 

Além dos juros, compensou-se os cidadãos ricos também com 
liquidez: tais títulos de dívida pública podiam ser vendidos a outros 
cidadãos, caso o investidor necessitasse de dinheiro de imediato. 
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Antes da criação desse mercado secundário, a maior parte das 
subscrições dos títulos eram realizadas por uns poucos indivíduos 
ricos.  

A razão pela qual o sistema funcionou tão bem foi o fato de os 
ricos também controlarem o governo local e, desse modo, as finanças 
públicas. Essa estrutura de poder oligárquico deu sólido fundamento 
político ao mercado de títulos públicos tipo “Zé com Zé”. Quem os 
emitia e vendia era também membro da autarquia compradora.  

Autarquia significa poder absoluto. É o tipo de governo quando 
um grupo de pessoas concentram o poder sobre uma Nação. Dessa 
forma, nasceu a exigência da elite em zelar para seus juros serem 
sempre pagos, seja por impostos, seja por emissão monetária.  

Na Era Moderna, o combate à miséria, à ignorância, à doença e 
mesmo à insegurança interna e externa passou a justificar a 
ampliação da dívida pública. Mas a tomada governamental de 
empréstimos contínuos, em rolagem da dívida pública, é voluntária. 
Títulos soberanos são uma forma de enriquecer recebendo juros do 
governo. 

A taxa de juros paga, nos títulos do governo, é uma opção 
política – de tecnocratas do Banco Central – de quanto pagar aos 
detentores dessa riqueza financeira lastreada por títulos de dívida 
pública. A autarquia em uma economia nacional seria seu Estado 
obter total independência financeira ao ser capaz de sobreviver 
apenas com as próprias atividades internas e suas emissões 
monetárias, sem precisar de nenhum apoio externo.  

No entanto, as cadeias produtivas foram globalizadas. Hoje, um 
limite à emissão monetária é colocado também pela perda de 
confiança na moeda fiduciária nacional. A fuga para a divisa 
estrangeira com reserva de valor leva sua transformação em unidade-
de-conta. Daí, com sua cotação em disparada, gera uma hiperinflação 
pela necessidade de sua conversão na moeda nacional para atuar 
como meio de pagamento. 

Talvez a central das reflexões transdisciplinares necessárias, na 
atualidade, diga a respeito da relação do poder de emissão monetária 
com o pacto republicano. República descreve uma forma de governo 
onde o Chefe de Estado é eleito pelos cidadãos para exercer o Poder 
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Executivo de maneira controlada e durante certo tempo, com 
alternância democrática em eleições periódicas. 

Essa função de presidente da República deve ser exercida 
durante período previamente delimitado. Tem de ser submetido ao 
escrutínio eleitoral, após quatro anos, para exercer um novo 
mandato. 

Aí mora o perigo político. Assim como existem os Poderes 
Legislativo, Judiciário e Executivo, para controles mútuos, este último 
não pode recorrer sem limite à emissão monetária, controlada por 
suposto Quarto Poder não eleito: o dos tecnocratas nomeados para 
exercer o poder de Autoridade Monetária.  

Esse poder econômico-financeiro, caso ilimitado, distorceria a 
capacidade de atuação do mandatário em benefício político próprio. 
Visaria apenas a cativar seus eleitores para sua reeleição.  

Quem recebeu a incumbência ou a tarefa de representar os 
habitantes do país, agindo em nome de todos, não pode deter o 
poder de emissão monetária em suas mãos sem controle social pelos 
demais representantes políticos. Em última análise, a subordinação 
às leis e à Constituição serve para regrar a vida política e econômica 
do país, destacadamente, no caso, da regulação da riqueza mais 
líquida: o dinheiro.  

Imagine se o presidente populista de direita puder comprar 
votos à vontade, não só do Centrão, mas também das camadas 
sociais mais pobres dependentes do auxílio emergencial! 

Paradoxo Brasileiro: Baixar Juro Aumenta Poupança 

No tópico anterior, contei brevemente a história da origem do 
mercado de títulos públicos nos séculos XIV e XV. Está na busca da 
capacidade de financiar guerras, ou seja, pagar soldados mercenários 
estrangeiros em soldo, moeda bizantina lastreada em ouro.  

Em vez de pagar impostos, para cobrir os déficits provocados 
pela economia de guerra, os cidadãos ricos optaram por emprestar 
dinheiro para o governo, dominado por eles mesmos. Em 
compensação desses empréstimos, eles recebiam juros.  
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Além desses rendimentos, os cidadãos ricos também puderam 
obter liquidez. Tais títulos de dívida pública, com risco soberano, 
podiam ser vendidos a outros cidadãos, em mercado secundário, caso 
o investidor necessitasse de dinheiro de imediato. 

A razão pela qual a rolagem dessa dívida ter continuidade se 
deveu aos ricos também controlarem as finanças públicas. Quem os 
emitia e vendia era também membro da autarquia compradora. 
Dessa forma, nasceu a exigência da elite em zelar, sobretudo, para 
seus juros serem sempre pagos, seja por impostos, seja por emissão 
monetária.  

Na Era Moderna, políticas públicas na área de saúde, educação, 
segurança, etc., passam a justificar a ampliação da dívida pública. 
Títulos soberanos são uma forma segura de acumulação de riqueza 
financeira com a sobra dos rendimentos do trabalho recebendo juros 
do governo. O capital de origem trabalhista é majoritário. 

Por exemplo, as participações relativas dos detentores da 
Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) em maio de 2020 
demonstra alterações significativas em relação a 2014, fim da Era 
Social-Desenvolvimentista (2003-2014). As Instituições Financeiras 
diminuíram de 30% para 26%, os Fundos (com segmentos de 
clientes PF) aumentaram de 20% para 26%, a Previdência 
Complementar elevou de 17% também para 26%, enquanto os 
investidores não-residentes diminuíram de 19% para 9%. Isso 
demonstra a perda de confiança do capital estrangeiro com a volta da 
Velha Matriz Neoliberal - VMN (2015-2020). Demais grupos 
permaneceram em torno de 14%. 

Essa deterioração na confiança no governo brasileiro é revelada 
também pelos títulos atrelados à taxa flutuante aumentarem sua 
participação no estoque da DPF de 19% em 2014 para 39% em 2020 
por causa, principalmente, das novas emissões líquidas serem aceitas 
em LFT pós-fixada com prazos mais curtos e sem “marcação-a-
mercado”. A queda da participação dos prefixados de 42% para 29% 
e do Índice de Preço de 35% para 27% se deve aos vencimentos de 
LTN e NTN não terem sido igualmente renovados. Dívida com 
correção cambial se elevou de 5% para 5,5% no mesmo período da 
VMN. 
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A taxa de juros paga, nos títulos do governo, é uma opção 
política – de tecnocratas do Banco Central – de quanto pagar aos 
detentores dessa riqueza financeira lastreada por títulos de dívida 
pública. Hoje, a Selic-meta está em 3% aa e economistas-chefe de 
bancos pressionam para o COPOM abaixar mais. Bancos captam em 
títulos pós-fixados (% CDI) em queda e emprestam em juros 
prefixados. Logo, a queda do custo de captação aumenta o spread do 
estoque de crédito acumulado propiciando maior lucro bancário. 

Um debate relevante pouco feito na mídia diz respeito à 
acumulação de reservas financeiras de trabalhadores intelectuais 
universitários para a manutenção do mesmo padrão de vida durante 
suas aposentadorias. O planejamento da vida financeira é 
fundamental para se defender contra o progressivo corte de direitos 
na Previdência Social. A classe média incluída no segmento de 
clientes de Varejo de Alta Renda tem de contar com seus próprios 
recursos na terceira-idade. Lastreia-os em títulos públicos. 

 A desigualdade social brasileira é imensa e, no mercado de 
trabalho, tem correlação com os níveis de instrução. Confira os 
últimos dados anuais publicados pelo IBGE. 

 

!  

De 2012 a 2019, o número de trabalhadores com Ensino 
Superior completo evoluiu de 12,7 milhões para 19,2 milhões. No 
entanto, segundo a ANBIMA, o Varejo de Alta Renda tem 7,7 milhões 
de contas, sendo 2,8 milhões de depósitos de poupança. Se 
descontarmos de todo o Varejo (inclusive o Tradicional) as contas de 
poupança, geralmente de baixo saldo médio e pouco exigente de 

Nível de instrução mais elevado alcançado (%) e rendimentos mensais (R$)
Ano de 2019 1000 pessoas Em % R$ Relativos
Total 92 458 100 2 308 45%
Sem instrução 1 975 2  918 18%
Ensino fundamental incompleto 20 759 23 1 223 24%
Ensino fundamental completo 7 498 8 1 472 29%
Ensino médio incompleto 6 037 7 1 368 27%
Ensino médio completo 31 171 34 1 788 35%
Ensino superior incompleto 5 785 6 2 242 44%
Ensino superior completo 19 233 21 5 108 100%
Fonte: IBGE - PNADC Retrospectiva 2012-2019 (elab. de Fernando Nogueira da Costa)
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Educação Financeira, resultam em 14,7 milhões de contas em fundos 
de investimento e títulos e valores mobiliários.  

Foi falseada a hipótese antes levantada por mim desses 
investidores representarem quase todo o universo de trabalhadores 
universitários. Cresceu muito o número de formados. Nem todos 
encontram ocupações na profissão escolhida e têm alta renda. 

!  

O rendimento médio mensal de todos os trabalhadores é 
calculado em R$ 2.308. Quem ganha em torno dele se situa no decil 
70%-80% da pirâmide de renda. O rendimento médio dos 
trabalhadores com Ensino Superior completo (R$ 5.108) já os situa 
entre os 90%-95% mais ricos em renda. Se tem doutorado atinge 
com R$ 10.313 a faixa 95%-99%. O 1% mais rico em renda do 
trabalho recebe em média per capita R$ 28.659. Os 10% mais ricos 
no Brasil recebem 43% da massa dos rendimentos médios mensais. 

Vale fazer uma simulação de economista, baseada em ceteris 
paribus (tudo mais constante), ou seja, uma extrapolação hipotética 
do quadro atual para o futuro, abstraindo aumento de inflação e 
juros. Com juros de 3% ao ano (equivalente a 0,25% ao mês), o 
investimento de 20% da renda durante 35 anos (ou 420 meses) 
levaria um graduado com salário de R$ 5.000 a acumular R$ 742 mil, 
um doutor com R$ 10.000 acumular R$ 1,483 milhão e um sênior 
com R$ 30.000 ter reservas de R$ 4,450 milhões. Parece muito, em 
termos nominais, mas com retiradas durante 20 anos (240 meses) e 
a mesma taxa de juro (3% aa), nenhum deles manteria o mesmo 
padrão de vida. 

A cada mês o graduado poderia sacar R$ 4.115, o doutor R$ 
8.225 e o sênior R$ 24.680. Em outros termos, menos 18% do valor 
presente. Mas gastos de inativos são menores. 

Rendimento médio mensal trabalho
Classes de rendimento (R$)
Anos 2019
Total 2 308
mais de 40% até 50% 1 260
mais de 70% até 80% 2 329
mais de 90% até 100% 9 706
mais de 90% até 95% 5 429
mais de 95% até 99% 10 313
mais de 99% até 100% 28 659

Fonte: IBGE - PNADC (elab. de FNC)
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Um entusiasta do mercado de ações, desfrutando ainda da 
“sorte do iniciante”, por entrar na bolsa de valores em 
comportamento de manada, quando a profecia é autorrealizável, isto 
é, a expectativa de comprar barato e vender caro se confirma, diria: 
– Venha, venha você para o mercado de risco também! 

No ano passado, 868 mil investidores Pessoa Física entraram na 
Bovespa. Nos cinco primeiros meses de 2020, em função da fuga da 
renda fixa para a renda variável, devido ao rebaixamento do juro 
básico (e zeragem do juro real), mesmo com os péssimos 
fundamentos micro, setoriais e macroeconômicos da economia 
brasileira, já entraram 802 mil! Não se inibiram com o crash até 
março, quando o Ibovespa caiu do pico de 119.500 para 63.569 
pontos. Esse índice já subiu para 97.644, prenunciando o W ou M. 

No ano até maio, o Ibovespa acumulou perda de -24,81%, 
enquanto o CDI rendeu 1,54%, superando a deflação do IPCA 
(-0,17%). A fuga da moeda nacional levou o dólar subir em 34,2% 
no período. Quem não tem idade para especulação, tem de “poupar” 
mais, ou seja, cortar gastos em consumo para a acumulação, senão a 
recomposição patrimonial. 

Mercado de ações surgiu com Companhia Holandesa das Índias 
Orientais, fundada em 1602. Em 1610, fez a divisão do seu capital 
em quotas iguais e transferíveis. Devido aos bons resultados, ela foi 
ganhando um caráter estatal, com autoridade militar e poder bélico, 
para impor seus direitos e pretensões colonizadoras. Os impostos 
sobre as mercadorias e as rendas encheram os cofres do Estado 
neerlandês. 

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

No caso de conseguir associados, o fundador de SA tem um 
ganho de capital sem o risco do devedor. Ele condiciona a 
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manutenção de sua gestão ao conceder participação acionária, tendo 
como contrapartida a divisão de lucros ou eventuais prejuízos. 

Por exemplo, a pandemia de covid-19 reduziu em 15% o valor 
de mercado das 100 maiores companhias de capital aberto do mundo 
no primeiro trimestre do ano. A capitalização delas caiu US$ 3,9 
trilhões, para US$ 21,5 trilhões, na comparação com o valor de 
mercado em dezembro em 2019. No mercado de ações brasileiro, o 
valor de mercado das 330 companhias abertas listadas na bolsa caiu 
de R$ 4,7 trilhões no fim de janeiro para R$ 3,0 trilhões no fim de 
abril de 2020, ou seja, 36%. 

!  

Em comparação de longo prazo, o Ibovespa se valorizou 131% 
em 60 meses (5 anos) até dezembro de 2019, justamente quando os 
fundamentos da economia pioraram, mas 68% em 120 meses (10 
anos). Nesses períodos, respectivamente, CDI aumentou em 60% e 
154%; e dólar 51% e 130%. Não se deve extrapolar rendimentos do 
passado para o futuro, mas a experiência vivenciada ensinou aos 
investidores Pessoas Físicas brasileiros confiar mais no mercado de 
títulos públicos soberanos em lugar de mercado de ações. 
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Por isso, o conservador em Finanças – não em Política ou 
Costumes – se mantém em Fundos de Renda Fixa DI ou CDB 100% 
DI, nestes tempos sombrios. Opta por cortar gastos em consumo 
supérfluo, aumentando nominalmente seu estoque de investimentos 
financeiros em lugar da capitalização por juros. Não especula em 
mercados de risco com volatilidade do retorno esperado. Se o juro for 
mantido muito tempo próximo de zero, talvez possa até se imobilizar 
ao comprar imóvel para aluguel. 

Mapeamento da Riqueza Financeira Brasileira 

A desigualdade de fluxos de renda no Brasil é conhecida em 
termos de rendimentos do trabalho e de regiões. Porém, a 
desigualdade em posses pessoais de estoques de riqueza financeira, 
tanto por segmentos de clientes bancários, quanto por localizações 
regionais e estaduais, não costuma ser conhecida pela opinião pública 
não especializada. 

Antes da análise da distribuição regional de clientes do Private 
Banking (em alguns bancos com volume de negócios financeiros 
acima de R$ 3 milhões), Varejo de Alta Renda (acima de R$ 100 mil) 
e Varejo Tradicional (os demais clientes), lembremos da distribuição 
da renda regional. A participação do Sudeste caiu de 56,1% em 2010 
para 52,9% em 2017, último ano de Contas Regionais do Brasil 
publicadas pelo IBGE. No mesmo período, o Sul elevou de 16% para 
17%, o Nordeste de 13,5% para 14,5%, o Centro-Oeste de 9,1% 
para 10%, e o Norte de 5,3% para 5,6%. 

Na região Sudeste, entre 2010 e 2017, a parcela na renda 
nacional do Estado de São Paulo caiu de 33,3% para 32,2%, o do Rio 
de Janeiro de 11,6% para 10,2%, Minas Gerais de 9% para 8,8%, e 
Espírito Santo de 2,2% para 1,7%.  

Em 2017, sete municípios somaram 24,4% do PIB do Brasil e 
13,6% da população: São Paulo (SP) com 10,6%, Rio de Janeiro (RJ) 
com 5,1%, Brasília (DF) com 3,7%, Belo Horizonte (MG) com 1,4%, 
Curitiba (PR) com 1,3%, Osasco (SP) com 1,2% e Porto Alegre (RS) 
com 1,1%. A atividade econômica na Grande São Paulo, reunindo 92 
municípios adjacentes com forte interação, gerava o equivalente a ¼ 
do PIB do país. 
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Essa participação na renda da Grande São Paulo (¼) é menos 
concentrada se comparada à concentração da riqueza financeira dos 
46.388 ricaços habitantes nela (½). Eles têm o equivalente ao 
possuído pelos ricaços moradores das demais localidades. Estes são 
61% do total de clientes Private.  

Os paulistanos são 18% dos clientes e possuem 24% da 
riqueza do Varejo. Subdividindo este entre depositantes de poupança 
e investidores de fundos e produtos bancários (sendo possível cada 
CPF ter contas em ambos), nessa megalópole há um percentual 
menor de riqueza em poupança (16%) e maior em produtos mais 
sofisticados (29%).  

Mais precisamente, 46% de todos os fundos e 48% dos títulos e 
valores mobiliários captados no Varejo de Alta Renda em abril de 
2020 foram no Estado de São Paulo. Na região metropolitana foram, 
respectivamente, 29% e 33%. O restante foi no interior. 
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Antes de detalhar mais o Varejo, é interessante observar a 
concentração em volume financeiro do Private Banking ser superior à 
representada em número de contas para os lugares com a relação 
entre percentuais superior a um (1) na última coluna da primeira 
tabela: Estado de São Paulo (1,18), por causa da Grande São Paulo 
(1,3), e a região Sul (1,12). Demonstra um processo de acumulação 
e concentração de riqueza financeira mais forte em relação a todos os 
demais estados do Sudeste e regiões do País. 

No Varejo, há maior concentração no volume financeiro em 
relação ao número de contas na Grande São Paulo (1,32), no interior 
do Estado (1,04), Estado do Rio (1,46) e Sul (1,19). Nos outros 
lugares, em geral, os clientes devem ter menores saldos médios. 

Para tentar confirmar ou descartar essa hipótese, dividimos o 
Varejo entre depósitos de poupança e fundos ou produtos bancários 
na segunda tabela. Se esses investimentos financeiros mais 
sofisticados são realizados pela classe média alta, dotada de maior 
sobra de renda e Educação Financeira, ela predomina apenas na 
Grande São Paulo (1,39) e no Estado do Rio (1,38). No caso dos 
depositantes de poupança, em todos os Estados do Sudeste e na 
região Sul (1,27) há participações maiores nos volumes financeiros 
em relação à dos percentuais nos números de contas. 
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Há acumulações maiores nos estoques de riqueza tanto no 
Private quanto no Varejo na região Sudeste, respectivamente, 77% e 
63%, e no Sul, 15% e 17%. Por sua vez, no Varejo, na região 
Sudeste encontra-se a maior acumulação nos fundos e produtos 
bancários (67%) e nos depósitos de poupança (58%). Todos esses 
percentuais dos estoques são superiores à participação no fluxo de 
renda recebida no Sudeste (53%). 

O Brasil tem uma economia no nono lugar no ranking mundial 
de PIB nominal. Em 2011, na Era Social-Desenvolvimentista ficou 
próxima a do Reino Unido com o sexto maior PIB do mundo. Tem 120 
mil pessoas com cerca de R$ 10 milhões em riqueza financeira em 
média per capita. Sua classe média investidora em fundos e títulos e 
valores mobiliários é composta por 14,7 milhões de pessoas com 
média R$ 77.817 por conta. Os 76 milhões depositantes de poupança 
têm em média R$ 10.702 por conta. Esta é A Desigualdade! 

!  

Médio Mediano

Rendimento Rendimento

Brasil 1 337  805
Norte  886  501
Nordeste  815  484
Sudeste 1 639  970

Minas Gerais 1 278  862
Belo Horizonte 2 087 1 111

Espírito Santo 1 282  823
Vitória 2 988 1 481

Rio de Janeiro 1 646  958
Rio de Janeiro 2 297 1 236

São Paulo 1 835 1 043
São Paulo 2 406 1 195

Sul 1 606 1 055
Centro-Oeste 1 527  950

Brasília 2 407 1 221
Fonte: IBGE. PNADC - 2018

Tabela 2.1 UF - Rendimento domiciliar 
per capita  médio e mediano das 

pessoas, segundo as Grandes Regiões, 
as Unidades da Federação e os 
Municípios das Capitais - 2018

Grandes Regiões, 
Unidades da 
Federação e 

Municípios das 
Capitais

Rendimento domiciliar per 
capita  das pessoas (R$)
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Se a renda fosse igualitariamente dividida entre todos os 
habitantes do país, em termos locacionais, ela estaria de acordo as 
parcelas da população em cada lugar. Observe na tabela abaixo, 42% 
da população brasileira morar na região Sudeste e 22% no estado de 
São Paulo. O problema aparece na distribuição percentual por classes 
de rendimento domiciliar per capita, considerando a referência do 
salário mínimo de R$ 1.045 em 2020. 

O número de moradores por domicílio caiu 13,2% na primeira 
década do século XXI no Brasil, segundo o Censo 2010. Em 2000, a 
média era de 3,8 moradores por domicílio. A média ficou em 3,3. Em 
2020, deve estar em 2,98: 211,5 milhões por 71 milhões domicílios. 
Então, multiplique os valores na tabela anterior e na abaixo por três. 

!  

Em síntese, os 10% mais ricos em rendimentos do trabalho no 
Brasil recebem acima de cinco salários mínimos e, geralmente, 
possuem Ensino Superior. Eles recebem 43% da massa de renda. 
Pela tabela acima, 4,2% dos domicílios têm rendimentos per capita 
acima de cinco salários mínimos, ou seja, renda domiciliar acima de 
R$ 15 mil. Considerando todos os domicílios a partir da faixa de 2 a 3 
salários mínimos per capita, multiplicados por três, estariam com o 
total de suas rendas acima de R$ 5 mil. Seriam 16,9% dos domicílios 
no Brasil (no Estado de São Paulo 24,3%), ou seja, seriam 36 
milhões brasileiros morando com padrão de vida de classe média no 
País. Só. 
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Conclusão: Projeto Social-Desenvolvimentista para 
Salvar o Brasil 

Os Estados desenvolvimentistas se envolvem em grandes 
programas de investimento, seja realizando diretamente 
investimentos em energia, através de empresas estatais, seja através 
de parcerias público-privadas garantindo uma infraestrutura logística 
necessária. Em geral, o investimento direto estrangeiro focaliza em 
bens de consumo durável e/ou em criar uma base para exportação. 
Por conta das patentes tecnológicas, ele é indispensável à 
industrialização na fronteira de conhecimento. 

Em geral, as economias com esse projeto de desenvolvimento 
industrial tinham grande território com recursos naturais disponíveis, 
inclusive para exportação e geração de capacidade de importar. 
Tinham também farta mão-de-obra na zona rural.  

Com a mecanização do campo houve fator de repulsão para 
justificar a migração para a zona industrial. Faltava mais fatores de 
atração em bens públicos como os governos investirem em 
construção de habitações não precárias, cuidados de saúde pública, 
educação pública de qualidade, segurança pública, transporte urbano, 
enfim, um Estado de Bem-estar Social. 

O Brasil, nos anos 1940-1980, foi o país com mais rápido 
crescimento de renda no mundo: média anual de 7,1% no PIB. Era 
como o sudeste asiático se tornou, principalmente após a reforma de 
Deng-Xiao-Ping na China em 1979, mas não só ela, como também 
Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietnam, etc.  

As taxas de crescimento de indústria nascente ocorreram lá 
durante as décadas perdidas aqui (1980-2020), quando a média 
anual de crescimento caiu para 2,1% no PIB. Vivemos, desde então, 
esse pesadelo da Era Neoliberal em busca contínua de privatização e 
redução do Estado Desenvolvimentista para Estado Mínimo. 

Pior, a imprensa pró-business (em vez de pró-mercado 
competitivo) criou uma imagem pública das empresas estatais serem 
inchadas e ineficientes. Por isso, jamais conseguiriam retomar um 
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crescimento sustentado em longo prazo. Justificava o desmanche 
privatizante gerador de bons negócios na especulação bursátil. 

Evidentemente, a retomada de um projeto socia l-
desenvolvimentista não teria nada a ver com a fase de substituição 
de importações com imposição de tarifas comerciais para reserva de 
mercado para quem aqui as fabricasse. A proteção estatal de 
empresas privadas contra a concorrência das demais estrangeiras 
gera rent-seeking (caça à renda), ou seja, pressão sobre o governo 
para manutenção eterna dos privilégios.  

Daí a financiamento de campanhas eleitorais de políticos 
profissionais para os contatos privilegiados é um passo. Impede a 
concorrência e a inovação no mercado interno. 

Boa política econômica não é a busca desenfreada de acertar 
preços relativos continuamente, mesmo se tratando dos preços 
básicos em política de renda: juros, câmbio, salário e lucro. Cabe 
saber priorizar o essencial em termos de proteção social, deixando 
em todos os setores restantes o mecanismo de mercado funcionar 
livremente sem congelamento de preços ou tarifas. Obviamente, as 
agências reguladoras da concorrência têm de fiscalizar para evitar 
conluios ou carteis. 

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. Visando a mobilidade social e a melhor 
distribuição de renda, o prioritário seria um plano habitacional 
decenal para acabar com o déficit (7,8 milhões de Unidades 
Habitacionais - UH) e atender à nova demanda anual de cerca de 400 
mil domicílios familiares.  

Em três mandatos consecutivos (12 anos), com contratação 
média de um milhão de UH/ano, se alcançaria a meta de doze 
milhões UH. A conquista da própria moradia livrará 30% do 
orçamento doméstico de despesa com aluguel e representará o 
enriquecimento direto da família. 

Não seria só o investimento em construção civil empregadora 
de mão-de-obra de baixa renda. Além da Caixa, o BNDES poderá 
priorizar o financiamento de um programa massivo, com 
planejamento conveniado entre os entes governamentais dos 
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distintos níveis (municipais, estaduais e a União), para o saneamento 
urbano, a maior carência de toda a população pobre brasileira, 
principalmente no Norte e Nordeste. Teria impacto direto em saúde 
pública. 

Cabe também ao BNDES o financiamento da mobilidade nas 
cidades (metrôs e trens urbanos) e à Caixa a urbanização das 
favelas. Dotadas de todas as necessidades básicas – abertura e 
asfaltamento de ruas e avenidas, teleféricos, redes elétricas e de 
esgoto, abastecimento de água e coleta de lixo – elas se 
transformariam em bairros populares inclusive com segurança pública 
sem milicianos.  

Junto com a construção de UH, exigir-se-ia dotar suas 
vizinhanças de postos de saúde, escolas públicas, delegacias policiais. 
Naturalmente, o comércio privado seria atraído para se instalar e 
explorar esse potencial de vendas. 

A iniciativa privada interessará pela maior demanda popular só 
depois desses grandes investimentos sociais, para pobres (¼ da 
população brasileira), terem sido planejados, coordenados e apoiados 
por um Estado social-desenvolvimentista. Seus planejadores deverão 
priorizar essa série de setores ligados à cadeia da construção civil e 
projetos de infraestrutura social – e não mais conceder incentivos 
fiscais ou creditícios para industriais ricos... e golpistas. 

As economias planificadas pelos planejadores imperfeitos 
mobilizavam recursos em ampla escala para produção de 
armamentos e expedições aeroespacial, atendendo à burocracia 
submetida à casta dos militares no Comitê Central, mas não 
conseguiam enfrentar as questões complexas do abastecimento de 
toda a população. A escassez era permanente, pois bens e serviços, 
ao contrário do planejado, não eram entregues com tempestividade 
na quantidade e qualidade tecnológica desejada. 

Nem dirigismo estatal, nem fundamentalismo de mercado, a 
economia social de mercado é uma “economia mista”, onde o Estado 
provê os bens públicos necessários, mas os mercados competitivos 
criam incentivos à iniciativa privada via funcionamento livre do 
sistema de preços relativos. Busca combinar e obter o melhor dos 
dois sistemas, tentando superar mercados e planejadores 
imperfeitos. 
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A agricultura, a indústria de transformação e construção civil, 
todos os serviços – exceto bancos públicos, administração pública, 
defesa, seguridade social, segurança, educação e saúde públicas, 
além de serviços de assistência social –, não têm razão para deixar 
de pertencer ao setor privado. Devem estar submetidos à 
concorrência. 

Cabe ao governo propiciar vários bens e serviços públicos, 
como a seguridade social com assistência de saúde universal (SUS), 
aposentadorias e pensões, auxílios desempregos e transferência de 
uma Renda Básica Universal (RBU), em lugar da BF/BPC, para a 
população pobre brasileira, isto é, ¼ do total. Sem a educação de 
qualidade necessária, ela estará ameada de desemprego pela 4ª. 
Revolução Tecnológica. Educação, Ciência e Tecnologia são 
indispensáveis no novo mundo de automação robótica. É necessário 
também nomear sob critério de mérito técnico os planejadores para 
os ministérios e as agências de regulação e defesa da concorrência. 

A mistura de mercados competitivos com planejamento estatal 
deverá ter como uma de suas metas explícitas uma distribuição mais 
igualitária de oportunidades e resultados. Para isso, o modelo das 
economias sociais de mercado dos países nórdicos pode ser aqui 
adaptado. Ele exige uma estrutura tributária progressiva. Impostos 
não podem ser elevados a ponto de tirar a competitividade e a 
atração da economia para investimentos diretos estrangeiros. 

A China adotou elementos da economia de mercado e 
planejamento central para obter décadas de elevadíssimo 
crescimento e propiciar uma queda na miséria de sua imensa 
população. No entanto, os grandes esforços para enfrentar a crise 
financeira de 2008 levaram à explosão do endividamento, tanto 
público, quanto privado, o que também impôs grandes restrições 
orçamentárias à China. 

A alavancagem financeira, quando os juros compostos passam 
a aumentar acima do crescimento da renda, leva a imenso acúmulo 
de divida. Provoca o excesso de crédito ampliado e uma longa fase de 
desalavancagem financeira na economia. Hoje, a dívida da China 
chega a 300% do PIB. Daí os planejadores imperfeitos estão 
relutantes em lançar um pacote de estímulos ainda maior. 
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A autodenominação de “economia de mercado socialista com 
características chinesas” não define bem se lá é Capitalismo de 
Estado ou Socialismo de Mercado. Independentemente do rótulo, a 
China atingiu o objetivo de seu plano de estimular o crescimento 
econômico e se tornar muito competitiva no cenário internacional. 
Ainda está distante das condições sociais europeias, mas avançou na 
transição em direção a uma economia social de mercado com 
característica mista. 

A centro-esquerda política coloca mais ênfase na justiça social, 
estabelecida por critérios de necessidade, e méritos selecionados por 
competição em mercados. O modelo nórdico costuma ser mais 
admirado por seu sistema de bem-estar social generoso e 
compromisso com melhoria da distribuição de renda, obtida com 
gastos públicos e impostos elevados. 

A dúvida é se países com enormes população e território 
poderão usufruir do mesmo alto padrão de vida, indicado por elevado 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), e forte crescimento 
econômico. Este é o desafio para mercados e planejadores 
imperfeitos. 
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Anexo Estatístico 

Esse anexo reúne algumas tabelas e gráficos do Banco Central 
do Brasil e do excelente trabalho de compilação e organização de 
dados e informações, elaborado por Gerson Gomes e Carlos Antônio 
Silva da Cruz, “Vinte e Cinco Anos de Economia Brasileira”, do Centro 
de Altos Estudos Brasil Século XXI, em sua última edição de abril de 
2020. Seu objetivo será mostrar as tendências históricas essenciais 
para propiciar tanto uma análise conjuntural quanto uma de qual 
seria a perspectiva ou o cenário futuro, caso o choque sanitário, com 
quebras de demanda e oferta, não interrompesse o prolongamento 
dessas tendências. 

!  

!  



!  38

!  

!  



!  39

!  

!  

!  



!  40

!  

!  

!  



!  41

!  

!  

!  



!  42

!  

!  

!  



!  43

!  

!  



!  44

Bibliografia 

Clique para Download: 

RAY DALIO e outros. Tradução: Populismo – Falar em Nome do 
Povo. Junho 2020. 

RAY DALIO. Tradução: Crise da Grande Dívida. 2019. 

COSTA, Fernando Nogueira da. Mercados e Planejadores Imperfeitos. 
Blog Cidadania e Cultura; 2020. 

COSTA. Fernando Nogueira da. Bancos Estatais sob Estado Mínimo. 
Blog Cidadania e Cultura. 2020 

COSTA, Fernando Nogueira da. Pensamento Sistêmico sobre 
Complexidade. Blog Cultura e Cidadania. 2020 

Fernando Nogueira da Costa – Capital e Dívida – Dinâmica do 
Sistema Capitalista. 2020 

Fernando Nogueira da Costa (org.) – Economia em Documentários – 
Coletânea de Textos para Discussão em Seminários. 2020 

Fernando Nogueira da Costa – Economia Monetária e Financeira 2a. 
Edição Revista 2020 

Fernando Nogueira da Costa – Economia em 10 Lições – 2a. Edição 
2020 

Fernando Nogueira da Costa – Ciclo – Intervalo entre Crises. 2019 

A Professora (Maria da Conceição Tavares) e seu Livro. 2019 

Fernando Nogueira da Costa – Estado da Arte da Economia. 2019 

Fernando Nogueira da Costa – A Vida está Difícil. Lide com Isso. 2019 

Fernando Nogueira da Costa – Cartilha de Finanças Pessoais – 2019 

Fernando Nogueira da Costa – Crônicas Econômicas: debater, bater 
rebater e combater. 2018 

Fernando Nogueira da Costa – Pensar o Brasil no século XXI. 2018 

Fernando Nogueira da Costa – Intérpretes do Brasil. 2018 

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/06/ray-dalio-e-outros.-populismo-falar-em-nome-do-povo.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/06/ray-dalio-e-outros.-populismo-falar-em-nome-do-povo.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2015/08/ray-dalio-crise-da-grande-dicc81vida.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/06/fernando-nogueira-da-costa-mercados-e-planejadores-imperfeitos.-blog-cidadania-e-cultura.-2020.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/06/fernando-nogueira-da-costa-mercados-e-planejadores-imperfeitos.-blog-cidadania-e-cultura.-2020.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/04/costa.-fernando-nogueira-da.-bancos-estatais-sob-estado-micc81nimo.-campinas-blog-cidadania-e-cultura.-2020.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/04/costa.-fernando-nogueira-da.-bancos-estatais-sob-estado-micc81nimo.-campinas-blog-cidadania-e-cultura.-2020.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/04/costa-fernando-nogueira-da.-pensamento-sistecc82mico-sobre-complexidade.-campinas-blog-cultura-e-cidadania.-2020-1.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/04/costa-fernando-nogueira-da.-pensamento-sistecc82mico-sobre-complexidade.-campinas-blog-cultura-e-cidadania.-2020-1.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/03/fernando-nogueira-da-costa-capital-e-dicc81vida-dinacc82mica-do-sistema-capitalista.-2020.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/03/fernando-nogueira-da-costa-capital-e-dicc81vida-dinacc82mica-do-sistema-capitalista.-2020.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/02/fernando-nogueira-da-costa-economia-em-documentacc81rios-coletacc82nea-de-textos-para-discussacc83o-em-seminacc81rios-1.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/02/fernando-nogueira-da-costa-economia-em-documentacc81rios-coletacc82nea-de-textos-para-discussacc83o-em-seminacc81rios-1.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/02/fernando-nogueira-da-costa-economia-monetacc81ria-e-financeira-2a.-ediccca7acc83o-revista-2020-1.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/02/fernando-nogueira-da-costa-economia-monetacc81ria-e-financeira-2a.-ediccca7acc83o-revista-2020-1.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/01/fernando-nogueira-da-costa-economia-em-10-liccca7occ83es-2a.-ediccca7acc83o-2020-1.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/01/fernando-nogueira-da-costa-economia-em-10-liccca7occ83es-2a.-ediccca7acc83o-2020-1.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/12/fernando-nogueira-da-costa-ciclo-intervalo-entre-crises.pdf
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2019/08/14/a-professora-e-seu-livro-baixe-o-livro-da-maria-da-conceicao-tavares/
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/08/fernando-nogueira-da-costa-estado-da-arte-da-economia-1.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/04/fernando-nogueira-da-costa-a-vida-estacc81-dificc81cil.-lide-com-isso.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/02/fernando-nogueira-da-costa-cartilha-de-financcca7as-pessoais-2019.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-cr%25C3%25B4nicas-econ%25C3%25B4micas-debater-bater-rebater-e-combater.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-cr%25C3%25B4nicas-econ%25C3%25B4micas-debater-bater-rebater-e-combater.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-n.-costa-pensar-o-brasil-no-s%25C3%25A9culo-xxi-resenhas-de-livros-1.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/11/fernando-nogueira-da-costa.-intecc81rpretes-do-brasil.pdf


!  45

Fernando Nogueira da Costa – Leituras de Cabeceira – Sociologia e 
Comportamentos 

Fernando Nogueira da Costa – Leituras de Cabeceira – Política 

Fernando Nogueira da Costa – Leituras de Cabeceira – História Geral 

Fernando Nogueira da Costa – Leituras de Cabeceira – História dos 
Povos 

Fernando Nogueira da Costa – Leituras de Cabeceira – História do 
Brasil 

Fernando Nogueira da Costa – Leituras de Cabeceira – Finanças 

Fernando Nogueira da Costa – Leituras de Cabeceira – Economia 
Mundial 

Fernando Nogueira da Costa – Leituras de Cabeceira – Economia 

Fernando Nogueira da Costa – Leituras de Cabeceira – Ciência e 
Filosofia da Mente 

Fernando Nogueira da Costa – Leituras de Cabeceira – Biografia e 
Futebol 

Fernando Nogueira da Costa – Leituras de Cabeceira – Arte de 
Comunicar 

Fernando Nogueira da Costa – Leituras de Cabeceira – Arte do 
Roteiro 

Fernando Nogueira da Costa – Complexidade Brasileira: Abordagem 
Multidisciplinar 

Fernando Nogueira da Costa – Métodos de Análise Econômica 

Fernando Nogueira da Costa – Ensino de Economia na Escola de 
Campinas – Memórias 

Fernando Nogueira da Costa – Bancos Públicos no Brasil 

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-sociologia-e-comportamentos.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-sociologia-e-comportamentos.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-pol%25C3%25ADtica.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-hist%25C3%25B3ria-geral.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/03/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-histocc81ria-dos-povos.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/03/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-histocc81ria-dos-povos.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-hist%25C3%25B3ria-do-brasil.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-hist%25C3%25B3ria-do-brasil.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-financcca7as.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-economia-mundial.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-economia-mundial.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-economia.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-ci%25C3%25AAncia-e-filosofia-da-mente.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-ci%25C3%25AAncia-e-filosofia-da-mente.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-biografia-e-futebol.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-biografia-e-futebol.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-arte-de-comunicar.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-arte-de-comunicar.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-arte-do-roteiro.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2019/01/fernando-nogueira-da-costa-leituras-de-cabeceira-arte-do-roteiro.pdf
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2018/12/13/livro-para-download-gratuito-complexidade-brasileira-abordagem-multidisciplinar/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2018/12/13/livro-para-download-gratuito-complexidade-brasileira-abordagem-multidisciplinar/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2018/10/30/metodos-de-analise-economica-modos-de-usar-meu-livro/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2018/09/13/livro-para-download-gratuito-ensino-de-economia-na-escola-de-campinas-memorias/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2018/09/13/livro-para-download-gratuito-ensino-de-economia-na-escola-de-campinas-memorias/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2017/11/26/bancos-publicos-do-brasil/


!  46

Sobre o Autor 

Fernando Nogueira da Costa é Professor Titular do IE-
UNICAMP, onde é professor desde 1985.  

Participou da direção estratégica de empresa pública 
como Vice-presidente de Finanças e Mercado de Capitais da 
Caixa Econômica Federal, entre fevereiro de 2003 e junho de 
2007. No mesmo período, representou a Caixa como Diretor-
executivo da FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos.  

Publicou os livros Ensaios de Economia Monetária, em 
1992, Economia Monetária e Financeira: Uma Abordagem 
Pluralista, em 1999, finalista do Prêmio Jabuti, Economia em 10 
Lições, em 2000 – esses dois com segunda edição digital –, 
Brasil dos Bancos, em 2012 pela EDUSP (Primeiro Lugar no 
XVIII Prêmio Brasil de Economia do COFECON - Conselho 
Federal de Economia em 2012 e finalista do Prêmio Jabuti 2013 
na área de Economia, Administração e Negócios), Bancos 
Públicos do Brasil (FPA-FENAE, 2016), 200 Anos do Banco do 
Brasil: 1964-2008 (2008, edição eletrônica), Métodos de Análise 
Econômica (Editora Contexto: 2018); Ensino de Economia na 
Escola de Campinas: Memórias (IE-UNICAMP: 2018); 
Complexidade Brasileira: Abordagem Multidisciplinar (IE-
UNICAMP; 2018), vinte e sete livros eletrônicos, inúmeros 
capítulos de livros e artigos em revistas especializadas. 
Coordenou e escreveu capítulos do livro sobre Mercado de 
Cartões de Pagamento no Brasil (ABECS).  

Palestrante com mais de duzentas palestras em 
Universidades, Sindicatos, Associações Patronais, Bancos, etc. 
Coordenador da área de Economia na FAPESP de 1996 a 2002. 

Publicou artigos em jornais de circulação nacional, 
atualmente, posta em conhecidos sites como GGN, Brasil 
Debate e CartaMaior.  

Seu blog (http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/), 
desde 22/01/2010, recebeu mais de 8,5 milhões visitas. 

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/

	Introdução: Fase de “Empurrar Corda”
	Populismo de Extrema-Direita Chocando o Ovo-da-Serpente Fascista
	Jogo Capitalista: coroa, rico ganha; cara, pobre perde
	Impostos, Títulos de Dívida Pública ou Moeda
	Paradoxo Brasileiro: Baixar Juro Aumenta Poupança
	Mapeamento da Riqueza Financeira Brasileira
	Conclusão: Projeto Social-Desenvolvimentista para Salvar o Brasil
	Anexo Estatístico
	Bibliografia
	Sobre o Autor

