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Prefácio 

Karen Petrou é sócia-gerente da Federal Financial Analytics e 
autora do livro “Engine of Inequality: The Fed and the Future of 
Wealth in America”. 

Publicou artigo no The New York Times no dia 12 de Julho de 
2021. A autora defende uma tese à primeira vista paradoxal para os 
críticos da elevação dos juros: “quanto mais as taxas permanecem 
ultrabaixas, a economia não voltará a crescer, mas sim a 
desigualdade continuará crescendo”. 

Uma Economia de Mercado de Capitais, sonho da equipe do 
ministério da Economia no Brasil, é distinta de uma Economia de 
Endividamento Público ou Bancário. Lá nos States, juro baixo provoca 
bolha de ativos e maior concentração da riqueza. Aqui, no ano 
passado, houve um arremedo disso… Resultado: fuga da renda fixa 
para ativos de risco: ações e dólar.  

Traduzi o artigo, postei-o no meu blog e compartilhei na minha 
rede social. Faltava um trabalho extra: a tradução do livro. Usando a 
inteligência artificial e editando-a, para corrigir suas impropriedades, 
consigo memorizar suas principais passagens ou o enredo. 

Face ao excesso de informações disponíveis, hoje, na internet e 
no streaming, das quais sou consumidor ávido, percebi a leitura de 
livro em papel ser rapidamente esquecida. Passei a só conseguir ler, 
de maneira atenta (e grifada), os livros digitais em tablet, tipo iPad. 
Nele leio também o Kindle e todos os pdfs. 

Com 70 anos, feliz ou infelizmente, superei a literatura em 
papel. Necessito somar a inteligência artificial à minha burrice natural 
de ser humano. 

Por exemplo, na minha área de especialização, a sabedoria 
convencional diz: quanto mais baixas as taxas de juros são fixadas 
por um Banco Central, mais rápido a economia cresce. Mas, Karen 
Petrou a contesta: quanto mais as taxas permanecem ultrabaixas, a 

https://fedfin.com/engine-of-inequality/
https://fedfin.com/engine-of-inequality/
https://fedfin.com/engine-of-inequality/
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economia não voltará a crescer, mas sim a desigualdade continuará 
crescendo. 

*** 

Existem sinais de agravamento da desigualdade em toda a 
economia dos EUA. Mas os surtos recentes remontam a uma grande 
mudança após 2008. Transformou a forma como os Estados Unidos 
lutam contra as recessões econômicas. 

No início de 2021, o 1% mais rico dos americanos detinha 32% 
da riqueza do país, seu nível mais alto desde o início desses registros 
em 1989. Os 50% mais pobres, por sua vez, detinham apenas 2% da 
riqueza do país. Esse novo recorde aconteceu em um ano de enorme 
estímulo econômico e mais de uma década de taxas de juros 
baixíssimas. 

 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/distribute/chart/
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Pergunta Petrou: quem foi ajudado por esta política? Desde o 
início de 2020, os 50% mais pobres ganharam US$ 700 bilhões em 
riqueza. Mas isso é uma ninharia em comparação com os ganhos 
gigantescos para cada vez menos pessoas. Os ricos estão cada vez 
mais ricos porque, no mesmo período, o 1% mais rico ganhou US$ 10 
trilhões. 

 
Fonte: Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal 

O Fed controla a política monetária dos Estados Unidos. 
Infelizmente, ele está atolado no pensamento convencional, embora 
sua política, desde 2008, não seja convencional em escala, escopo e 
onipotência. 
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Seguindo seu axioma de “taxas mais baixas são melhores”, o 
Fed manteve as taxas de juros de curto prazo “reais” dos EUA em – 
ou até abaixo – de zero, depois de levar a inflação em 
consideração. O Fed agora planeja manter as taxas ultrabaixas até 
cerca de 2023, mesmo caso a inflação suba. 

Isso resulta em desigualdades de riqueza ainda maiores, 
porque aumenta a distância entre os ricos e todos os outros. 

O impressionante crescimento da desigualdade nos EUA é tudo 
culpa do Fed? Não. A política tributária favoreceu os ricos e as 
corporações por décadas, para citar outra causa.  

Mas a desigualdade de renda e riqueza resulta de quem fica 
com o dinheiro. E o Fed tem poder incomparável sobre quem 
consegue o dinheiro nos mercados, nas comunidades e até mesmo 
nas famílias. 

Curta e grossa, Petrou levanta sua hipótese a ser defendida em 
seu livro: o Fed controla o fluxo de dinheiro – e ele flui para os ricos. 

As principais ferramentas do Fed, para combater as recessões, 
constituem uma dupla:  

1. taxas de juros ultrabaixas, e  

2. uma política conhecida como Flexibilização Quantitativa (QE).  

O afrouxamento monetário acontece quando o Fed compra 
ativos, como títulos. Ele mantém o dinheiro fluindo e dá aos bancos 
muita liquidez. Isto, de maneira pressuposta, tornaria os 
empréstimos mais fáceis. 

Para ter uma ideia da magnitude do papel do Fed, dê uma 
olhada em seu portfólio. Os ativos retirados pelo Fed da economia 
como parte do QE agora estão em US$ 8,1 trilhões, ou cerca de um 
terço do PIB. 

Para estimular a economia, depois de 2008, o Federal Reserve 
aumentou seu balanço e reduziu as taxas de juros. A atual pandemia 
de coronavírus disparou essa estratégia, criando o maior balanço 

https://www-nytimes-com.translate.goog/interactive/2017/08/07/opinion/leonhardt-income-inequality.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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patrimonial já registrado e as menores taxas de juros da história 
moderna dos Estados Unidos. 

Ninguém mais poderia possuir tanto. Ora, isso significa 
ninguém, exceto o Fed, ter tanto poder sobre os vencedores e os 
perdedores na economia ou, de maneira mais apropriada, na 
sociedade norte-americana, quiçá mundial. 

A abordagem do Fed tem como premissa as expectativas de 
gotejamento, com base em uma teoria adotada no início dos anos 
2000. Os banqueiros centrais dos EUA acreditam: quanto mais alto os 
mercados voam e quanto mais os ricos gastam, melhor serão todos 
os demais. 

Na verdade, essa política funciona apenas para os ricos. 

Embora o enorme portfólio baseado em QE do Fed tenha 
evitado inicialmente um caos econômico ainda pior, quando as crises 
financeiras de 2008 e 2020 aconteceram, seus benefícios ao longo do 
tempo foram dez vezes maiores para os preços do mercado de ações 
em lugar de ser para a prosperidade econômica geral. 

Meses, desde o aumento na flexibilização quantitativa, o 
resultado é visto abaixo. 

 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://www.bis.org/publ/work680.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://www.bis.org/publ/work680.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://www.bis.org/publ/work680.pdf
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Taxas de juros ultrabaixas destinam-se a estimular o 
crescimento. Mas param de ter um efeito benéfico quando caem 
tanto a ponto de distorcerem os incentivos à poupança e, em vez 
disso, direcionarem para o investimento especulativo, como em 
Bitcoin ou GameStop, para citar dois exemplos recente. 

Muitos americanos possuem ações, mas a maioria das ações 
(54%) pertence a 1% e grande parte do restante aos 9% seguintes. 
Karen Petrou informa 86% delas estarem em mãos dos 10% mais 
ricos nos Estados Unidos. 

O mesmo pode ser dito do setor imobiliário. As baixas taxas de 
juros estabelecidas pelo Fed estimulam os empréstimos, criando mais 
demanda para a compra de casas e forçando os preços a subir. O 
aumento do patrimônio líquido é ótimo para os proprietários 
existentes, mas os americanos mais ricos, possuidores de 
propriedades, mais se beneficiam. 
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E quanto aos americanos batalhadores, tentando progredir não 
por meio de ativos, mas por meio da poupança? Mesmo as famílias 
de baixa renda estão fazendo o possível para economizar uma 
quantidade surpreendente de dinheiro. Mas a política de taxas de 
juros do Fed priva os poupadores de qualquer interesse visto em 
parcimônia. 

O impacto da desigualdade do enigma invista-você-ganha-e-
você-perde é claro. Para entender por qual razão, imagine duas 
pessoas tentando fazer crescer US$ 10.000 por meio de 
investimentos ou poupanças. 

 

Os cálculos acima mostram: mesmo se os americanos médios 
pudessem economizar US$ 10.000, eles estariam muito atrás dos 
investidores em ações. Após a inflação, sua economia renderia 
apenas US $ 9.529, ou seja, teriam uma perda real. 

Para qual finalidade serve o Fed? O papel do Fed é definido em 
seu estatuto legal. Estabelece o roteiro para desvendar a 
desigualdade social para a qual ele ajudou a fomentar desde a crise 
de 2008. 

O primeiro objetivo de seu duplo-mandato é “pleno emprego”: 
significa praticamente todo mundo com desejo de ter um emprego 
ser capaz de o obter. Isso teria um impulso significativo (e imediato) 
se o Fed revertesse sua política de baratear dívida do passado, 
necessidade já ultrapassada.  

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://www.cnbc.com/2018/09/27/heres-how-much-money-americans-have-in-savings-at-every-income-level.html
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://fraser.stlouisfed.org/title/full-employment-balanced-growth-act-humphrey-hawkins-act-1034
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Agora, trata-se de levar as empresas a se endividarem de novo, 
para a alavancagem financeira de construção de novas fábricas de 
novos produtos em vez de usar seus recursos sobrantes para o 
aumento dos lucros dos acionistas através de recompra de ações. 

Outra meta é a “estabilidade de preços”, cuja melhor medida é 
a avaliação de quanto custa para uma família de classe média 
sobreviver. A medida usada pelo Fed ignora os aumentos de custo e 
obscurecem o aumento das dívidas das famílias, exceto as mais 
ricas.  

O Fed, portanto, ignora o risco em longo prazo, representado 
por essa dívida familiar vinda do passado. Ela atinge:  

1. a segurança financeira,  

2. a compra da casa própria e  

3. uma aposentadoria segura. 

Há um terceiro objetivo no comportamento atual do Fed: taxas 
de juros “moderadas”. Ora, taxas abaixo de zero, levando-se em 
conta a inflação, são tudo menos moderadas. Então, devem ser 
aumentadas gradativamente, a partir de agora, afirma Karen Petrou. 

A recuperação atual está sendo impulsionada não pelo Fed, mas 
pelos projetos de estímulo aprovados pelo Congresso. Depois, quando 
esses gastos diminuírem, os Estados Unidos serão uma nação onde 
pelo menos um quarto das famílias de classe média ainda não podem 
pagar o tratamento médico precisado.  

A geração do milênio de baixa renda tem dívidas estudantis 
iguais a pelo menos 372% da renda. Ainda mais agora não será 
capaz de lidar nem mesmo com uma despesa inesperada de $ 400. 

Isso é riqueza sem prosperidade, uma violação de todos os 
princípios do mandato estatutário do Fed. Em vez de lamentar a 
desigualdade, mesmo quando ela a torna pior, o Fed pode e deve 
reescrever rapidamente a política com um novo objetivo em 
mente: prosperidade compartilhada, medida pela maioria dos 
cidadãos, não por quão alto O Mercado voa. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://www.federalreserve.gov/publications/files/2020-report-economic-well-being-us-households-202105.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://www.federalreserve.gov/publications/files/2020-report-economic-well-being-us-households-202105.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://www.gao.gov/assets/gao-20-194.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://www.gao.gov/assets/gao-20-194.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://www.federalreserve.gov/publications/files/2020-report-economic-well-being-us-households-202105.pdf
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A Sra. Petrou é sócia-gerente da Federal Financial Analytics e 
autora de ”Engine of Inequality: The Fed and the Future of Wealth in 
America”. 

Fonte: https://www.nytimes.com/interactive/2021/07/12/opinion/
covid-fed-qe-inequality.html 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://fedfin.com/engine-of-inequality/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&elem=1&u=https://fedfin.com/engine-of-inequality/
https://www.nytimes.com/interactive/2021/07/12/opinion/covid-fed-qe-inequality.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/07/12/opinion/covid-fed-qe-inequality.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/07/12/opinion/covid-fed-qe-inequality.html
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Introdução 

Chamada por um banqueiro americano de “a mente mais 
perspicaz em analisar a política bancária hoje – talvez sempre”, Karen 
Petrou é uma das consultoras financeiras mais procuradas em 
Washington e uma das especialistas mais influentes em política e 
regulamentação financeira do mundo. Ela é sócia-gerente da Federal 
Financial Analytics, Washington, DC, empresa de consultoria de 
serviços financeiros cofundada por ela em 1985.  

Ela não faz lobby para ninguém, fornecendo análise estratégica 
e política e serviços de consultoria para as principais instituições 
financeiras e bancos centrais globais. Suas opiniões podem ser 
encontradas quase todos os dias no Financial Times, American 
Banker, Wall Street Journal, NPR, CNBC e muitos outros meios de 
comunicação.  

Além de testemunhar perante o Congresso dos EUA, ela falou 
perante os Bancos da Reserva Federal de Nova York, St. Louis, San 
Francisco e Chicago; o Banco Central Europeu; o Fundo Monetário 
Internacional; e muitos outros grupos governamentais, industriais e 
acadêmicos.  

Ela também fornece orientação estratégica para fundações de 
forma pro bono em conexão com o trabalho dela e de seu marido, 
Basil, para criar novos instrumentos de financiamento e acelerar a 
pesquisa biomédica. Vencedores do Prêmio Visionário em 2019 da 
Fundação Fighting Blindness por este trabalho, os Petrous vivem em 
Washington. 

Em seu últ imo l ivro, lançado em 2021, “Motor da 
Desigualdade”, Karen Petrou diagnostica: em 2008, o sistema 
financeiro entrou em colapso repentinamente e, para muitos 
reguladores e banqueiros centrais, aparentemente sem aviso. A 
“Grande Crise Financeira”, em seguida, causou estragos, mas em 
2010 o sistema financeiro se estabilizou e os mercados de ações 
começaram sua ascensão.  

Em 2013, o Federal Reserve estava confiante de a “Grande 
Recessão” em seguida à Grande Crise Financeira havia terminado, 
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com os mercados financeiros também a caminho de se tornarem à 
prova de balas, graças às novas regras bancárias difíceis. O Banco 
Central dos EUA proclamou assim tudo estar certo com a economia 
nacional e o sistema financeiro. 

Isso aconteceu embora apenas uma pequena porcentagem dos 
americanos se beneficiasse com o aumento dos mercados financeiros. 
O subemprego era endêmico e qualquer um em busca de salvar seu 
caminho para uma vida relativamente melhor perdeu terreno todos 
os dias, devido às taxas de juros baixíssimas. 

A administração Obama também se parabenizou pela economia 
sólida e sistema financeiro resiliente, Hillary Clinton fez campanha 
pela prosperidade renovada. Infelizmente, os americanos do interior 
do país sabiam mais em lugar dos economistas sobre suas próprias 
lutas.  

Donald Trump venceu, os mercados subiram mais, o 
crescimento econômico permaneceu fraco e os habitantes mais 
pobres dos Estados Unidos ficaram cada vez mais furiosos, pois a 
desigualdade econômica aumentava ainda mais. Em 2020, o COVID 
destruiu todos os fundamentos sobre os quais o Fed pensava a 
economia e o sistema financeiro se apoiar de forma tão segura.  

Uma década de mercados financeiros em ascensão em cima de 
uma aguda desigualdade econômica e racial tornou os EUA tão 
vulneráveis a um choque econômico quanto uma casa de saúde 
malcuidada para o coronavírus. 

Karen Petrou está entre os americanos cada vez mais furiosos, 
de 2010 a 2020, conforme os Estados Unidos se tornavam cada vez 
mais desiguais, enquanto formuladores de políticas bem-
intencionados lhes asseguravam, como o Fed gosta de dizer, “a 
economia dos EUA estava em um bom lugar”. Em seu trabalho diário, 
analisa a política monetária e regulatória para avaliar seu impacto 
estratégico nas empresas e nos mercados de serviços financeiros, 
fazendo-o para grandes corporações, bancos centrais e outros no 
mercado financeiro.  

Eles ganham ou perdem dinheiro com base em qual política os 
policy-makers fazem. Este não é exatamente um trabalho nas 
trincheiras da desigualdade, mas oferece uma perspectiva única 



  14

sobre o efeito totalmente perverso da política financeira pós-2008: 
desigualdade aguda e riscos resultantes para o crescimento e a 
estabilidade financeira. 

Quando a campanha de 2016 começou, ela também viu outra 
consequência da política financeira pós-crise: a fúria do eleitor sobre 
a surdez da maioria dos tomadores de decisão financeira quanto à 
desintegração da classe média americana, desespero econômico em 
comunidades de cor, e profunda desconfiança em relação ao antes 
considerado o coração agrícola e manufatureiro dos Estados Unidos. 
Chamadas ressoaram por políticas baseadas no populismo, nativismo 
e até mesmo racismo. 

Essas chamadas que acabaram sendo clarões para muitos, 
porque vastas áreas dos EUA estavam em crise econômica aguda, 
não importando o crescimento agregado e os números de emprego 
com os quais o Federal Reserve se confortou em si. 

Como sua natureza é a de um analista, não de um defensor, 
Petrou mergulhou nos dados. Como você verá tudo isso, neste livro, 
quanto mais alguém conhece os fatos concretos do impacto da 
desigualdade na política financeira, mais furioso fica. Assim, Petrou 
mudou para o modo advogado. 

Em 2016, ela disse a um grupo de banqueiros centrais globais: 
a desigualdade de renda é a vítima do campo de batalha da reforma 
pós-crise. Exortou-os a limpar sua própria bagunça, não contar com 
mudanças na tributação, gastos, tecnologia ou outras políticas de 
alguma forma para fazer isso por eles.  

Os banqueiros centrais foram receptivos, mas nenhum agiu. A 
desigualdade então subiu ainda mais, enquanto a política monetária e 
regulatória pós-2008 continuou inalterada, levando-a em outro 
discurso aos banqueiros centrais em 2018 para fazer um caso ainda 
mais contundente para uma reforma da política financeira rápida. 
Mais uma vez, os banqueiros centrais ouviram, mas não fizeram nada 
mais. 

Este livro é sua resposta a toda essa inércia. É uma resposta 
pela qual a América se tornou ainda mais irritada e exigente de 
salvamento urgente após a pandemia.  
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Se mais pequenas empresas tivessem acesso a crédito sólido, 
antes da COVID, muito menos teriam fechado e muitos mais 
empregos de baixa renda teriam sobrevivido.  

Se a maioria dos americanos tivesse conseguido economizar um 
pouco, as famílias não teriam procurado despensas de alimentos em 
números ainda incalculáveis.  

Se os legisladores tivessem visto a alardeada recuperação 
propiciada pelo Fed ter parado bem antes de alcançar as pessoas de 
cor e as pequenas empresas, então a fúria após o assassinato de 
George Floyd teria se concentrado apenas na justiça racial, não 
também nas demandas de “comer os ricos”.  

Se todas as instituições financeiras – não apenas os bancos – 
tivessem sido devidamente regulamentadas, os americanos não 
estariam tão endividados e o sistema financeiro não teria 
desmoronado no primeiro dia quando a força do COVID foi sentida.  

E se o Fed não tivesse se apressado imediatamente para 
resgatar todo esse risco, os americanos ricos não teriam se tornado 
muito mais ricos mais rapidamente, mesmo com os números do 
desemprego nos Estados Unidos atingindo níveis nunca vistos desde 
a Grande Depressão. 

A desigualdade econômica não é uma maldição a afligir todos 
os Estados Unidos porque algumas pessoas simplesmente não se 
esforçam o suficiente ou mesmo porque alguns políticos 
simplesmente não se importam o suficiente. Este livro – o primeiro a 
fazê-lo – mostrará a desigualdade de renda e riqueza dos EUA ter 
piorado mais rápido depois de 2010, acima de qualquer ritmo do 
passado, devido a uma mudança dramática naquele ano: a maneira 
como o Federal Reserve definiu a política monetária e regulatória.  

Como o leitor verá, há uma conexão clara e causal entre a 
política financeira e a desigualdade econômica e quebrá-la é 
desejável, viável, politicamente alcançável e significativo como um 
remédio de igualdade de curto prazo. 

Pode parecer fantasioso direcionar seu ataque à política 
financeira. Afinal, a maioria dos habitantes nem segue a política 
financeira, muito menos sente seu impacto em suas vidas diárias.  
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No entanto, as taxas de juros obtidas no banco ou pagas em 
suas dívidas, os retornos obtidos por alguns dos especuladores no 
mercado de ações, as empresas financeiras escolhidas ou com as 
quais são forçados a fazer negócios e até mesmo os salários 
recebidos são o resultado de política financeira. Como resultado, a 
política financeira controla as principais turbinas do motor da 
desigualdade. 

A política financeira é a combinação da política monetária 
ditada pelo Federal Reserve Board e as regras escritas pelo Fed e 
pelos reguladores financeiros. Embora ignorada pela maioria das 
avaliações de desigualdade econômica, a política financeira define a 
velocidade e a direção do motor da desigualdade, porque o 
combustível do motor da desigualdade é o dinheiro, e nenhuma 
política movimenta o dinheiro com mais força em lugar da política 
financeira.  

Quando a economia dos EUA dependia em grande parte da 
indústria e da agricultura, a política financeira moveu o motor da 
desigualdade. Entretanto, era apenas um pouco em comparação com 
outras causas da desigualdade econômica americana, como impostos 
ou política comercial.  

Mas quando uma economia é “financeirizada”, ou seja, quando 
o crescimento depende em grande parte das atividades financeiras, 
não da produção real – a política financeira é um motor da 
desigualdade em si mesma. Os EUA são uma economia financeirizada 
e a política financeira é, portanto, uma potente força de 
desigualdade. 

Nos Estados Unidos, o dinheiro se move para onde a política 
monetária e regulatória o leva. Desde a Grande Crise Financeira, a 
política levou o dinheiro a fazer apostas cada vez mais especulativas 
em mercados financeiros. Eles não conhecem riscos nem limites, 
graças novamente à política financeira.  

Como poderia ser, no dia em abril de 2020, quando os EUA 
anunciaram as mortes recorde de COVID, o S&P 500 terminou sua 
melhor semana desde 1974?!  
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Como este livro mostrará em detalhes, não é preciso ir além do 
Fed. Naquele dia, ele também interveio com trilhões para sustentar 
até mesmo os investimentos mais arriscados. 

Portanto, fica claro: o dinheiro determina os ricos e os pobres 
de uma economia, mas como funciona o motor da desigualdade 
movido pelo dinheiro?  

Primeiro, a analogia do motor encapsula a lição do Evangelho 
de São Mateus: “Porque a todo aquele possuidor, será dado, e terá 
em abundância; mas a quem não tem será tirado até o pouco 
possuído” (Mateus 25:29). 

Esta injunção bíblica está em uma parábola, a qual alguns 
estudiosos leem como uma avaliação do crescimento espiritual, mas 
descreve apropriadamente a descoberta crítica na análise magistral 
de Thomas Piketty da desigualdade econômica: quando as taxas de 
retorno financeiro estão acima das taxas de crescimento econômico 
mais amplo, a desigualdade acelera de forma cumulativa. É como um 
motor cheio de gás dirigido por alguém com o pé pesado no pedal. 

A segunda razão para pensar na desigualdade como um motor 
de política financeira é ela nos ajudar a reconhecer a importância 
crítica de tomar medidas capazes de a inverterem ou mesmo 
desligarem.  

Permitir um motor continuar em seu curso, mesmo quando o 
curso esteja errado, só nos afasta de nossa meta em velocidades 
definidas cada vez mais rápidas pela força cumulativa do motor. Para 
fazer a diferença na desigualdade, precisamos, portanto, escolher 
políticas para fazer a diferença o mais rápido possível. 

Este livro, portanto, não apenas detalha como a política 
financeira tornou os Estados Unidos cada vez mais desiguais, cada 
vez mais rápido, mas também estabelece as mudanças necessárias a 
se fazer no motor sob a lei atual com incrivelmente pouca 
controvérsia. Irão desacelerar rapidamente o motor e recalibrar sua 
direção em direção à igualdade econômica renovada. 

Muito do pensamento sobre a desigualdade propõe reparos 
muito maiores, mas a maioria é controversa, cara e – o mais 
importante – de ação lenta. Por exemplo, reformar o sistema 
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educacional do país é de fato uma solução importante para a 
desigualdade, mas levará anos até quando as crianças em uma 
escola primária melhor se formem em instituições de ensino superior 
e diminuam a desigualdade familiar. Não podemos esperar tanto 
tempo. 

Porque a desigualdade é um motor com força cumulativa capaz 
de destruir até o nível baixo, moderado e uniforme das famílias de 
renda média, as soluções significativas não devem ser apenas de 
ação rápida, mas também politicamente plausíveis. Mudanças na 
política fiscal dos Estados Unidos, ou seja, na tributação e gastos, 
como um “imposto sobre a fortuna” ou “renda garantida” são 
atraentes para alguns, em termos macroeconômicos e de justiça 
social, mas enfrentam longas dificuldades políticas.  

As correções de política financeira para o motor da 
desigualdade nem sempre são ideais, mas as soluções práticas de 
política para a desigualdade de renda e riqueza diminuem o motor da 
desigualdade e nos dão tempo também para fazer reparos estruturais 
mais profundos. 

Então, quais são essas correções de política financeira de ação 
rápida, politicamente plausível e de alto impacto?  

A primeira reformulação da política monetária dos Estados 
Unidos é para ela estabelecer as taxas de juros em níveis chamados 
por Petrou de “retorno vivo” e retirar a rede de segurança do Fed dos 
mercados financeiros.  

Desde meados dos anos 2000, a principal diretriz da política 
monetária dos Estados Unidos é o chamado pelo Fed de Efeito 
Riqueza". Como o nome indica, pressupõe “quanto mais ricas 
algumas pessoas ficam, mais dinheiro escorreria para o resto de nós”.  

O Efeito Riqueza funcionou em um sentido – a riqueza cresceu 
a alturas prodigiosas em cada vez menos mãos –, mas não fez nada 
para uma prosperidade compartilhada mais ampla. Este livro, 
portanto, postula um conjunto de ações de política monetária, 
baseadas em um Efeito de Igualdade, derivado de intervenções de 
base do Fed, não de generosidade de cima para baixo. 
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O leitor verá: uma das razões pelas quais o Fed pensou o Efeito 
Riqueza criar um “bom lugar” é porque o Fed mede os Estados 
Unidos como eram décadas atrás, não como são agora. Quando 
mediu o emprego, o Fed não considerou os milhões com empregos 
apenas de meio período ou aqueles fora da força de trabalho, devido 
apenas à falta de esperança, e não à falta de desejo de trabalhar.  

O Fed disse: as famílias americanas têm uma riqueza 
crescente. Mas ignorou o fato de a maior parte dessa riqueza estava 
em cada vez menos mãos.  

Os ganhos salariais dos quais o Fed se orgulhava resultavam de 
mais pessoas em mais famílias tendo de trabalhar em mais 
empregos, não de salários mais altos, permitindo um assalariado 
sustentar sua família com conforto razoável, como muitos norte-
americanos presumiam quando eram crianças. 

E o Fed não percebeu o fato de a maioria das famílias 
americanas vivia de salário em salário, sobrevivendo apenas com 
dívidas de alto custo. O Banco Central elogiou suas taxas de juros 
ultrabaixas como um incentivo ao Efeito Riqueza, mas significaram, 
para a vasta maioria das famílias americanas, nenhuma esperança de 
economizar para o futuro. A maior parte da dívida paga também 
permanecia muito, muito cara. 

Como veremos, essa alta carga de dívida, combinada com os 
desafios para criar um nível de emprego robusto, atingiu duramente 
os Estados Unidos, quando a COVID “puxou o tapete” de todas as 
expectativas equivocadas do Fed.  

Ainda assim, quando a pandemia atingiu, o Fed criou duas 
enormes instalações para impedir dívidas corporativas gigantes e 
abriu um banco Main Street. Ele, de fato, fazia negócios com 
empresas capazes de pagar empréstimos superiores a US$ 250.000 
porque suas receitas anuais chegavam a US$ 5 bilhões. Em vez disso, 
o Fed poderia e deveria ter aberto um Fundo de Financiamento da 
Família para fornecer apoio econômico emergencial de base – e não 
gota a gota. 

No entanto, não é suficiente para o Fed primeiro fixar a política 
monetária [de juros] com base em uma leitura verdadeira da 
economia desigual dos Estados Unidos e também ajudar aqueles 
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realmente necessitados de recursos econômicos sob forte estresse. 
Não podemos ter prosperidade compartilhada se o sistema financeiro 
dos EUA quebra desastrosamente a cada década – e assim leva junto 
parte da riqueza. 

A terceira correção para o mecanismo de desigualdade neste 
livro, portanto, redesenha a regulamentação financeira dos Estados 
Unidos, não removendo todas as regras caras impostas aos bancos 
depois de 2010, mas ao invés disso, realinhando as regras de modo 
as atividades financeiras semelhantes sejam submetidas a regras 
semelhantes.  

Quando apenas os bancos estão sujeitos a regras rígidas de 
segurança e solidez e de proteção ao consumidor, as finanças saem 
dos bancos. Portanto, faltam muitas regulamentações críticas para a 
obtenção de maior igualdade. Isso aconteceu de 2010 a 2020 e 
sabemos o acontecido então. 

Consertar o sistema financeiro significa não apenas novas 
regras, mas também novas instituições. Podemos consertar a 
alocação desigual de crédito acessível em parte consertando como as 
instituições financeiras são construídas. Os bancos de igualdade 
estão, portanto, entre as soluções, propostas por Petrou, para um 
sistema financeiro mais igualitário. 

Por fim, não podemos esquecer o combustível do motor da 
desigualdade: o dinheiro.  

Empresas como Facebook e Amazon não são apenas 
dominantes na mídia social e no varejo – elas planejam emitir novas 
formas de dinheiro em um sistema de pagamento redesenhado. Isso 
poderia dar a eles controle não apenas sobre com quem nos 
associamos, o que compramos, o que lemos e até mesmo como 
votamos, mas também sobre quanto dinheiro temos e para quem ele 
vai.  

Estamos acostumados a pensar no dinheiro como as notas em 
nossas carteiras ou os números em nossas contas bancárias, mas 
uma silenciosa revolução redefinindo o dinheiro está em andamento. 
Se continuar sem os controles apropriados, o combustível do motor 
da desigualdade irá ainda mais rápido e em quantidades ainda 
maiores para aqueles menos precisados dele. 
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Assim, a última correção, detalhada por Petrou, cria um novo 
sistema de dinheiro digital sob o controle do Fed junto com os 
controles do Fed para garantir seu novo dinheiro aprimorar o acesso 
igual, em transações seguras, não apenas para os ricos, mas também 
para o resto de nós. Muito neste livro critica o Fed, mas Petrou ainda 
confia nele mais com seu dinheiro em vez de ele ficar com o 
Facebook... 

Nos anos 60, um filósofo social disse: “Da mesma forma que os 
homens [sic] não podem tolerar por muito tempo um senso de falta 
de sentido espiritual em suas vidas individuais, eles não podem 
aceitar por muito tempo uma sociedade em que poder, privilégio e 
propriedade são não distribuído de acordo com alguns critérios 
moralmente significativos.” [Irving Kristol. ‘When virtue loses all her 
loveliness' – some reflections on capitalism and ‘the free society. 
Public Interest 8 (Fall 1970).] 

Quando tanta riqueza está em tão poucas mãos, sua 
moralidade é elusiva. Logo, a fúria engendrada por isso torna-se 
generalizada. 

Abordar as questões econômicas, sociais e morais definidoras 
de nosso tempo requer um plano de ação de ação rápida, direcionado 
e politicamente plausível, voltado para as políticas capazes de 
exercerem mais força no motor da desigualdade. Este livro provará: a 
política financeira é o motor da desigualdade e pode primeiro ser 
revertida e depois desligada.  

Se fracassarmos, na década de 2020, tanto quanto fracassamos 
na década de 2010, em consertar a política financeira, a fúria 
realmente se dissipará e os formuladores de políticas financeiras a 
merecerão. O resto de nós, nem tanto... 
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Capítulo 1.  
Desigualdade:  

porque está tão pior e o que fazer a respeito 

“Ninguém esteve conosco quando ocupou um cargo,  
nem democratas nem republicanos. Estou cansado de ser adulado e 

roubado no processo... [Os políticos] estão tão fora de contato  
com a realidade e com as pessoas reais. Todos eles.” 

[Um trabalhador da indústria automobilística  
eleitor por duas vezes em Barack Obama e depois em Donald Trump] 

Se mais americanos tivessem mais economias para amortecer o 
choque do desemprego repentino e se o sistema financeiro americano 
fosse mais justo, o custo econômico da COVID ainda teria sido caro, 
mas não desastroso. Mas, enquanto os EUA se encaminhavam para a 
pandemia, eram a mais desigual de todas as economias avançadas, 
tornando-se muito mais desiguais, de maneira muito mais rápida, 
depois de 2010. 

Não por acaso 2010 também marca o início de grandes 
mudanças na política financeira dos Estados Unidos, devido à 
resposta monetária e regulatória à crise financeira de 2008. O 
poderoso elo entre a política financeira e a economia norte-americana 
muito mais desigual é o tema deste livro. Quebrá-lo é seu objetivo. 

O leitor pode pensar as políticas monetária e regulatória 
estarem muito longe da desigualdade econômica, dado o foco usual 
em fatores como política tributária e educacional. A desigualdade 
econômica resulta de muitas causas, mas quem fica com o dinheiro e 
como é o elemento mais importante em cada uma delas.  

“O dinheiro não cai apenas das árvores” (se fosse assim). O 
trabalho dos Bancos Centrais, como o Federal Reserve, é controlar 
quem fica com o dinheiro, sendo o Fed a única agência do governo 
dos Estados Unidos expressamente responsável por alocar dinheiro 
não apenas para o crescimento estável, mas também para a 
prosperidade compartilhada.  
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Ele e outros Bancos Centrais ao redor do mundo usam seu 
próprio dinheiro e as reservas [compulsórias ou voluntárias], 
mantidas pelos bancos, para encorajar os mercados a acelerar ou 
desacelerar a economia de uma nação. A partir de 2010, o Fed jogou 
o dinheiro no colo cada vez mais amplo das famílias mais ricas.  

Em 2020, ele redobrou esses esforços com ainda mais trilhões 
por ainda menos milhões. Graças ao Fed, o período imediatamente 
após a pandemia de COVID foi “uma das maiores transferências de 
riqueza da história”. 

Os reguladores financeiros também controlam quem obtém o 
dinheiro, abrindo ou fechando as torneiras de dinheiro para disciplinar 
os bancos ou para proteger os tomadores de empréstimos. Depois de 
2010, os reguladores bancários, inadvertidamente:  

1. desativaram o financiamento de empréstimos acessíveis para os 
americanos médios e  

2. cortaram as contas bancárias costumeiramente usadas pelas 
famílias para obter retornos vivos com economias ganhas com 
dificuldade.  

Algumas infelizes famílias encontraram financiamento de 
empresas financeiras não regulamentadas e ambiciosas, mas isso 
geralmente custava caro e apresentava risco de agravar a 
desigualdade no longo prazo.  

Com o fim da última década, novas formas de instituições 
financeiras não regulamentadas foram cada vez mais alimentadas por 
novas formas de dinheiro. Muitas delas foram formuladas por 
empresas gigantes de tecnologia como o Facebook. Ao longo dos 
mesmos anos, digitalizou a vida econômica e cotidiana, para sua 
própria vantagem considerável. 

O que o Fed chamou de recuperação robusta foi na verdade a 
mais lenta desde a Segunda Guerra Mundial e a mais desigual de 
todos os tempos, como este livro irá provar. A economia também era 
muito frágil porque os ganhos eram em grande parte derivados de 
mercados financeiros em alta, sem poder de permanência além do 
vento colocado pelo Fed sob suas asas.  
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As taxas de juros ultrabaixas não apenas falharam em 
estimular o crescimento, mas também pioraram ainda mais a 
situação da maioria dos americanos. Na realidade, trilhões de dólares 
em economias foram sacrificados em favor de mercados de ações 
cada vez mais em alta.  

Mesmo as famílias com um pouco de dinheiro e aquelas com 
fortes argumentos para abrir um pequeno negócio não conseguiam 
obter empréstimos a taxas razoáveis e em termos seguros e sólidos. 
Em suma, a desigualdade econômica aumentou para nível muito 
maior, devido a todas essas políticas financeiras. O capitalismo está 
funcionando bem, mas apenas para os capitalistas. 

Os presidentes do Federal Reserve e outros formuladores de 
políticas financeiras entendem claramente o que está acontecendo. 
Eles veem a desigualdade econômica causando estragos no consenso 
político americano, no bem-estar familiar, e até mesmo nas taxas de 
mortalidade. 

Como o COVID dizimou a nação, o presidente do Federal 
Reserve observou haver um aumento da desigualdade. No entanto, 
ao mesmo tempo e muitas vezes no mesmo discurso, os presidentes 
do Fed evitam qualquer responsabilidade pela desigualdade, 
preferindo atribuí-la à inovação inevitável, envelhecimento da 
população, problemas de longo prazo no sistema educacional dos 
EUA, moradias inacessíveis ou política fiscal.  

Todos esses são fatores potencias para a elevação da 
desigualdade, mas o fato de haver outras causas para a desigualdade 
nos Estados Unidos não isenta os formuladores de políticas 
financeiras de consertar as prontamente ao seu alcance. 

Uma razão pela qual os formuladores de políticas financeiras 
rejeitaram sugestões sobre seus efeitos anti-igualdade é eles e os 
teóricos da Economia, em quem confiam, não conseguiram prever 
como os mercados financeiros responderiam a todas essas reformas. 
Mais de uma década depois de 2008, os mercados de ações subiram 
cada vez mais, com riscos cada vez maiores, devido a um novo 
conjunto de incentivos criado pela política do Fed.  
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Os bancos estão de fato mais seguros, mas agora também tão 
diferentes, porque o Facebook está pronto para substituí-los – o que 
dificilmente é um pensamento reconfortante. 

A correção da política monetária e regulatória por si só não 
trará de volta os “dias de glória” esperados por muitos habitantes na 
América. Mas a correção da política financeira terá um impacto 
rápido, melhorando significativamente a igualdade e aumentando a 
esperança por uma nação “mais gentil” e com prosperidade 
compartilhada.  

Ao contrário de muitas outras causas de renda e riqueza 
desigualdade, a política financeira é notavelmente fácil de consertar e 
age rapidamente depois. Basta ter vontade de agir. 

O que sabemos sobre desigualdade e os economistas não 
sabem 

Décadas antes dos economistas de hoje chegarem às suas 
conclusões com base em modelos complexos – e apenas mais ou 
menos com alguma coisa a ver com a vida real –, Harry S. Truman 
observou: “Um economista é um homem capaz de usar uma corrente 
de relógio com uma chave Phi Beta Kappa em uma das pontas e 
nenhum relógio no outro.”  

O Federal Reserve e os economistas dos quais ele depende têm 
se agarrado a correntes extravagantes, mas a maioria dos 
americanos sofre nesta época econômica. Muitos não estão nem um 
pouco felizes com isso. 

Antigamente, os americanos pensavam com orgulho – e muitos 
economistas ainda acreditam nisso – os Estados Unidos são uma 
nação de classe média. No entanto, a classe média foi esvaziada.  

Agora, os Estados Unidos consistem em uma grande maioria de 
pessoas sobreviventes com mal-estar e mais uma pequena porção de 
famílias ricas. Na verdade, apenas três americanos – Bill Gates, Jeff 
Bezos e Warren Buffett – possuem mais riqueza financeira do país em 
comparação à metade inferior do país em conjunto.  

Mesmo o restante da classe média não é a mesma de antes – 
23% das famílias ainda consideradas pertencentes à classe média 
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ignoraram os tratamentos médicos. Elas não podiam mais pagar, 
mesmo antes da crise do COVID.  

O corte de direitos trabalhistas deixaram muitos mais 
americanos sem Seguro Saúde, antes fornecido pelo empregador. 
Apesar dos aumentos acentuados no custo de assistência médica e 
infantil, educação e habitação, a renda mediana da classe média em 
termos ajustados pela inflação foi quase a mesma em 2019 se 
comparada à de 2001. 

Na verdade, a desigualdade de renda em 2019 foi ainda pior 
nos EUA em comparação à obtida durante a Grande Depressão de 
2008. Refletindo isso, 37% dos EUA corriam sério risco financeiro 
depois de apenas uma despesa inesperada de US$ 400.  

Claramente, despesas inesperadas surgiram em ondas, após a 
chegada do COVID. Aumentaram a porcentagem de americanos sem 
conseguirem pagar suas contas mensais integralmente em 12,5% 
entre o final de 2019 e abril de 2020. 

Quanto mais jovem você for, pior fica. No “roubo de uma 
década”, característico dos anos após 2008, para os cidadãos mais 
jovens, os americanos ao entrarem na força de trabalho estavam 
atolados em dívidas estudantis, lutavam para encontrar empregos e 
geralmente possuíam nada mais além de um carro sem poder 
“chamar de seu”.  

Em 2019, o patrimônio líquido médio da geração do milênio 
ainda era de apenas US$ 8.000, muito menos se comparado ao das 
gerações anteriores em sua idade. Quando COVID atingiu a geração 
do milênio, mais uma vez, alguns os chamaram de a geração mais 
azarada de todas.  

Isso pode não ser historicamente verdade, mas a raiva 
percebida em todo o espectro político dos EUA nos diz ser assim 
como os milhões de jovens se sentem. Até mesmo americanos 
relativamente ricos diziam sua posição financeira ser a causa de forte 
estresse, e isso antes da COVID. 

Corte esses dados para ver como os afro-americanos e os 
hispânicos estão se saindo e vê-se uma divisão ainda mais nítida. As 
disparidades de igualdade econômica racial são tão ruins quanto 
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eram antes da Era dos Direitos Civis. Ela prometia aos negros 
americanos um negócio melhor e mais justo.  

Agora há uma diferença maior, quanto às propriedades de casas 
entre americanos negros e brancos, da registrada antes de 1968, 
quando a legislação crítica de Habitação Justa foi sancionada pela 
primeira vez. Em 2016, a riqueza média das famílias brancas era sete 
vezes maior se comparada à das famílias negras e cinco vezes a dos 
hispânicos. 

Miragem da Recuperação Econômica 

O Federal Reserve alardeava uma economia americana robusta 
a partir de 201526 e até e mesmo após o sucesso do COVID em 
março de 2020.27 O presidente Trump citava os preços das ações, o 
Produto Interno Bruto (PIB) e os números “recordes” de emprego 
quando lhe convinha.  

Quando isso não aconteceu, ele culpou o Fed, argumentando os 
grandes ganhos econômicos em todas essas questões teriam 
continuado se não fosse por um Banco Central avarento ou, depois da 
COVID, por funcionários de saúde pública indevidamente cautelosos.  

O Sr. Trump tinha uma noção muito melhor do humor do 
eleitorado e de como movê-lo em lugar do Fed. No entanto, cada 
uma de suas declarações retratou uma prosperidade distante da vida 
de muitos, incluindo grandes porcentagens daqueles votantes em 
Donald Trump em 2016. 

O Fed e o presidente Trump cometem o mesmo erro: eles 
medem a economia por meio de indicadores gerais. A maior parte 
disso importa apenas para os americanos mais ricos, possuidores da 
maioria dos ativos no mercado de ações e títulos.  

O desemprego pode ter parecido estar em níveis recordes antes 
da pandemia, mas isso só se você ignorar as taxas de participação no 
mercado de trabalho. Elas também mostram quem quer trabalhar ou 
trabalhar mais.  

No auge do aparente boom de 2019, um terço dos americanos 
relatou não estar trabalhando tanto quanto desejavam. Este é um 
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número muito mais revelador em vez do ponto agregado de 
empregos no gráfico do Fed.  

Isso prova quantos americanos lutaram. Na verdade, mesmo 
esse número subestima a luta, pois muito mais americanos 
trabalharam em mais empregos e/ou mais horas no fim de 2019, mas 
seus salários quase não mudaram. 

De 1989 a 2018, a riqueza real da classe média, isto é, 
ajustada pela inflação, aumentou cerca de 1% ao ano. No mesmo 
período, o PIB real subiu cerca de 2,5% ao ano. Claramente, alguém 
estava recebendo um muito mais renda, porque a economia dos 
Estados Unidos prosperava, mas não era a classe média. 

Não são apenas os números agregados a obscurecerem a 
realidade econômica enfrentada pela maioria dos americanos. Muitos 
economistas também acreditam firmemente em o capitalismo 
garantir aqueles esforçados serem os vencedores.  

Para os economistas, essa conclusão está escondida na 
Hipótese do Mercado Eficiente, ou seja, os mercados recompensam a 
habilidade e o talento. Os políticos conservadores concordam com 
essa pressuposta meritocracia, mas também acreditam a riqueza 
acumulada, em última análise, gotejar até os trabalhadores de baixa 
renda. Eles, então, têm sua chance de competir pelas recompensas 
do capitalismo.  

Alguns até disseram: “não é tão ruim quase 40% dos 
americanos não conseguirem lidar com uma despesa de US$ 400, 
porque a maioria deles tem amigos ou credores voluntários. Não é 
dito tal assistência empobrecer as famílias e as sobrecarregar com 
dívidas em um ciclo interminável e debilitante de empobrecimento 
cada vez maior. 

Alguns economistas e políticos neoliberais vão além dos dados 
agregados ou da Teoria do Lado da Oferta para dizer: a América só é 
desigual porque muitos americanos são indolentes. Às vezes, 
renovam os ataques às “rainhas do bem-estar” para argumentar: as 
pessoas voltariam a trabalhar se os benefícios do governo, como 
pagamentos por invalidez para os veteranos, fossem cerceados.  
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Outros discutem com várias estatísticas ilustrativas da 
desigualdade de renda e riqueza, alegando este ou aquele ponto de 
dados ostensivamente falhar em incluir um ou outro ponto de dados 
adicional ou diferente. A crítica ao recebimento de cupons de 
alimentos é preferida por um especialista em particular por “levar à 
preguiça”.  

Desses dissidentes de desigualdade, observa-se, mesmo se 
alguém ajustar os pontos de dados para cima ou para baixo para 
refletir refinamentos, as linhas de tendência são inexoráveis. 
Confirmam os Estados Unidos serem claramente desiguais, 
independentemente de como se mede a renda ou a riqueza – e se 
tornaram muito mais desiguais muito mais rápido após a crise 
financeira.  

Depois de 2008, a riqueza da classe média entrou em colapso, 
mas a riqueza dos 10% mais ricos cresceu 19%, na década seguinte, 
resultando no maior aumento da participação na riqueza – 6 pontos 
percentuais – desde a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, a 
riqueza das famílias de renda média ainda estava abaixo do nível de 
2008 e as famílias de renda mais baixa perderam 16% de sua riqueza 
pré-crise (não era muito para começar, é claro). 

Por que tão desigual tão rapidamente? 

Algo aconteceu depois da crise de 2008. Transformou a 
desigualdade em uma força mais rápida e ainda mais corrosiva a 
atravessar o tecido do pensamento social e político americano.  

Este livro de Karen Petrou, Motor da Desigualdade, mostrará 
esse algo não ter sido a Grande Crise Financeira em si. Por mais 
dolorosa tenha sido, os anos entre 2008 e 2010 foram, na verdade, 
mais equalizadores em vez daqueles precedentes, devido em grande 
parte à queda em curto prazo no valor de ativos detidos pelos ricos.  

O que aconteceu a partir de 2010 é os formuladores de políticas 
financeiras federais tentaram impulsionar a economia e redesenhar o 
sistema bancário americano por meio de uma série de intervenções 
regulatórias e de mercado sem precedentes. Todos eram bem-
intencionados, mas a maioria ainda era direta e comprovadamente 
destrutiva para a igualdade de renda e riqueza dos Estados Unidos. 
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É realmente plausível a política financeira por si só pudesse 
tornar os Estados Unidos muito menos iguais a essa velocidade? Sim.  

A desigualdade econômica é determinada por quem tem o 
dinheiro e a política financeira define os termos pelos quais os 
mercados alocam dinheiro a quem por direito de propriedade, 
conforme ditado pelas forças inexoráveis da maximização do lucro. 
Na verdade, como veremos, a política financeira agora até define o 
que é o dinheiro e também quem o recebe.  

“Maximização de lucro” soa como um termo de livro didático – 
e de fato é. Mas seu significado é tudo, menos acadêmico: as 
empresas ao maximizarem os lucros – e isso é praticamente todas 
elas, mas em especial as com ações cotadas em bolsa de valores – 
definem a estratégia corporativa. Na realidade, é a dos executivos/
gerentes para satisfazer os investidores de quem dependem para a 
sobrevivência na alta administração corporativa – sem mencionar os 
bônus de fim-de-ano...  

Empresas escrupulosas não violarão leis ou normas para 
maximizar lucros, mas elas encontraram uma maneira de alinhar 
lucros e conformidade, não importa o custo para a desigualdade 
econômica.  

Antigamente, os investidores eram tolerantes com estratégias 
de longo prazo, pois sacrificavam um pouco do retorno de curto prazo 
em favor da lucratividade de longo prazo. Agora, nem tanto. 

Esta construção de maximização de lucro é tão comum por ter 
caracterizado a vida corporativa americana por meio século ou mais. 
Aliás, acentuou-se desde quando Milton Friedman pronunciou pela 
primeira vez: 

“Há uma e apenas uma responsabilidade social das empresas: 
usar seus recursos e se envolver em atividades destinadas a 
aumentar seus lucros, permanecendo dentro das regras do 
jogo, ou seja, se engajar em uma competição aberta e livre, 
sem engano ou fraude.” 

Muitos contestam essa “sabedoria econômica” e até mesmo a 
moralidade desse edital corporativo, mas mesmo assim ele definiu o 
comportamento dos negócios dos EUA antes, durante e depois da 
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grande crise financeira de 2008. E agora, novamente, após a crise do 
COVID em 2020.  

De fato, a maximização do lucro, em curto prazo, a cada 
balanço trimestral, é um Éthos da casta dos mercadores. Pior, é uma 
das causas da crise. No entanto, a menos (ou até) os investidores 
cedam, ela prevalecerá. 

Como resultado, as corporações abertas, por meio de suas 
ações, convertem essa teoria econômica neoliberal na realidade do 
mercado de capitais. Além disso, uma realidade muito dura se tornou 
fato depois de a política financeira pós-crise redesenhar as finanças.  

O Federal Reserve comprou trilhões de dólares de ativos do 
sistema bancário a partir de 2009, aumentando sua carteira para US$ 
4,5 trilhões. Embora essas compras tenham efetivamente combatido 
a crise, no início, elas não impulsionaram a economia como o Fed 
esperava.  

De fato, com o tempo, a enorme carteira do Fed tornou a 
desigualdade ainda pior porque o impacto de longo prazo dessa 
política sem precedentes foi o de impulsionar os preços das ações no 
mercado de ações, e não o crescimento gerador de empregos de 
longo prazo. 

Em 2020, o Fed repetiu esse manual, desta vez lançando ainda 
mais trilhões no mercado financeiro. Como resultado, os mercados de 
ações se recuperaram logo do crash de março, quando se anunciou a 
pandemia e o consequente distanciamento social, em tempo recorde, 
mesmo com o desemprego americano continuando a disparar para 
níveis nunca vistos desde a Grande Depressão da década de 1930. 

Enquanto o Federal Reserve sugava trilhões de ativos seguros 
do sistema financeiro, os investidores procuravam desesperadamente 
por onde colocar seus fundos. Privados de obrigações do Tesouro e 
mesmo da chance de obter uma taxa de retorno razoável, 
depositando dinheiro no banco, para receber uma renda fixa, com 
juro zero os investidores não tinham outra escolha a não ser ir para o 
mercado de ações ou para ativos de alto risco com promessa de 
retornos acima das taxas baixas do Fed.  
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Toda essa demanda impulsionou os preços das ações, em 
processo de retroalimentação, levou a mais demanda e assim a 
preços ainda mais altos. Quanto mais os mercados financeiros 
sobem, melhor é para os ricos, pelo menos enquanto os mercados 
subirem ou o Fed os impedir de cair. 

Se todos os americanos possuíssem ações, todos os americanos 
se beneficiariam com a alta dos mercados, mas nem todos os 
americanos possuem ações. A maior parte da propriedade de ações 
das famílias (86,5%) estava nas mãos dos 10% das famílias mais 
ricas, e o 1% do topo possui mais da metade de todas as ações dos 
EUA. 

Sem dúvida, muitos americanos possuíam ações de planos e 
fundos mútuos 401 (k). Mas a riqueza não vem apenas de possuir 
ações, é claro, mas é devido ao quanto você possui.  

As porcentagens mostram os ricos se beneficiarem mais com os 
mercados financeiros em ascensão, é claro, refletirem o fato de a 
propriedade de ações é melhor medida pelo valor das ações 
possuídas por cada pessoa – e não pelo número de pessoas 
possuidoras, isto é, acionistas. 

Como resultado, as compras de ativos do Fed alimentaram 
aumentos do mercado de ações. Estes aumentaram, drasticamente, a 
riqueza daqueles capacitados a investir no mercado de ações.  

De 2007 a 2019, o índice S&P para ações subiu 77%, ou seja, 
um investidor com US$ 10.000 no mercado no início da crise teria 
US$ 17.700 para mostrar após esses doze anos.  

Conforme mostrado por Karen Petrou, os pequenos poupadores 
não eram também investidores no mercado de ações. Estavam em 
situação pior se comparada à toda a história pós-guerra. A 
desigualdade de riqueza era, portanto, ainda pior face à de antes de 
2008 – e o Fed é o culpado por pelo menos parte disso. 

Pior ainda, a carteira do Fed também aumentou a desigualdade 
de renda. Cuidando de si próprios e trabalhando duro para cumprir as 
duras regras pós-crise, os bancos não apenas pegaram o dinheiro e o 
emprestaram como as teorias econômicas do Fed esperavam. Mais 
empréstimos provavelmente gerariam mais empregos.  
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Em vez disso, os bancos pegaram o dinheiro e, depois, o 
alocaram não para se adequar às teorias de política monetária do 
Fed, mas sim para maximizar a lucratividade. Com medo de perder 
dinheiro, se fizessem os empréstimos para impulsionar o 
crescimento, como previsto nos modelos do Fed, os bancos usaram o 
dinheiro para reforçar suas reservas, enquanto os requisitos de 
capital mais elevados eram acionados.  

Os requisitos de capital exigem o patrimônio líquido respaldar 
os empréstimos bancários, tornando o custo dos empréstimos mais 
alto. Porém, os investidores têm muitos lugares para colocar seus 
fundos em uso, se os preços das ações dos bancos não os 
agradarem.  

Daí, qualquer capital para os bancos “poupar” ou reservar como 
lucro retido, em vez disso, conforme votado em assembleia de 
acionistas, foi para dividendos ou recompras de ações. Ambos 
destinos tornaram os investidores em ações de bancos mais ricos. 

Se a avaliação de risco das condições de mercado não 
permitiam apoiar com mais empréstimos as famílias pressionadas, 
tentando refinanciar suas hipotecas, colocar os filhos na escola ou 
apenas pagar as contas, em vez disso, os bancos deixavam as 
“reservas excedentes” em depósitos voluntários no Federal Reserve. 

Claro, os bancos também emprestaram para empresas. 
Portanto, poderíamos ter pensado – o Fed certamente pensava – os 
bancos cautelosos com os consumidores ainda emprestariam para 
empresas. Então, elas construíram fábricas e compraram mais 
equipamentos, estimulando a recuperação conforme dita o 
pensamento econômico convencional.  

No entanto, as empresas obtiveram empréstimos, mas não 
impulsionaram o crescimento econômico. As empresas não 
financeiras maximizaram os lucros pelo menos tão assiduamente 
quanto os bancos.  

Como resultado, houve uma onda gigante de recompras de 
ações e outras distribuições de capital. Ambas deliberações 
enriqueceram os acionistas, mas mantiveram a economia geral dos 
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Estados Unidos em marcha-lenta. Isso é melhor em vez de marcha-a-
ré, é claro, mas ainda longe de ser bom o suficiente para aumentar a 
igualdade social. 

Para piorar ainda mais as coisas, os ganhos de riqueza entre 
1% e 10% do topo ocorreram em grande parte às custas da outrora 
chamada, curiosamente, de “classe média”. As casas deveriam ser o 
alicerce da riqueza da classe média, mas, na verdade, elas fazem 
muito menos pela riqueza em comparação a possuir ações e títulos.  

Como Petrou mostra, a valorização do preço da casa e o 
patrimônio líquido livre de dívidas são, principalmente, recompensas 
de uma família rica. 

E o Fed fez mais além de estimular o boom do mercado de 
ações ao despojar o mercado financeiro de trilhões de dólares em 
ativos antes detidos por investidores privados. Também levou as 
taxas de juros reais (ajustadas pela inflação) abaixo de zero.  

As taxas de juros próximas e às vezes até abaixo de zero em 
uma base real ou nominal, ou seja, a taxa no sinal afixado, revertem 
a relação normal entre devedores e credores. Quando as taxas caem 
abaixo de zero, o depositante paga ao banco pelo privilégio de 
manter seu dinheiro. Nesse caso, um mutuário irá, na verdade, dever 
menos do solicitado emprestado ao pagar um empréstimo com uma 
taxa de juros negativa. 

Quando o Fed começou a aumentar as taxas em 2015, elas 
ainda estavam dentro ou abaixo do território positivo real, com as 
taxas de juros desde então oscilando em quase um ponto acima ou 
abaixo da inflação. Os investidores ricos podiam tomar empréstimos 
baratos a taxas como essas e depois investir em mercados em 
ascensão para tornar seus retornos ainda maiores, embora também 
mais arriscados devido a toda essa alavancagem financeira.  

As famílias comuns não jogam nas complexas arenas de “carry 
trade” [arbitragem de tomar onde é barato para aplicar onde é caro] 
ou de alta alavancagem financeira [aumentar a escala e a 
rentabilidade patrimonial com a soma de recursos de terceiros] a se 
beneficiarem de taxas ultrabaixas. Elas também, muitas vezes, não 
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têm acesso a fundos mútuos ou outros veículos de investimentos 
financeiros de modo a superarem as taxas baixas do Fed. 

Em vez disso, essas famílias colocam todo o dinheiro possível 
de sobrar – e, como visto, não é muito – no banco. Taxas de juros de 
0,25% aa, isto sem contar as taxas de cheques devolvidos e outros 
custos, tornavam o dinheiro depositado em poupança no banco uma 
proposta perdedora para qualquer pessoa sem cerca de US$ 10.000 
para guardar. 

Um exemplo simples mostra por quê. Suponha um pai, ao 
economizar para a educação de um filho, colocar US$ 2.000 por ano 
em uma conta de poupança com remuneração de uma taxa composta 
de juros de 5% por 20 anos. Ao final de 20 anos de economia, ele ou 
ela tem US$ 69.438 para pagar em termos nominais. Depois de 
contabilizar uma inflação anual de 2%, ele tem em termos reais US$ 
49.598.  

Como resultado, US$ 40.000 poupados ganhou um adicional de 
US$ 9.598, ou 24%. Agora pegue os mesmos $ 2.000 pelos mesmos 
20 anos – US$ 40.000 – e os mesmos 2% de inflação. Mas, em vez 
de uma taxa de juros de 5%, a controladora ganha apenas a metade 
da taxa de juros de 1% aa, paga sobre pequenas poupanças, desde a 
crise financeira. Em vez de $ 69.438, este pai tem apenas $ 42.168. 
Depois de contabilizar a inflação, isso é apenas $ 30.120, quase 25% 
menos. 

Claramente, as taxas baixas e de longo prazo do Fed anularam 
as chances de uma família média ter condições de economizar:  

1. para um colchão financeiro contra adversidades, 

2. para financiar o pagamento de uma hipoteca, ou  

3. para garantir sua aposentadoria.  

Uma geração atrás, levava apenas três anos para uma jovem 
família pagar a entrada de uma hipoteca. Antes de COVID levar as 
famílias mais jovens ainda mais para trás, demoraria pelo menos 
dezenove anos, em parte devido às taxas de juros muito baixas. 

Depois de 2008, o Fed esperava as taxas de juros baixas 
tornassem empréstimos de baixo custo disponíveis para famílias de 
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baixa renda, mas sua política financeira, em vez disso, tornou os 
ricos muito mais ricos e deixou todos os outros ainda mais para trás.  

Um estudo estimou uma perda total na economia dos EUA de 
US$ 2,4 trilhões em contas de poupança, devido às taxas de juros 
muito baixas prevalecentes de 2008 a meados de 2017. Quanto mais 
tempo as taxas baixas, mais as famílias ficam para trás em termos de 
riqueza financeira – e sem aumentar a renda por obtenção de bons 
empregos. 

Se o Fed tivesse “normalizado” as taxas, isto é, as aproximado 
de uma taxa com uma vantagem considerável sobre a inflação, a 
dinâmica dos mercados de alto risco e das famílias pressionadas teria 
começado a corrigir para uma economia mais estável e equitativa 
antes de o COVID ter atingido o mercado, em 2020.  

Além disso, se as taxas fossem mais altas, o Fed teria mais 
ferramentas para enfrentar uma nova crise. Como não eram, não o 
fizeram, e o Fed jogou ainda mais trilhões no mercado financeiro, 
levando a ganhos recordes das corporações e seus acionistas, mesmo 
com o desemprego nos Estados Unidos devastando uma em cada 
quatro famílias trabalhadoras.  

A política monetária após 2008 contribuiu diretamente para o 
pós-crise desigualdade. A política pós-COVID fez o motor da 
desigualdade se precipitasse sobre os americanos médios em uma 
corrida para salvar os mercados financeiros. Esta é a tese de Karen 
Petrou, defendida no livro “Motor da Desigualdade” (2021). 

Naufrágio Regulatório 

A política financeira inclui algo mais além da política monetária. 
Também inclui todas as novas regras difíceis de ser cumpridas, 
impostas pelos reguladores bancários desde a crise.  

Faz muito sentido tornar os bancos mais seguros. Mas a 
natureza inexorável da maximização do lucro significa, quando as 
regras tornam os empréstimos para famílias de baixa renda não 
lucrativos, os bancos não fazem empréstimos para famílias de baixa 
renda. Apenas americanos de renda mais alta com histórico de 
crédito estelar podem se candidatar. 
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As regras pós-crise podem muito bem ter tornado os bancos 
americanos mais seguros, mas também mudaram o modelo de 
negócios do banco para um focado na gestão de patrimônios, em 
empréstimos imobiliários corporativos e comerciais, e outras 
atividades com pouco impacto na igualdade.  

Dada a profundidade da grande crise financeira em 2008 e o 
quão perto chegamos de outra Grande Depressão, é fácil dizer os 
bancos merecerem todas as regras impostas. Mas não importa 
quanto justificada seja toda essa retribuição regulatória, anular a 
capacidade dos bancos de receber depósitos, fazer empréstimos e 
operar o sistema financeiro geral deixa a América com duas escolhas:  

1. ficar sem bancos e o crescimento econômico dependente deles, 
ou  

2. confiar em vez disso, em instituições não bancárias, incluindo 
empresas gigantes de tecnologia como Facebook e Amazon. 

Esses gigantes da tecnologia estão preenchendo rapidamente o 
vácuo deixado pelos bancos deixando o mercado. Eles fazem um 
ótimo trabalho, atendendo à nossa demanda por tênis para o dia 
seguinte e nos enviando mensagens do vizinho em parece um 
nanossegundo, mas isso não significa necessariamente as empresas 
de tecnologia deverem ter permissão para usar o enorme acervo de 
dados pessoais acumulados nelas para fornecer serviços financeiros 
essenciais para a obtenção de maior igualdade social.  

Na ausência de regras de segurança e solidez e à luz de todos 
os problemas de privacidade, conflito e segurança em empresas de 
tecnologia gigantes, um sistema de financiamento ao consumidor 
sem banco poderia ser um sistema de financiamento ao consumidor 
de muito alto risco. 

Não é preciso ir muito longe para ver as grandes ambições das 
empresas de tecnologia a colocar na arena de serviços financeiros. 
Essas grandes empresas já obtêm 11% de sua receita de serviços 
financeiros, mas muitas querem fazer mais – muito mais.  

Por exemplo, o Facebook anunciou a “Libra” em junho de 2019. 
A Libra combina os 2,6 bilhões ou mais de usuários registrados no 
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Facebook, isto é, em sua plataforma de mídia social, com uma moeda 
baseada em “ativos criptográficos”.  

Ela apregoa todas as famílias de baixa renda ser incluída no 
mercado de serviços financeiros. No entanto, os cripto-ativos não são 
apenas secretos, mas também apresentam um risco muito alto.  

Quem assume esse risco? No plano do Facebook, os clientes – 
não o Facebook – assumem a responsabilidade. 

A capacidade das empresas de tecnologia de saber onde você 
mora, com quem e muito mais sobre nós pode incentivá-las a fazer 
um empréstimo não feito por um banco. Mas todas essas informações 
pessoais também dão a essas empresas o poder de precificar serviços 
financeiros com base em estoques de dados a diferenciar os ricos de 
todas as outras pessoas.  

Como essas empresas são pelo menos tão ávidas por lucros 
quanto os bancos, elas ainda farão empréstimos para pessoas de 
baixa renda, logo quando tenham certeza de qual de seus clientes 
compra produtos com alta margem de lucro? Os custos de 
financiamento aumentarão até mesmo para serviços financeiros 
essenciais, porque a grande empresa de tecnologia tem dados 
suficientes para cobrar dos clientes de alto risco, em vez de subsidiar 
transações cruzadas em toda a base de clientes? 

A inteligência artificial realmente garantirá empréstimos justos 
quando ainda não consegue nem mesmo ler os rostos das pessoas de 
cor? Como as empresas de tecnologia farão vendas cruzadas de 
contas correntes e tênis? Então, poderemos obter um empréstimo de 
uma empresa de tecnologia, mas apenas se comprarmos os produtos 
vendidos por ela a preços exigidos também por ela, de modo a 
nenhum regulador federal poder controlar?  

Um ex-regulador dos EUA observou: 

“A atividade econômica de hoje é construída em código digital. 
A informação digital é o ativo de capital mais importante do 
século XXI. Normalmente, os ativos da Gilded Age eram ativos 
tangíveis: os produtos industriais acabavam sendo vendidos. A 
economia de hoje funciona com os ativos suaves de algoritmos 
de computador. Processam grandes quantidades de dados para 
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produzir como seu produto uma nova informação. O negócio de 
redes como Comcast, AT&T e Verizon, e de provedores de 
serviços de plataforma como Google, Facebook e Amazon não é 
apenas conexões ou serviços, mas as informações digitais sobre 
cada um de nós coletadas por meio dessas atividades e 
subsequentemente reutilizadas para direcionar nós com 
mensagens específicas.” 

E se todo esse poder de nos enviar mensagens se combinasse 
com o poder de manter e administrar, transferir e até mesmo criar 
nosso dinheiro? 

Os bancos são proibidos de comercializar devido a conflitos de 
interesse manifestos e riscos quando o credor também é fabricante, 
anunciante, editor e varejista. As grandes empresas de plataforma de 
tecnologia não têm essas restrições e podem, portanto:  

1. condicionar o acesso a produtos financeiros à compra de outros 
bens ou serviços,  

2. alterar preços com base em informações ou relacionamentos 
financeiros pessoais e, de outra forma,  

3. transformar serviços financeiros com impacto de desigualdade 
de longo alcance. 

Como corrigir a Política Financeira 

A primeira solução é o Fed ver a América como ela é, não como 
ela era. As principais autoridades do Fed atingiram a maioridade nas 
décadas de 1970 e 1980, quando os Estados Unidos estavam entre as 
nações mais igualitárias do mundo.  

Naquela época, a Teoria da Política Monetária podia presumir, 
corretamente, os dados agregados sobre renda e riqueza 
representavam a vasta maioria dos americanos. 

Agora, devido à desigualdade americana, o país como um todo 
não compra mais bens e serviços ou investe como os modelos antigos 
preveem. Vastas diferenças nos níveis educacionais dos EUA 
resultaram em um grande número de trabalhadores com baixa 
qualificação e baixos salários. 
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Eles não se deslocam para onde os empregos são abundantes 
ou respondem de outra forma aos sinais econômicos, conforme os 
modelos convencionais de política monetária antecipam.  

Karen Petrou mostra, nos Capítulos 6 e 7, como análises 
antiquadas têm sido destrutivas não apenas para o pensamento do 
Fed, mas também para sua capacidade de transmitir a política 
monetária. Análises equivocadas também causaram danos 
irreparáveis à igualdade, porque a política, inadvertidamente, mas 
com bastante eficácia, beneficia apenas os mais ricos entre os norte-
americanos. 

A segunda solução, proposta por Petrou, vai ao cerne dessa 
construção equivocada de política monetária, exigindo o Fed parar de 
resgatar os mercados financeiros em programas gigantes de 
gotejamento e, em vez disso, apoiar o crescimento de base. Isso 
começa com um recuo para deixar os mercados funcionarem 
normalmente, em vez de correr para salvá-los cada vez quando um 
pouco de estresse se manifesta em um dia ruim em Wall Street.  

No Capítulo 6, a autora mostra o Fed ter feito política 
erroneamente desde o início dos anos 2000 com base na expectativa 
de os resgates do mercado levarem a um Efeito Riqueza. Este, então, 
beneficiaria o restante de nós depois de os ricos se saciarem.  

[Trickle-down Economics ou Economia do Gotejamento é um 
conceito utilizado para caracterizar as políticas econômicas favoráveis 
aos ricos ou privilegiados com a diminuição ou a isenção fiscal. Ela 
não deveria ser generalizada, mas sim específica para um grupo de 
ricaços jogar o resto do banquete aos pobres. Com o trickle-down, o 
esperado é o dinheiro excedente ser melhor empregado por essas 
pessoas ricas em vez da população em geral – e pobre em particular.] 

A desigualdade sem precedentes, desde então, é uma prova 
clara de o efeito riqueza ser muito eficaz para os ricos, mas um 
acelerador de dificuldades econômicas para todos os outros. 

Como também Petrou mostra, o Efeito Riqueza tornou os 
mercados propensos a outro risco. Conhecido como “risco moral”, 
ocorre quando os investidores fazem apostas de alto risco, 
despreocupados, sabendo o Fed sempre os salvar.  
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Isso aconteceu em 2008 e novamente em 2020, fazendo os 
mercados financeiros crescerem ainda mais, mesmo com o 
desemprego crescendo a níveis sem precedentes. O Fed admite, 
prontamente, não saber como normalizar os trilhões agora em suas 
mãos na esteira de todos os resgates pós-COVID.  

Sugere uma normalização muito lenta, caso algo parecido com 
o normal seja possível novamente. Petrou mostrará, no Capítulo 11, 
como tirar a mão pesada do Fed do mercado o mais rápido possível 
sem derrubar o mercado ao mesmo tempo. 

A terceira correção necessária para uma política focada na 
igualdade considera não apenas o efeito anti-igualdade da riqueza da 
carteira gigante do Fed, mas também o impacto anti-igualdade de 
renda das taxas de juros ultrabaixas.  

Quanto mais baixo esse rendimento de juros para famílias 
pobres vai, menos as empresas gastam em investimento, mais difícil 
é para os trabalhadores menos qualificados encontrar empregos. 
Quanto mais para trás vão as poupanças familiares, mais elas 
perdem qualquer esperança de comprar uma casa, ir para a 
faculdade sem dívidas ou garantir a aposentadoria.  

A igualdade avançará com uma carteira menor do Fed e taxas 
de juros mais altas. Isso é contra intuitivo ao pensamento tradicional. 
Este pressupõe quanto maior o Fed e quanto mais baixas as taxas de 
juros, melhor será para o crescimento de baixo para cima.  

Desde 2008, o Fed seguiu esse manual tradicional e se tornou 
de longe o maior socorro aos ricos já existente, levando as taxas 
abaixo de zero depois de levar em conta um pouco da inflação. O 
resultado foi um crescimento lento e injusto e um sistema financeiro 
frágil. Ele desabou, virtualmente, em minutos, quando os mercados 
perceberam o quão perigosa a pandemia se revelaria.  

Como Petrou mostra, é simplesmente impossível ter um 
sistema financeiro estável sem igualdade econômica, não importa os 
trilhões despejados pelo Fed para estabilizar os mercados. A política 
monetária de gotejamento tem se mostrado desastrosa, tanto para a 
igualdade, quanto para a estabilidade.  
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O Fed, de fato, deve remediar rapidamente não apenas 
normalizando seu portfólio, mas também aumentando gradualmente 
as taxas de juros para fornecer o chamado por Petrou de “retorno 
vivo”, ou seja, uma taxa de juro suficientemente acima da inflação 
para dar aos pequenos poupadores “os ovos de ninho” para começar 
uma família, comprar casas ou se aposentar com conforto. 

Logo, os reguladores financeiros federais devem redesenhar a 
regulamentação pós-crise para seu ônus ser suportado de forma 
equitativa por todas as empresas financeiras, especialmente, aquelas 
empresas oferecedoras de produtos financeiros de alto risco para 
famílias vulneráveis. Isso expandiria o fornecimento de serviços 
financeiros essenciais para a igualdade sob um “guarda-chuva de 
regulamentação” protetoras dos consumidores em risco.  

Isso também garantiria as empresas financeiras privadas 
morrerem por sua própria conta, em vez de receber os trilhões de 
dólares em resgates oferecidos durante a Grande Crise Financeira e, 
novamente, quando o COVID atacou.  

Petrou mostra como a regulação assimétrica cria igualdade e 
risco do sistema financeiro, no Capítulo 8, e tem suas soluções 
apresentadas no Capítulo 10. Isso inclui:  

1. novas maneiras de aplicar regras semelhantes a empresas 
semelhantes,  

2. mudanças nas regras-chave para aumentar a disponibilidade de 
crédito para famílias de renda baixa e moderada, e  

3. novas instituições financeiras focadas exclusivamente na 
igualdade econômica, dedicada a comunidades carentes, 
incluindo as de cor. 

Finalmente, o Fed e os reguladores bancários devem contar 
rapidamente com as novas formas de moedas digitais, porque o 
possível de se tornar dinheiro está sendo rapidamente transformado. 
A política financeira constrói o motor da desigualdade econômica, 
mas o dinheiro é o seu combustível.  

Se se juntar à política financeira para acelerar as peças mais 
poderosas, ou seja, as mais ricas do motor, inundando-as com 
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gasolina, o sistema financeiro dos EUA rapidamente se tornará ainda 
mais injusto e, portanto, ainda menos estável.  

Petrou mostrará, no Capítulo 9, como a nova CBDC [Central 
Bank Digital Currency] prejudica o combustível em um motor de 
igualdade recém-projetado capaz de nos colocar, rapidamente, em 
uma estrada mais nivelada e tranquila. 

Também mostrará, no Capítulo 10, como garantir novas regras 
ou instituições voltadas para a igualdade realmente fazerem o que 
lhes é ordenado. Propósito e lucro não residem facilmente nas 
empresas financeiras do setor privado.  

Portanto, também é hora de o governo federal intervir com 
produtos financeiros direcionados e instituições financeiras recém-
projetadas. Também deve haver regras rígidas para garantir aos 
recebedores de benefícios lucrativos servir aos menos favorecidos e 
não se repetirem os casos anteriores quando as empresas financeiras 
se esconderam atrás de “cartas de fazer o bem” e se saíram muito 
bem apenas para si mesmas.  

Os casos clássicos em questão são as empresas patrocinadas 
pelo governo dos EUA de US$ 5,5 trilhões Fannie Mae e Freddie Mac. 
No período antecedente a 2008, elas investiram milhões em anúncios 
ecoados por lobistas incessantes a alardear o “sonho americano da 
casa própria” e como o tornariam real.  

Em 2008, as falências de ambas as empresas custaram 
inicialmente aos contribuintes US$ 187,5 bilhões, mas seus ex-
executivos até hoje desfrutam de aposentadorias chiques, financiadas 
por enormes salários e planos de pensão exuberantes pagos antes do 
crash. 

Polarizado como tantas outras coisas no “discurso do sonho 
americano”, o atual debate sobre política financeira contrasta duas 
pontas do extremo da política:  

1. intervenção governamental no mercado financeiro ou  

2. um sistema financeiro totalmente orientado para o mercado.  

Esse é, de fato, o contraste entre:  
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1. o socialismo em plena floração e  

2. o capitalismo vermelho nos dentes e nas garras.  

John Kenneth Galbraith certa vez observou: “Onde o mercado 
funciona, eu sou a favor. Onde o governo é necessário, eu sou a 
favor.”  

Isso é perspicaz, mas é claro também ser fácil. Não é difícil 
para mercados ativos e um governo eficaz. Porém, é difícil saber qual 
é qual. 

O resto deste livro de Karen Petrou, Motor da Desigualdade, é 
um esforço para determinar:  

1. quando os mercados funcionam bem para o financiamento de 
promoção da igualdade e  

2. quando o governo precisa intervir com a política monetária, 
regulamentação e até mesmo com programas apoiados 
diretamente por ele.  

Por exemplo, os novos "Bancos de Igualdade" forneceriam 
recursos e serviços financeiros vitais, para os despossuídos de ações, 
quando o mercado privado ficar aquém do pacto social de oferecer 
bons empregos para obtenção de renda satisfatória a todos. 
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Capítulo 9.  
Refazendo o Dinheiro 

Segundo Karen Petrou, no livro Motor da Desigualdade, nosso 
dinheiro é essencialmente um conceito de acordo coletivo, ou seja, 
todos concordamos primeiro quanto aos dólares serem dinheiro e, em 
seguida, os números em nossos extratos de conta mostram quantos 
dólares obtivemos de quem. Como o dinheiro não se move mais, é 
mais fácil para quem tem o poder de definir os termos da troca 
econômica também definir qual é o dinheiro capaz de a executar.  

Governos e Bancos Centrais com mandatos para agir em nome 
de todas as pessoas já tiveram o poder de definir o dinheiro no 
interesse de todos. Cada vez mais, isso é cada vez menos verdadeiro.  

Na verdade, os Bancos Centrais temem perder em breve o 
controle da moeda onde cada um escolhe confiar porque uma moeda 
nova está chegando rapidamente de nações poderosas como a China 
e empresas como o Facebook. Esta, apoiada por bilhões de clientes, 
poderia facilmente desafiar a construção coletiva atual.  

Como resultado, os Bancos Centrais, incluindo o Federal 
Reserve, estão considerando enfrentar outras poderosas forças 
econômicas com uma nova forma de moeda digital própria. Se o Fed 
é tão cego para a desigualdade em seu novo desenho de moeda 
quanto tem sido na construção da política financeira, o motor da 
desigualdade pode não apenas acelerar, mas também atropelar 
muitos pedestres inocentes. 

Embora seja tentador confiar mais no Fed em vez de no 
Facebook, uma simples aquisição de moeda nova de empresas 
gigantes de tecnologia pelos Bancos Centrais não reverterá o 
mecanismo de desigualdade, exceto se o combustível vá para a parte 
certa do motor e então o motor seja direcionado com segurança para 
prosperidade compartilhada.  

Este capítulo do livro de Karen Petrou aborda a questão crítica 
do significado do dinheiro em nossa era de alta tecnologia e o que 
deveria ser feito [Economia Normativa] para aumentar a igualdade 
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econômica, em vez de acelerar tendências políticas já perigosas e 
destrutivas. 

[NT: a autora se utiliza do termo “dinheiro” de maneira 
indiferente quando deveria expressar “moeda”. Há diversas formas de 
moedas, mas só um dinheiro é escolhido pela sociedade para atuar 
em todas suas três funções necessárias: reserva de valor, unidade de 
conta e meio de pagamento. Moedas podem atuar em uma e/ou 
outra. Todo dinheiro é moeda, mas nem toda moeda é dinheiro. Só se 
a moeda tiver aceite legal e social se torna dinheiro.] 

O que é e o que será o Dinheiro 

De acordo com os economistas, a moeda vem em variedades 
internas e externas e em fichas e formas baseadas em contas. Essa 
taxonomia pode parecer acadêmica e, de fato, é. No entanto, 
compreendê-lo nos orienta não apenas pelo conceito de dinheiro, mas 
também como ele alimenta o motor da desigualdade. 

A moeda interna circula em sistemas privados, nos quais 
aqueles com acordo em economizar dinheiro ou em fazer comércio só 
o fazem entre si. Moeda interna pode ser pontos em um videogame 
concedidos por desempenho ou pontos em seu cartão de crédito 
trocados por um quarto de hotel grátis.  

Você não pode oferecer seus ganhos de videogame ou pontos 
de cartão de crédito em troca de qualquer coisa fora do sistema 
interno, a menos ou até serem convertidos em moeda externa, ou 
seja, aquela oficial e com concordância de todos para atuar como 
dinheiro. 

Dinheiro (ou moeda externa) pode ser trocado com qualquer 
pessoa a qualquer momento pelo quanto você deseja de qualquer 
pessoa. Hoje em dia, o dinheiro externo é geralmente “moeda 
fiduciária”, ou seja, moedas e dinheiro considerados “a moeda do 
reino” [oficial] para o pagamento de impostos, liquidação de dívidas, 
cumprimento de contratos de trabalho ou transações internacionais. 

Moeda interna ou externa pode ser tokens – instrumentos de 
pagamentos possível de trocar dentro de uma rede como um 
videogame ou uma moeda digital construída como bitcoin, onde 
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ninguém sabe quem você é, mas todos aceitam o que você tem. Ou o 
dinheiro pode ser baseado em conta, dependendo não apenas daquilo 
possuído, sejam milhas de cartão de crédito, notas de dólar ou dados 
com significado de dólares, mas também exigindo provar quem é o 
proprietário mesmo e a pessoa pedindo seu dinheiro fazendo o 
mesmo. 

Apenas sistemas monetários muito simples são apenas um 
desses tipos de dinheiro, ou seja, nada mais além de uma barra de 
ouro ou mesmo algumas belas conchas possíveis de dar ou receber 
para trocar na rua com alguém desconhecido por algo desejado. É 
possível pensar o dinheiro baseado em tokens ter saído com o 
sistema de permuta, mas bitcoins e outras formas de moeda nova 
são trocados online como tokens, tanto quanto as conchas já foram.  

A diferença agora é os detentores de bitcoins também esperam 
trocá-los eventualmente por moeda externa, ou seja, por dólares 
aceitos por todos – e então querem colocar esses dólares em contas 
bancárias, onde estejam sãos e salvos.  

Algumas moedas digitais também são tokens trocados por meio 
dos quais ações, títulos ou outras transações financeiras gigantescas 
se movem com maior velocidade e eficiência graças à nova tecnologia 
digital-ledger (DLT), geralmente chamada de blockchain.  

No entanto, há um motivo pelo qual algumas formas de 
dinheiro digital e simbólico são chamadas de criptomoeda. Nesses 
sistemas monetários, o poder da DLT é aproveitado para 
investimentos anônimos e especulativos, muitas vezes fora do 
alcance das autoridades fiscais ou para o comércio de drogas, armas 
ou até mesmo pessoas. 

Apenas o dinheiro baseado em contas [registros contábeis] 
alimenta a intermediação financeira e, portanto, o crescimento 
econômico. Foi, portanto, um passo inicial no desenvolvimento do 
dinheiro, surgindo antes mesmo de a moeda fiduciária surgir.  

O dinheiro baseado em contas [escriturais] é tão antigo quanto 
os livros-razão totalmente não digitais, mantidos por ourives, 
representando quanto ouro você tinha com eles. Os ourives emitiam 
um certificado possível de mostrar em outra cidade para adquirir um 
novo cavalo, mesmo quando o ourives da cidade natal usasse seu 



  48

ouro depositado também para financiar o sapateiro local, até quando 
o ourives na cidade vizinha pedisse a ele para enviar seu ouro em 
troca do cavalo.  

Quando a moeda passou de trocas internas de tokens para 
dinheiro baseado em contas, o poder econômico do dinheiro cresceu 
exponencialmente, porque o titular da conta podia usar o dinheiro de 
uma pessoa para financiar o negócio de outra pessoa, em uma forma 
muito mais certa de troca, e também consideravelmente mais fácil de 
transportar quando chega a hora de acertar as contas.  

Quando a moeda saiu de sistemas internos nos quais apenas 
algumas pessoas concordaram sobre o que era dinheiro para 
sistemas externos nos quais um governo nacional estabeleceu 
dinheiro via moeda fiduciária [oficial], o comércio de uma nação 
inteira pôde crescer por meio de finanças baseadas em contas. 

Não importa toda essa intermediação – o processo 
transformador do depósito de uma pessoa em empréstimo de outra 
–, o dinheiro com base em uma conta sólida ainda é prontamente 
recuperável, quando os depositantes querem seu dinheiro, a menos 
ou até cada depositante querer todo o seu dinheiro de volta de uma 
vez, ou seja, quando há uma “corrida” ao banco. [Quando cabe ao 
Banco Central atuar como “emprestador em última instância” com 
assistência financeira de liquidez.] 

O fundamento lógico fundamental da regulamentação bancária 
é, portanto, garantir o dinheiro em uma conta bancária, mesmo 
quando esteja dentro da categoria dinheiro escritural, ou seja, 
números e não notas de dólar, volte para o cliente como dinheiro 
prontamente disponível quando ele quiser.  

Na era anterior ao seguro FDIC e à regulamentação bancária 
mais ampla, os depositantes ao buscarem em massa seu dinheiro de 
volta, em uma corrida ao banco, geralmente recebiam apenas um 
promessa de pagamento, isto é, um IOU do banco prometendo 
dinheiro externo – dinheiro, moedas oficiais, ouro, o que fosse – 
quando os tempos melhorassem. Esse risco desapareceu no sistema 
bancário regulamentado, mas provou ser uma preocupação real em 
algumas criptomoedas e pode vir a ser uma preocupação significativa 
nos novos sistemas monetários aos quais Petrou voltará sua análise 
em breve. 
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A proposição de “bem público” do Banco Central tem como 
premissa não apenas uma política macroeconômica estável, mas 
também a capacidade dele direcionar o fluxo monetário oficial para o 
crescimento macroeconômico, estabilidade do mercado financeiro e 
igualdade econômica. Os Bancos Centrais fazem isso basicamente 
garantindo a confiança do público em moeda fiduciária, como dólares, 
o único dinheiro aceito para fins oficiais, como o pagamento de 
impostos.  

Nos últimos anos, os Bancos Centrais acreditam garantir melhor 
esse bem público regulando também os bancos e administrando os 
trilhos, ou seja, o sistema de pagamento pelos quais o dinheiro viaja 
para garantir pagadores e recebedores terem certeza de um dólar no 
sistema de pagamento ou depositado em um banco é, de fato, um 
dólar provavelmente recebido de volta. 

Grande Desequilíbrio 

A forma de moeda assumida pelo dinheiro é crítica para quem 
ganha mais com o valor de possuí-lo. Como veremos, os defensores 
da moeda digital costumam apregoar os benefícios de “inclusão 
social” de suas novas construções de formas de moeda possíveis (ou 
não) de atuar com dinheiro pleno em todas suas funções.  

Os Bancos Centrais passaram a acreditar a moeda digital ser a 
próxima forma de dinheiro, a ser assumido, rapidamente, e até 
mesmo os progressistas desejosos de maior igualdade pensam “o 
dólar digital renovará a justiça econômica”.  

No entanto, como costuma ser habitual, a vida dos americanos 
LMI [Low and Moderate Income: Renda Baixa e Média] não condiz 
com os conceitos desenvolvidos pelos americanos mais ricos. As 
pessoas de baixa renda dependem muito mais do papel-moeda em 
vez dos americanos mais ricos grudados em seus telefones celulares 
podem imaginar. 

Embora países como a Suécia estejam completamente sem 
dinheiro em espécie [papel-moeda], dinheiro como o dólar dos EUA 
continua a ser a reserva de valor e meio de troca mais confiável. Isso 
é especialmente verdadeiro nos Estados Unidos.  
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Pelo menos 22% da população não têm conta bancária, mas 
bancos e caixas eletrônicos estão por toda parte. Para a maioria dos 
americanos, o sistema bancário é “sem atrito”, ou seja, onipresente.  

Porém, existem grandes pontos de acesso frequentemente 
chamados de “desertos bancários”, devido em parte às regras pós-
crise, os EUA ainda têm 5.256 bancos com 77.647 agências em todo 
o país, complementados por 5.469 cooperativas de crédito. Cerca de 
470.000 caixas eletrônicos permitem saque de papel-moeda, ou seja, 
sem ter de dar mais de alguns passos extras para conseguir algum 
dinheiro físico. As famílias de baixa renda sem meios para usar um 
caixa eletrônico também dependem de lojas onde descontam 
cheques. Embora caros, elas também estão por toda parte nas 
comunidades LMI. 

Refletindo isso, instrumentos semelhantes a dinheiro também 
são amplamente usados nas comunidades de LMI. Por causa das 
barreiras de acesso ao banco e do custo das contas de transação de 
baixo saldo e sua velocidade lenta, muitos empregadores de grandes 
grupos de trabalhadores da LMI usam cartões pré-pagos em vez de 
cheques de pagamento ou depósitos diretos na conta bancária de um 
funcionário.  

Os varejistas com a influência do Walmart também oferecem 
“cartões de dinheiro” com grande parte da funcionalidade de contas 
bancárias e, em alguns casos, até mesmo com condições melhores 
face às oferecidas pela maioria dos bancos. Os cartões de pagamento 
têm a vantagem de estar prontamente disponíveis em um caixa 
eletrônico para retirada instantânea de dinheiro possível de ser usado 
para pagar o aluguel e outras contas.  

No entanto, como o dinheiro em espécie, um cartão pré-pago 
não sendo também um cartão baseado em conta bancária é uma 
moeda simbólica. Uma vez perdido, ele se foi para sempre.  

Uma família LMI privada de seu salário, devido à perda ou 
roubo de um cartão, fica, portanto, em uma posição muito difícil. 
Como um funcionário do Fed de Nova York observou, toda a estrutura 
de direitos do consumidor e remédios aplicados ao pagamento 
bancário ainda não se aplica apenas à moeda digital, mas também a 
muitas formas eletrônicas de moedas, derivado de contas bancárias 
de consumidores alojadas fora de bancos regulamentados. 
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Portanto, não é surpreendente descobrir famílias de baixa renda 
preferirem dinheiro em espécie em vez de todos os outros 
instrumentos monetários em oferta. As famílias com renda abaixo de 
US$ 25.000 preferem papel-moeda em vez de outros instrumentos 
de pagamento por margens muito grandes.  

Isso significa essas famílias usarem o dólar em sua forma 
simbólica original e em grande parte o fazem no sistema monetário 
externo, porque provavelmente não terão conta bancária ou usarão 
apenas contas de maneiras muito limitadas, ou seja, para sacar 
dinheiro após o recebimento de um pagamento. 

Em 2018, 29% das famílias com renda inferior a US$ 30.000 
usaram dinheiro em espécie para algumas ou a maioria de suas 
transações. Apenas 7% das famílias com renda superior a US$ 
75.000 fizeram o mesmo.  

O dinheiro em cartões pré-pagos é tão importante para as 
famílias de LMI a ponto de vários estados e cidades impedirem os 
comerciantes de se recusarem a aceitá-lo, com a legislação federal 
também proposta para tornar isso obrigatório em todo o país. 

O dinheiro também tem um valor importante nos tempos 
econômicos cada vez mais estranhos vivenciados. Curiosamente, o 
uso de dinheiro teve um aumento repentino e dramático para uso 
geral no decorrer da crise COVID.  

Levará tempo para entender esse fenômeno e dissecar seu 
impacto na igualdade, mas demonstra o apelo inato do dinheiro em 
tempos de estresse em toda a populações como um todo, sejam elas 
bancarizadas ou não. O uso de dinheiro em espécie também 
aumentou acentuadamente em nações como Japão e Alemanha [e 
também Brasil], com taxas de juros persistentemente negativas.  

[Também o papel-moeda foi acumulado em casa para se evitar 
ir às agências bancária em tempos de distanciamento social. E ter 
uma reserva de dinheiro à mão, dada a insegurança durante a 
pandemia.] 

Como vimos, com taxas abaixo de zero, o dinheiro em 
depósitos bancários a prazo perde valor. O dinheiro em um cofre ou 
até mesmo debaixo do colchão, pelo menos segura seu próprio valor 
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nominal [embora possa perder o valor real ou o poder aquisitivo, 
dada uma inflação]. 

Transformação de Dinheiro em Dados 

Devido à natureza do sistema bancário dos EUA, juntamente 
com a desigualdade norte-americana incorporada, a moeda digital só 
agora está surgindo nos EUA. No entanto, já é um elemento fixo em 
outras economias importantes.  

Na verdade, a capitalização de mercado dessas potências 
econômicas emissoras da nova moeda às vezes ultrapassou a das 
maiores instituições financeiras do mundo.  

O Alibaba na China combina o poder de varejo da Amazon com 
uma vasta rede de serviços de depósito, pagamento, investimento e 
gestão de ativos, todos conduzidos em sua própria moeda digital. No 
início de 2020, o Alibaba era a sétima maior empresa pública do 
mundo, com uma capitalização de mercado superior a US$ 600 
bilhões.  

Apesar de sua enorme escala, a moeda do Alibaba pode ou não 
ser o dinheiro, mas o Banco Central chinês não está esperando para 
descobrir. Ela optou pelo cancelamento da moeda digital privada com 
sua substituição por uma só sua ao criar uma moeda digital 
patrocinada pelo Estado. Funciona exatamente como a moeda 
fiduciária chinesa, mas é ainda mais controlada pelo governo chinês.  

Esse “papel-moeda digital” [Yuan CBDC] com risco soberano, 
acredita ele, é bom não apenas para um controle aprimorado da 
política monetária, mas também para um sistema de vigilância 
estatal ainda maior em todo o país. E assim pode ser em ambos os 
casos: apenas o governo chinês criará novamente a moeda e saberá 
quem tem quanto e onde é gasto para qual propósito. 

Outra forma de dinheiro novo é conhecida como "stablecoin". A 
Libra do Facebook é a versão privada mais proeminente das 
iniciativas globais de stablecoin.  

Em Libra, a empresa monetária do Facebook estabelece uma 
construção onde sua moeda – a Libra – transcende moedas internas 
mais antigas, como o bitcoin, porque a stablecoin é avaliada em 
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comparação a uma cesta de moeda externa, ou seja, várias moedas 
globais, incluindo o dólar.  

Em teoria, essa nova moeda é estável porque pode ser trocada 
por uma quantia semelhante de moeda externa [aceita como 
dinheiro] a qualquer momento. Na realidade, isso está longe de ser 
claro, nem os conflitos de interesse entre o Facebook como “o novo 
Banco Central global” e o Facebook como “a gigantesca empresa de 
mídia social” são claros ou sem riscos abrangentes. 

Os Bancos Centrais globais estão tão preocupados com o 
conceito de uma forma privada de dinheiro global externo, baseado 
em contas [privadas], não estão apenas buscando novas restrições 
de governança rígidas, mas também contemplando uma moeda 
estável global própria. Isso funcionaria em conjunto com as moedas 
digitais do Banco Central para os mercados nacionais, como a 
desenvolvida pela China [Yuan CBDC] e a versão do Fed a ser 
avaliada mais adiante.  

Uma razão pela qual os Bancos Centrais estão considerando um 
stablecoin global próprio, não do Facebook, é, sob Donald Trump, a fé 
no dólar americano como reserva confiável de valor diminuiu a ponto 
de outras nações não confiarem mais no dólar como padrão 
monetário global, ou seja, uma “moeda de reserva” pela qual a 
maioria do comércio internacional e transações financeiras é avaliada. 
O Reino Unido e outras nações agora contemplam uma moeda estável 
global capaz de não apenas assumir o papel pretendido pela Libra do 
Facebook, mas também de reduzir o papel universal do dólar e, 
portanto, a necessidade de contar com os Estados Unidos. 

Como os estudiosos observaram, “o advento dessas novas 
verbas poderia remodelar a natureza da competição monetária, a 
arquitetura do sistema monetário internacional e o papel do dinheiro 
público emitido pelo governo”.  

Isso é muito, mas é apenas um prelúdio para a questão crítica 
de o que o dinheiro digital e as mudanças provocada por ele poderão 
agravar a desigualdade econômica, determinada por quem recebe 
quanto dinheiro e como.  

A análise acadêmica e do Banco Central de novas formas de 
dinheiro até agora se concentra, exclusivamente, nas implicações 
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sobre o Banco Central e a rentabilidade de cada banco com uma nova 
moeda digital, ou implicações para a Teoria do Dinheiro. 

Inferências do impacto da igualdade podem ser extraídas deste 
trabalho acadêmico, mas nenhum lidou diretamente com a afirmação 
do Facebook de a Libra aumentar a inclusão financeira ou 
reivindicações semelhantes por outros criadores de dinheiro novo.  

Como Petrou mostrará, é muito mais provável a nova moeda 
não regulamentada representar graves ameaças à igualdade, 
agravando as já apresentadas pelas atividades do Facebook, Amazon 
e outras empresas “Big Tech”. 

Essas plataformas de tecnologia já redesenharam a forma como 
nos comunicamos, compramos bens e serviços e até mesmo 
tomamos decisões políticas e pessoais. Se eles controlarem não 
apenas o que fazemos, mas também como pagamos por isso, seu 
poder e lucros crescerão, mas os riscos para a privacidade financeira, 
a segurança e até a estabilidade também podem aumentar, 
drasticamente, com impacto adverso resultante sobre a igualdade.  

A questão crítica na transição do dinheiro antigo, externo e 
baseado em contas bancárias para as novas formas digitais de moeda 
interna e simbólica é, portanto, se elas atuarem como dinheiro novo é 
tão bom quanto era o dinheiro antigo – e para quem ele é feito. 

O que torna o Dinheiro um bom Dinheiro 

Primeiro critério: o dinheiro é um bom dinheiro se for uma 
reserva de valor, quando pode ser seguro o guardar para uso 
posterior, seja em um porta-moedas, cofre, conta bancária ou livro-
razão digital de uma empresa de tecnologia gigante. Os 
armazenamentos de valor são facilmente compreendidos por outras 
pessoas e livremente aceitos ao longo do tempo para a realização de 
muitos objetivos pessoais, sociais e comerciais diferentes.  

O valor do dinheiro pode mudar, devido à inflação ou à 
deflação, mas o bom dinheiro mantém seu valor nominal, quando 
uma moeda retida, desde anos atrás, ainda vale algo anos depois. 
Trabalho, comércio e comércio baseados na troca, não no dinheiro, 
não estabelecem reservas de valor porque as mercadorias recebidas 
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em troca são frequentemente perecíveis, de interesse apenas para 
alguns comerciantes, ou de valor incerto no longo prazo.  

Criptomoedas como o bitcoin ainda não são reservas sólidas de 
valor porque seu valor muda tanto em termos nominais quanto em 
termos reais com tanta frequência por serem, muitas vezes, apenas 
um veículo para especulação ou comércio ilícito. Existem pelo menos 
5.000 variações nas criptomoedas. 

Em 2018, todo esse dinheiro novo tinha um valor estimado de 
US$ 800 bilhões. Em 2019, era de apenas US$ 222 bilhões. A taxa de 
câmbio diária do dólar americano flutuou pouco ao longo deste 
período, inclusive ninguém, caso não fosse um operador de câmbio, 
notaria isso. 

Essas grandes variações no valor da moeda digital não 
deveriam acontecer. O design inicial do bitcoin foi feito para garantir 
um valor constante, devido aos limites embutidos de quantos bitcoins 
poderiam estar em circulação a qualquer momento. 

[Partiu do pressuposto equivocado da Teoria Quantitativa da 
Moeda de a quantidade de moeda determinar seu valor.]  

Isso é semelhante à construção original do padrão-ouro [com 
regime de câmbio fixo], onde uma onça de ouro era considerada 
como tendo um valor constante e, portanto, garantindo estabilidade 
para qualquer sistema monetário apoiado em ouro. Na verdade, o 
suprimento de ouro variou tremendamente, com enormes estoques 
de descobertas de ouro nos séculos 17 e 19 destruindo os sistemas 
monetários estabelecidos e até mesmo contribuindo para o caos 
econômico da Grande Depressão e suas consequências. 

O valor do bitcoin varia primeiro conforme alguém aparece com 
uma nova criptografia e os adeptos optam por ela. Essa escolha não é 
possível dentro das fronteiras dos Estados Unidos ou da maioria das 
nações quando se trata de moeda fiduciária.  

Além disso, o fornecimento de criptomoedas varia não devido a 
novas descobertas, mas em reação a desaparecimentos repentinos, 
devido a roubo, desfalque e outros riscos aos quais um sistema de 
token complexo sem supervisão ou controles internos é herdeiro. 
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Cada um de nossos bolsos pode ser escolhido, mas o Fed é, pelo 
menos até agora, imutável. 

O segundo critério para um bom dinheiro é ele também ser um 
bom meio de troca. Julgar isso é extremamente simples.  

Dinheiro é um bom dinheiro para esse propósito se muitas 
pessoas, sem se conhecerem de outra forma, aceitarem prontamente 
o dinheiro umas das outras em troca de trabalho, bens e serviços. 
Isso ocorre porque muitas pessoas esperam o dinheiro oferecido ser 
prontamente honrado pelo valor de face na próxima vez quando 
quiserem comprar, pedir emprestado ou investir. 

Uma reserva de valor, por exemplo, uma cadeira antiga pode 
ser algo pelo qual você pode trocar um sofá, mas não é dinheiro 
porque não tem um valor facilmente comparável garantindo, caso 
conseguir a cadeira, possa fazer algo mais além de sentar-se nela. 
Pegue este exemplo simples e estenda-o para moeda virtual e ficará 
claro não apenas por qual razão o dinheiro deve ser uma reserva 
confiável de valor, mas também por qual razão isso por si só não gera 
um bom dinheiro.  

Um bom dinheiro também deve ser valioso porque você pode 
usar prontamente seu dinheiro para conduzir sua vida econômica não 
apenas no nanossegundo dado a você em um livro-razão digital, mas 
também quando você compra mantimentos ou economiza para uma 
nova casa ou para a educação de um filho. A cadeira antiga ou o 
bitcoin pode ser eficaz como dinheiro, para pelo menos algumas 
transações, mas não pode ser, pronta ou confiavelmente, convertido 
em moeda externa, aceito como dólares.  

Moeda externa ao atuar em todas as funções do dinheiro, 
inclusive como meio de pagamentos, é boa para transações com 
qualquer pessoa com quem você deseja comprar ou vender algo ou 
para quem você opta por trabalhar em troca de uma compensação. 
Também você espera ela permanecer boa para pagamento de algo 
nos próximos anos. 
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Criação de um bom Dólar Digital 

A maioria das iniciativas de “dinheiro novo” foi paralela à 
transformação do comércio global de 2010 a 2020. No início daquela 
década, o comércio era amplamente conduzido em transações físicas, 
por exemplo, se você queria toalhas de papel, bastava ir à loja.  

Antes do COVID, o comércio já havia se transformado em uma 
forma muito mais digital. É claro, comprávamos muito mais online e 
passávamos horas por dia usando mídia digital também para nos 
comunicarmos com outras pessoas, decidir o que comprar e onde ir, e 
até mesmo escolher em quem votar.  

Em 2020, quando COVID forçou o distanciamento social em 
uma escala incrível, muitos outros aspectos de nossas vidas diárias 
foram subitamente conduzidos remotamente, ou seja, digitalmente. 

A transformação do comércio físico em digital também redefiniu 
o dinheiro usado. Muitos de nós começamos em 2010 com uma 
carteira da qual o dinheiro era usado todos os dias para a maior parte 
das transações de pequeno valor e cheques em papel ou cartões 
plásticos vinculados às nossas contas bancárias eram manuseados 
para pagar o resto.  

Agora, quanto mais ricos somos, menos usamos dinheiro ou 
esses outros instrumentos de pagamento, porque apenas os dados 
representados por eles são necessários para comprar o mundo agora 
facilmente oferecido na Internet – e em cada vez mais locais físicos 
de comércio.  

Em essência, passamos, em apenas dez anos, de um sistema 
dependente de moeda externa, ou seja, dólares e outras moedas 
oficiais, conduzido em um sistema financeiro centrado em banco e 
baseado em contas correntes, para uma rede digital descentralizada 
de fluxos de dinheiro, dentro e fora das contas bancárias. São 
moedas digitais fornecidas por grandes empresas de tecnologia, 
representadas nos Estados Unidos pela Facebook, Amazon, Apple, 
Microsoft e Google [FAAMG]. Em 2020, era provável o dinheiro já 
estar na “nuvem”, tanto quanto no seu banco. 

As moedas digitais refletem não apenas nossas novas vidas 
digitais, mas também as assimetrias nas regras financeiras. Agora 
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capacitam empresas não bancárias [fintechs ou “bancos digitais”] a 
administrar os anéis em torno de organizações bancárias 
regulamentadas.  

Muitas vezes, moeda nova também tem sido desenvolvida, em 
grande parte, porque está fora do alcance de regulamentações 
dispendiosas. Isso torna a moeda digital não apenas mais ilegal em 
lugar do dinheiro antigo e também consideravelmente mais rápida e 
barata, mas também perigosa para os consumidores vulneráveis.  

Em moedas privadas não regulamentadas, não há nenhuma das 
proteções normativas, pelas quais as Autoridades Monetárias 
acompanham o dinheiro no banco, ou seja, seguro de depósito [FGC], 
regras, reservas e todo o resto. A maioria dos pagamentos em moeda 
fiduciária faz a maior parte de suas viagens sob controle do governo 
[risco soberano], garantindo um dólar nominal de saída ser um dólar 
nominal de volta a cada minuto de cada dia.  

O controle governamental do sistema de pagamento e sua 
dependência de bancos com grandes reservas também significa os 
pagamentos terem finalidade. Nesse caso, há poucos motivos para 
temer seu dinheiro desaparecer sem remédio e reembolso, quando o 
deposita em cheques com pré-pagamento [travellers checks], paga 
contas [com ordens de pagamento ou transferência de depósitos à 
vista], ou envie dinheiro para mamãe no México. 

Algumas das proteções oferecidas pelas regras podem ser 
combinadas, se o dinheiro novo for respaldado por velhas reservas de 
valor, como ouro ou cestas de moedas, mas essas construções são 
complexas e sujeitas a conflitos de interesse. Uma opção melhor é 
exigir as empresas, ao elaborarem uma nova moeda [interna] e 
prestarem serviços de pagamento fora do alcance da regulamentação 
bancária, mantenham ativos líquidos de alta qualidade em reservas 
iguais aos pagamentos processados.  

Funcionários do Fundo Monetário Internacional [FMI] 
propuseram as empresas de tecnologia, envolvidas em atividades de 
moeda digital com acesso ao sistema de pagamento, teriam de 
registrar títulos de alta qualidade ou dinheiro igual ao valor de seus 
passivos em moeda. Isso pega a ideia do stablecoin e o torna 
verdadeiramente estável, porque o provedor de dinheiro novo não 
pode usar as reservas ou falsificar seu valor.  
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Embora seja uma proposta cara, ela renderia ao novo dinheiro, 
se não for totalmente bom, pelo menos ser muito melhor. 
Especialmente, isso ocorreria se um regulador ou o Banco Central 
tivesse o poder de garantir e fazer cumprir não apenas esses 
requisitos de reserva, mas também dotar de proteções de mercado a 
outros consumidores e investidores financeiros. 

Dada a velocidade com a qual as moedas digitais estão 
avançando, é urgente resolver seu desafio de igualdade regulatória. 
Moeda digital interna não é dinheiro, quando se trata de recuperá-lo 
– e apresenta uma série de riscos.  

Os banqueiros centrais estão atentos àqueles mais 
preocupantes, para sua atividade, como saídas repentinas de liquidez 
de moeda nova para instrumentos fiduciários antigos. Isso ocorre 
quando os ex-detentores de dinheiro, de repente, temem um 
provedor de moeda nova possa não ser capaz de cumprir suas 
obrigações ou as condições gerais do mercado se tornem 
preocupantes.  

Isso é arriscado, dada a ligação muito clara entre tensões de 
liquidez e crises financeiras. Torna a desigualdade econômica ainda 
pior. 

No entanto, menos notado e igualmente preocupante é o fato 
de a moeda digital sem ser uma reserva confiável de valor ameaça os 
poupadores de renda baixa e moderada, mesmo quando um provedor 
de moeda nova nunca cresça o suficiente para ameaçar as finanças 
nacionais, muito menos em todo o globo, como alguns temores 
podem ser o caso de Libra do Facebook. A razão para isto é simples: 
aqueles sem terem muito dinheiro sofrem muito mais quando até 
mesmo um pouco se perde. 

Como o Dinheiro se move 

Sistemas de pagamento sólidos são, portanto, tão essenciais 
quanto dinheiro sólido para a igualdade econômica. Mesmo se seu 
dinheiro for sempre um bom dinheiro, esperar por ele perder algum 
valor ao longo do caminho pode ser a diferença entre o conforto e um 
dia sem jantar para famílias de baixa e média renda.  
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A funcionalidade do dinheiro como meio de troca é, portanto, 
um fundamento crítico da igualdade econômica, porque a renda 
perdida no trafego monetário é uma renda nunca capaz gerar 
riqueza. Qualquer moeda digital com pretensão de ser dinheiro deve, 
portanto, não apenas ser uma reserva confiável de valor e meio de 
troca, em transações pessoa a pessoa, mas também “viajar” de 
forma rápida, confiável, barata e com certeza por toda a 
infraestrutura do sistema de pagamento como unidade-de-conta. 
Essa é a espinha dorsal de cada economia. 

Devido ao papel macroeconômico da missão crítica do dinheiro, 
os sistemas de pagamento em todo o mundo se tornaram serviços 
públicos regulamentados, administrados e até mesmo pertencentes a 
Bancos Centrais em praticamente todas as nações. Nos Estados 
Unidos, o Federal Reserve regula, opera e até mesmo é dono de 
grande parte dos sistemas de pagamentos nacionais, para garantir 
um dólar na entrada de um balanço seja um dólar na saída de outro 
balanço.  

Existe um grande sistema de pagamento privado (The Clearing 
House), mas não é apenas administrado por bancos regulamentados 
sob sua própria regulamentação de segurança e solidez, mas também 
estritamente regulamentado por conta própria pelo FRB. Visa garantir 
os pagamentos por meio desse sistema privado serem tão certos 
quanto aqueles canalizados pelo Fed. 

Este sistema centrado em bancos é, bem, centrado em bancos. 
Condiciona as instituições não bancárias e as empresas de tecnologia 
gigantes serem forçadas a entrar e sair desse sistema de pagamento 
com pedágios caros em cada extremidade. Há, no entanto, um 
grande esforço em andamento para abrir sistemas de pagamento 
para essas empresas de plataforma de tecnologia.  

Redefinir os pagamentos nesta nova Era Digital, para acomodar 
novas empresas de comércio eletrônico junto com novas moedas 
digitais, pode muito bem fazer o dinheiro se mover mais rápido. Mas 
está longe de ser claro ele também ser movido com pelo menos tanta 
certeza ou sem novas ameaças à privacidade pessoal e equidade 
competitiva. 

As empresas de tecnologia, com nossos dados e nosso dinheiro, 
são árbitros com poderes ainda mais formidáveis em nossas vidas 
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diárias. Por exemplo, um caso em questão é saber quanto de nosso 
dinheiro poderia capacitar a Amazon ou o Google a alterar preços 
para maximizar a lucratividade, direcionando pesquisas para produtos 
de custo mais alto ou até mesmo marcando preços elevados e 
garantindo a pesquisa chegar a certos consumidores capazes de 
pagá-los.  

Por outro lado, os consumidores da LMI [Low-and-Moderate-
Income] podem ficar paralisados, diante do varejo de massa. Caso 
permitam a empresa de tecnologia cuidar de seus pagamentos, em 
cartões de crédito registrados junto a ela, delimitam os produtos 
necessitados para sua cesta de consumo básico com margem de lucro 
pequena.  

Escolhemos uma loja física com base em sua acessibilidade e 
atratividade e, em seguida, selecionamos a mercadoria desejada a 
partir de um conjunto de opções sem censura com base naquilo 
precisado e achado possível de pagar, não naquilo aconselhado por 
nosso banqueiro. E se nosso banqueiro também fosse dono da loja, o 
que ele escolheria para nós sem nos permitir ver outras escolhas?  

Os conflitos de interesse são, de fato, a razão pela qual os 
bancos, pelo menos desde 1956, nos Estados Unidos, foram 
impedidos de realizar negócios comerciais. [No Brasil, a reforma 
bancária de 1964 proibiu bancos fazer negócios com empresas não-
financeiras onde possui mais de 10% de suas ações.]  

Sabemos o big-data já dar às plataformas tecnológicas gigantes 
um poder enorme para selecionar o que lemos, pensamos saber, com 
quem nos associamos e o que compramos, pois seus algoritmos 
direcionam informações, seleções de produtos e muito mais para 
todos os nossos gostos ou desgostos conhecidos. Os termos do 
discurso, comércio e até mesmo nossas vidas amorosas só podem 
mudar ainda mais em favor das empresas de plataforma de 
tecnologia, quando elas tiverem o poder de deter ainda mais dados 
não apenas sobre o que gostamos, mas também o que podemos 
pagar. 

Mesmo caso os provedores de dinheiro digital prometam nunca 
espiar, eles são confiáveis o suficiente para garantir a certeza do 
pagamento? Nós consideramos a certeza garantida agora apenas 
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porque a “finalização” do pagamento hoje é um fato da vida, dentro 
do sistema de pagamento dominado por bancos.  

Mas nem sempre foi verdade os pagamentos enviados serem 
pagamentos recebidos. Um dos motivos pelos quais os Bancos 
Centrais controlam os sistemas de pagamento é para garantir essa 
finalidade.  

Sem ela, consumidores individuais e empresas podem sofrer 
perdas inesperadas e o sistema financeiro pode se desmoronar. O 
dinheiro perdido no fluxo de pagamento é perigoso para o sistema 
financeiro e, mesmo em pequenas quantias, tóxico para famílias de 
renda baixa e moderada. [A quebra de confiança provoca risco 
sistêmico.] 

Os pagamentos em sistemas não bancários e digitais têm 
poucas das proteções gozadas em lei pelos consumidores norte-
americanos. Normas regulamentam os provedores bancários diretos.  

Isso inclui as reservas compulsórias, as quais os bancos devem 
registrar no Fed, para executar transações no sistema de pagamentos 
bancários e o capital e a liquidez exigidos por todas as regras, 
protegendo não apenas os bancos, mas também a nós correntistas. 
As transações de sistemas de pagamento não bancários, fora dos 
instrumentos oferecidos pelo banco, estão isentas de salvaguardas 
críticas, como os limites de perda de US$ 50 protetor dos 
consumidores em todos os riscos menores.  

Geralmente, há cobertura de seguro quando cheques em papel 
e cartões de crédito ou débito são perdidos, roubados, hackeados, ou 
de outra forma usado de maneiras não autorizadas e muitas vezes 
muito caras. Porém, nós confiamos em empresas de tecnologia com 
nossos fundos, agora, somente porque as empresas de tecnologia 
estão inseridas no sistema centrado em bancos bem o suficiente para 
os riscos assumidos por elas serem frequentemente também 
assumidos pelos bancos.  

Se uma transação executada por você em um varejista online 
ou mesmo em um varejista físico for extraviado ou errado, o banco a 
torna completada, mesmo se as fraquezas do sistema forem culpa do 
comerciante – e não do banco. Um sistema sem bancos exigiria os 
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públicos não-bancários serem tão resilientes e os consumidores 
terem tantos direitos e salvaguardas. 

Esta é uma proposta cara. Certamente, será combatida em 
cada etapa do caminho até sua aprovação. 

Solução do Banco Central: CBDC 

O audacioso lançamento do Libra do Facebook, em meados de 
2019, deu início a discussões de longa data entre (e dentro de) os 
Bancos Centrais sobre a necessidade de antecipar a Big Tech com a 
Moeda Digital do Banco Central (CBDC: Central Bank Digital 
Currency), enquanto eles ainda tinham a chance de controlar seus 
sistemas de pagamento. Nada, muitos pensaram, iria suplantar esses 
recém-chegados de alto risco. 

Ao mesmo tempo, viram a oportunidade para:  

1. modernizar os sistemas de pagamento,  

2. acelerar a transmissão da política monetária,  

3. garantir a confiança contínua na resiliência da moeda fiduciária 
como reserva de valor, e também  

4. criar um novo sistema de pagamento rápido, seguro, protegido 
e certo. 

Há muitas razões pelas quais muitas pessoas favorecem o 
CBDC, e a menos importante delas é os banqueiros centrais terem 
gostado da ideia de maior centralidade e muitos cidadãos preferirem 
banqueiros centrais a grandes banqueiros unidos às Big Tech.  

Em primeiro lugar, ninguém é mais onipresente em lugar de um 
Banco Central, nem a certeza é mais garantida face a quando é 
respaldada pela fé e pelo crédito do Tesouro dos Estados Unidos, 
mesmo quando o dinheiro movimentado não seja um dólar.  

Os defensores da CBDC acham seus dólares digitais serem 
capazes de abastecerem todo o sistema transacional em toda a 
economia nacional. Acreditam, também, eles se integrariam 
perfeitamente ao sistema de pagamento global, para garantir 
transações internacionais rápidas e seguras.  
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Embora seu poder esteja diminuindo, os Bancos Centrais ainda 
exercem controle direto e indireto sobre grande parte do sistema de 
pagamentos. A CBDC pode muito bem traduzir esses benefícios em 
moeda digital, juntamente com a garantia de o dinheiro novo ser uma 
reserva de valor sólida e um meio de troca resiliente, como o dinheiro 
antigo até agora se movendo através do sistema de pagamento. 

Os banqueiros centrais não são os únicos a pensar assim. Os 
progressistas na Suíça foram os pioneiros da ideia de “dinheiro do 
povo”, depois adotada por democratas progressistas nos Estados 
Unidos. Eles defendiam uma conta corrente no Fed, aberta a todos 
cidadãos, ser capaz de contornar os bancos e Big Tech.  

Assim como a Libra do Facebook sacudiu o pensamento do 
CBDC do Banco Central, o COVID catapultou propostas progressistas 
para o agora chamado de “dólar digital” [substituto da moeda 
digital]. Defendido pelos democratas do Congresso, em conjunto com 
outros pacotes de alívio legislativo da COVID em 2020, o dólar digital 
capacitaria o Federal Reserve para se tornar o ponto-chave da criação 
de moeda dos EUA, operação do sistema de pagamento e até mesmo 
intermediação financeira. 

[A autora não narra se seus defensores refletiram a respeito 
dos efeitos dessa mudança sobre o multiplicador monetário em 
seguidas rodadas de empréstimos-depósitos com o esvaziamento dos 
depósitos à vista, passados a serem registrados no CBDC. Seria o 
equivalente hoje a saques de papel-moeda, os quais restringem o 
multiplicador.] 

O CBDC tem um grande apelo porque as agências 
governamentais fazem mais além de seguir o dinheiro. Elas também 
seguem [a recondução de] seus mandatos.  

No entanto, os governos também são incrivelmente poderosos. 
Sem responsabilidade e transparência, o CBDC poderia ser uma 
ferramenta poderosa de controle, não de mudança.  

As agências governamentais são notoriamente lentas em 
tomadas de decisões. Veja acima como isso tornou o sistema de 
pagamentos dos EUA tão anacrônico a ponto de a Big Tech estar já 
rodando em torno dele.  
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Os governos também são inerentemente burocráticos, isto é, as 
instituições, primeiro, favorecem seus próprios interesses e só então 
pensam nos de todos. E, como Karen Petrou mostrou em sua 
avaliação do mandato do Fed, no Capítulo 7 do livro Motor da 
Desigualdade, as declarações de missão, promulgadas na lei, 
significam poucos, embora poderosos, Bancos Centrais leem a lei à 
sua própria maneira.  

CBDC é uma boa ideia, dado todas as outras fast-flying [voos 
rápidos] formas de moeda digital, provenientes de fornecedores não 
regulamentados, em trilhos de sistemas de pagamento não testados.  

No entanto, o CBDC não requer apenas uma construção 
cuidadosa, para garantir não resultar em ainda mais poder do Banco 
Central junto com ainda menos igualdade econômica.  

A CBDC por si só também não responde à questão fundamental 
de se os pagamentos devem permanecer centrados no banco ou 
sucumbir à presença impressionante das Big Techs e permitir a elas 
um grande papel também.  

No próximo capítulo, Petrou apresenta a melhor forma de 
projetar o CBDC para construir um sistema de pagamento sólido e 
pró-igualdade, movimentando o novo dinheiro digital de maneira 
equitativa por toda a economia dos Estados Unidos. Para isso, 
também é necessário um novo sistema regulatório pró-igualdade, 
capaz de colocar empresas de tecnologia e instituições não bancárias 
em pé de igualdade com os bancos, para aprimorar a inovação sem 
sacrificar a inclusão social. Isso pode ser feito de acordo com a 
legislação atual e Petrou mostra como. 
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Capítulo 10.  
Regras para Viver Equitativamente 

Se você quiser mudar a forma  
como seu sistema bancário é regulado, se quiser corrigir os erros, 

então você tem de mudar seu governo. [George Osborne] 

Devemos derrubar o governo como o conhecemos para 
recuperar a igualdade econômica? Karen Petrou, no Capítulo 4 do 
livro Motor da Desigualdade, afirma a desigualdade ameaçar a 
própria estrutura do governo norte-americano, mesmo quando 
muitos americanos pensam seu governo ameaçar sua igualdade.  

Mesmo quando, por um lado, se pensa o governo como um 
todo ainda funcionar bem, pode-se facilmente concluir da análise dos 
capítulos 8 e 9 sobre as regras financeiras pós-crise a 
regulamentação estar descontrolada e necessitar ser fortemente 
restringida.  

Por outro lado, pode-se concluir também as empresas ao 
seguirem o dinheiro nunca podem ter um propósito superior e, 
portanto, devem ser nacionalizadas para as melhores forças 
governarem as finanças. De qualquer forma, pode-se perder a 
esperança de uma reforma construtiva sem uma mudança de regime 
por atacado. 

No entanto, como vimos várias vezes, a desregulamentação por 
força bruta é perigosa para a estabilidade sistêmica e a igualdade 
econômica. O controle do governo pode muito bem não ter um 
desempenho melhor e pode muito bem ser ainda pior.  

O controle bem-intencionado do Fed sobre o sistema financeiro 
apenas torna a desigualdade pior. E se tanto poder econômico, ou 
ainda mais, fosse concedido a uma agência governamental menos 
bem-intencionada?  

Poderíamos permitir o capitalismo a governasse ou superasse 
com soluções socialistas? Muitas das opções ideológicas de cada um 
estão certamente em cima da mesa. 
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Existe, porém, um curso intermediário e mais prático. Ele faz 
quatro coisas:  

1. aplica regras semelhantes a atividades semelhantes;  

2. reduz barreiras desnecessárias aos serviços financeiros para 
famílias carentes ou em risco;  

3. cria cartas regulamentadas para fins especiais, focadas 
exclusivamente no financiamento da igualdade, de acordo com 
regras garantidoras das recompensas regulamentares serem 
obtidas apenas mediante o fornecimento de serviços de 
igualdade de alto valor; e  

4. projeta um novo sistema de pagamento que inclui moeda 
digital elaborada com objetivos de igualdade mantidos em 
mente. 

Cada uma dessas quatro estratégias de igualdade está 
resumida na Tabela 10.1. Eles são ótimos, não completos, porque 
todas elas são guiadas pela análise subjacente ditada ao longo deste 
livro. As soluções capazes de aumentarem a igualdade devem ser 
politicamente plausíveis se quiserem ser algo mais de retoricamente 
satisfatórias. 

Esses padrões estão ao alcance do consenso político e podem 
ser alcançados sem mudanças na lei, muito menos no governo. Eles 
são, no entanto, radicais à sua maneira.  

Em sua essência, essas soluções derrubam uma suposição 
fundamental há muito tempo regendo o Federal Reserve e os outros 
reguladores financeiros dos EUA: a desigualdade e até o racismo 
endêmico são terríveis, mas ainda são problemas de outra pessoa 
para resolver. Essa visão está tão incorporada a ponto de o 
presidente do FRB, Powell, até mesmo ter a exposto diante de um 
cético Comitê Bancário do Senado em junho de 2020. 

Este penúltimo capítulo do livro de Karen Petrou mostra como 
atuar com ferramentas regulatórias. Ele e outras agências federais 
podem facilmente adotar para reduzir a desigualdade e o racismo.  

No próximo capítulo, um curso de ação imediata também é 
traçado para a política monetária do Fed. Combinado com essas 
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mudanças nas regras, isso vai derrubar uma década de ações e 
inações do Fed. Elas tornaram alguns americanos cada vez mais 
ricos, o restante de nós com medo de nosso futuro econômico e 
muitos muito zangados. 

Tabela 10.1 Regulamentação Essencial para Igualdade 

Ferramenta: Padrões para todo o sistema 

Ações:  

Barreiras aos benefícios garantidos pelos contribuintes 

Cobertura semelhante de CRA 

Barreiras aplicáveis à discriminação 

Planejamento de resolução 

Impactos: 

• Sistema financeiro mais seguro 

• Sistema de pagamento mais seguro 

• Lucro com base na competitividade, não na arbitragem 
regulatória 

• Proteção aprimorada do consumidor 

• Aumento do investimento em empréstimos à comunidade 

• Maior equidade, bem como igualdade 

• Maior desenvolvimento da comunidade 

• Ma io r dependênc i a de p rovedo re s só l i do s e 
regulamentados 

• Disciplina de mercado 

• Fim do risco moral 

Ferramenta: Regulamento Refinado  
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Ações:  

Regras de capital baseadas em risco revisadas 

Securitização interna 

Aumento do crédito para financiamento de igualdade 

Paciência 

Impactos: 

• Barreiras mais baixas para o financiamento da igualdade 

• Maior disponibilidade de crédito 

• Inovação rápida 

• Aumento dos empréstimos de baixo saldo 

• Maior resiliência 

Ferramenta: Banco Postal 

Ação:  

Autorização de agências dos correios a servirem como 
concessionárias de serviços públicos 

Impactos: 

• Menos desertos bancários 

• Entrega de benefícios aprimorada 

Ferramenta: Bancos Igualitários [Equality Banks]  

Ação:  

Autorização de novas cartas de propósitos especiais 

Impactos: 

• Menos desertos bancários 

• Regulação efetiva 
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• Inovação aprimorada 

• Mobilização de capital privado 

• Disciplina de mercado 

Ferramenta: Pagamentos mais rápidos  

Ação:  

Aceleração dos pagamentos do Fed 

CBDC baseado em token 

Impactos: 

• Menos dívida de curto prazo e alto custo 

• Certeza aprimorada 

• Integração segura com comércio eletrônico 

• Menos famílias sem e com conta insuficiente 

• Empréstimos continuados do setor privado 

Por que não apenas desregulamentar? 

A desregulamentação no atacado certamente seria popular para 
uma falange de poderosos grupos de lobby do setor financeiro. No 
entanto, a desregulamentação focada na indústria sem recalibragem 
para aumentar a igualdade repetiria muitos incidentes anteriores.  

Neles, os formuladores de políticas se apressaram em reduzir o 
descrito como como “carga regulatória desnecessária”. Os neoliberais 
alegavam aumentar a “competitividade americana”. Isso acabou em 
desastres no mercado financeiro e até mesmo em colapsos 
macroeconômicos... 

É mais adequado construir um novo sistema bancário com foco 
na igualdade. 

Embora não seja apenas essencial, mas também possível, 
colocar provedores do mesmo tipo sob regras de igualdade de modo 



  71

a aumentar a igualdade, não será fácil. Algumas regras 
permanecerão porque alguns empréstimos de renda baixa, moderada 
e média são realmente arriscados.  

Muitas vezes, também é caro fornecer serviços financeiros para 
novos participantes na economia dos Estados Unidos, devido a uma 
combinação de proteções essenciais contra a lavagem de dinheiro e a 
complexidade de aconselhar clientes vulneráveis, deficientes ou sem 
falar inglês.  

Os americanos mais velhos têm uma necessidade cada vez 
mais urgente de serviços financeiros para proteger o pouco que 
possuem, mas isso também apresenta desafios complexos de entrega 
e proteção ao consumidor. As barreiras institucionais, embora muitas 
vezes não intencionais, para servir as pessoas e comunidades de cor 
também levarão tempo para serem eliminadas. 

Além disso, novos produtos inovadores precisam ser 
introduzidos com cautelosos novos buffers de segurança e solidez, 
bem como com dispendiosas salvaguardas para a privacidade e 
proteção do consumidor, antidiscriminação e conflitos de interesse, 
juntamente com grades de proteção capazes de refletirem a 
complexidade tecnológica.  

Eles também serão controversos. Levarão tempo para serem 
construídos para instituições f inanceiras multifacetadas, 
desacelerando significativamente ou mesmo frustrando a inovação 
financeira capaz de aumentar a igualdade. 

Também é muito caro manter canais de entrega de produtos de 
varejo com a presença de pessoal e contato essencial para 
consumidores com níveis educacionais mais baixos para os quais as 
divulgações de produtos podem ser confusas. Da mesma forma, para 
consumidores para os quais o inglês não é a primeira língua, para 
consumidores mais velhos desconfortáveis com a entrega digital e 
para os portadores de deficiência, para quem a entrega digital muitas 
vezes é simplesmente inacessível.  

Como vimos, novos modelos de negócios fundados na eficácia 
da inteligência artificial também vêm com a opacidade. Ela pode 
obscurecer a discriminação, seja intencionalmente ou apenas por 
efeito acidental. 



  72

Existem pelo menos três maneiras de superar essas barreiras 
de custos para o financiamento de promoção da igualdade:  

1. abrir agências dos correios como instalações bancárias,  

2. criar novas cartas de "Banco da Igualdade" e  

3. gerar um “dólar digital” do setor privado ou, mais 
equitativamente, o Fed.  

Nenhuma dessas opções é mutuamente exclusiva e cada uma 
tem uma promessa. Esta promessa pode ser cumprida se essa nova 
estrutura bancária dos EUA for construída com cuidado. 

Estabelecimento de Bancos para Igualdade 

Um Banco para Igualdade na sua forma mais simples é 
exatamente o indicado pelo nome: um banco focado na igualdade.  

O país está repleto de bancos com as palavras “comércio”, 
“negócios”, “casa” e “poupança” em seus nomes. Essas palavras são 
cada vez mais uma homenagem a missões antigas ou mesmo a leis 
definidas nos estatutos, em vez das atividades atuais, mas são um 
testemunho do fato de os Estados Unidos terem uma longa história 
de fretamento de bancos para cumprir uma missão econômica. O que 
poderia ser uma missão mais urgente agora senão a igualdade 
econômica? 

Os Bancos para Igualdade podem ser licenciados de pelo menos 
duas maneiras:  

1. por meio de novas leis estabelecendo o chamado de “bancos 
públicos” ou  

2. através do licenciamento de várias formas de instituições 
privadas com a missão de aumentar a igualdade econômica, 
sujeitas a um regime rígido de fiscalização garantidora de 
realmente ser cumprida. 

Os Estados Unidos têm uma longa história de instituições 
financeiras públicas, não importa as ambições elevadas com as quais 
são licenciadas, rapidamente se transformam em máquinas com fins 
lucrativos, com pouca consideração real pela missão social.  
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A banca pública nos Estados Unidos tem suas raízes nos bancos 
de terras da Era Colonial, fretados pelos governos coloniais para 
financiar hipotecas e outros empréstimos por meio da emissão de 
notas promissórias. Esses bancos morreram em 1740, mas os jovens 
Estados Unidos tentaram fazer isso novamente, começando com um 
banco público em Vermont em 1805. Em 1812, esse banco fechou 
devido à falsificação e uma série de outros escândalos, traçando um 
caminho para os bancos públicos nos EUA desde então.  

O único destaque como um sucesso público é o Banco da 
Dakota do Norte. Ele foi fundado em 1919 e continua vivo, embora 
em grande parte apenas como um credor secundário, aliado a 
pequenos bancos neste enorme estado rural.  

As instituições financeiras de desenvolvimento comunitário 
(CDFIs) apoiadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA têm sido 
geralmente bem-sucedidas, mas são limitadas pela escassez de 
fundos e outros desafios. 

Fannie Mae e Freddie Mac são empresas híbridas público-
privadas, envolvidas em um serviço bancário básico: compra de 
hipotecas e embalagem para venda no mercado secundário. 
Fundadas em 1938 e 1989, respectivamente, 40 dessas GSEs são 
instituições licenciadas pelo governo federal, de propriedade até hoje 
de acionistas privados.  

Antes de 2008, eles elogiavam o sonho americano de ter uma 
casa própria, para defender seus privilégios, sem mencionar os altos 
salários dos executivos. Em 2008, eles falharam espetacularmente, 
exemplos de serviço público desviado para ganho privado. Os dois 
exemplos custaram ao contribuinte dos EUA US$ 191 bilhões. 

Existem também cartas totalmente privadas com uma missão 
de igualdade, as cooperativas de crédito são as mais importantes 
entre elas. As cooperativas de crédito desfrutam de uma generosa 
redução de impostos federais para cumprir a missão lhes atribuída 
pela primeira vez na década de 1930: apoiar a poupança e oferecer 
crédito para aqueles mal servidos por bancos ou outras instituições 
financeiras tradicionais.  

Muitas pequenas cooperativas de crédito ainda cumprem essa 
missão, mas as maiores cresceram para rivalizar com os bancos 
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regionais e agora se concentram tanto em empréstimos de alto custo 
quanto em serviços comunitários. Eles, como a história complicada de 
bancos públicos e GSEs, ilustram a importância não apenas de 
estabelecer metas elevadas de fretamento, mas também de aplicá-las 
com rigor.  

Mesmo sem acionistas para apaziguar, as empresas privadas 
têm equipes de gestão. Se forem livres das restrições da missão, elas 
se concentrarão naquilo bom para elas, não necessariamente para 
qualquer outra pessoa. 

Em vez disso, os Bancos para Igualdade como Sociedade de 
Propósito Especial devem ser fretados sob termos rigorosos nos quais 
os benefícios regulatórios são fornecidos em troca não apenas de 
serviço comunitário, mas também sob a condição de aceitação de 
supervisão estrita. Devem ter metas de desempenho mensuráveis e 
transparentes e penalidades desagradáveis efetivamente impostas se 
os objetivos da missão se transformam em ouro privado.  

Cada agência bancária federal deve determinar qual tipo de 
carta em sua carteira é mais bem adaptada para promover a 
igualdade econômica e quais modificações regulatórias são essenciais 
para alcançar e medir o sucesso em metas específicas para 
mercados-alvo específicos. Bancos para Igualdade qualificados 
devem, então, obter interrupções de regras prudenciais de missão 
crítica e custosas, mas nunca, jamais, daquelas regentes da proteção 
ao consumidor e a prestação justa de serviços financeiros. 

A legislação federal e estadual já oferece várias opções de 
fretamento bem elaboradas a respeito de Bancos para Igualdade. 
Isso inclui “bancos para banqueiros”: ajudam os bancos membros a 
atender às necessidades as quais nenhum deles pode atender 
sozinho.  

A lei atual dá ao Fed ampla latitude para isentar os “bancos 
para banqueiros” das regras aplicáveis, com proibições de receber 
seguro FDIC e atender diretamente aos consumidores. Prevê travas 
de segurança adicionais sobre o que poderia rapidamente se provar 
um poderoso contrato de igualdade para bancos de todos os 
tamanhos e novos participantes dedicados a finanças essenciais para 
a igualdade.  



  75

O Gabinete do Controlador da Moeda (OCC) também autorizou 
uma Sociedade de Propósito Especial, até agora apenas para 
empreendimentos de tecnologia financeira privada. A construção 
dessa carta de propósito especial serve como modelo para o 
propósito especial criar com abrangência nacional Banco para 
Igualdade. Mais uma vez, o seguro FDIC não está envolvido e o OCC 
pode definir quaisquer restrições julgar necessárias para garantir os 
bancos com fins especiais sejam realmente adequados para fins de 
igualdade. 

Outra opção atraente vem na forma de alvarás de “Empresa de 
Benefício Público” (PBC), autorizados por trinta e cinco estados e pelo 
Distrito de Columbia. Esses PBCs poderiam ter alvarás de banco e, 
assim, desfrutar de seguro FDIC e servir aos consumidores, mas 
esses alvarás também incluem restrições como o dever fiduciário de 
considerar outras missões além do lucro.  

Os incentivos fiscais e de governança promovem essas metas 
de serviço público e, se removidos, também punem aqueles 
desviados. Esses benefícios do estado podem ser combinados com os 
regulatórios sob, novamente, requisitos estritos de essas empresas 
realmente fornecerem benefícios públicos mensuráveis e 
significativos. 

Novo Dinheiro para Nova Missão 

Como vimos, a igualdade econômica é diretamente obstruída e 
até mesmo prejudicada por pagamentos lentos. Acelerá-los fora do 
alcance dos requisitos de segurança e solidez e de certeza de 
pagamento certamente movimentaria dinheiro mais rápido, mas 
muitas famílias podem perder suas economias ao longo do caminho.  

Por esta razão, o Fed deve pisar rapidamente no pedal 
acelerador para trazer seu próprio sistema de pagamento mais 
rápido, FedNow, para o mercado, bem como estabelecer uma 
parceria construtiva com serviços de pagamento do setor privado, 
capazes agora ou no futuro imediato de garantir pagamentos de 
varejo sólidos e em tempo real. [Tipo PIX no Brasil...] 

Também por esta razão o FDIC tem, acertadamente,, tomado 
cuidado extra quando as empresas de pagamento não bancárias são 
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autorizadas a estabelecer as cartas bancárias não tradicionais. 
Geralmente, são conhecidos como Bancos Digitais.  

Eles oferecem acesso ao sistema de pagamento sem uma 
licença bancária completa e a holding do Federal Reserve com a 
supervisão da empresa-mãe os acompanha. Esses bancos baseados 
em tecnologia [fintechs] devem deter mais do dobro do capital 
mínimo, exigido dos bancos pequenos, um requisito projetado para 
substituir a regulamentação da empresa-mãe e a falta de 
desempenho regulamentar estabelecido durante o ciclo de negócios e 
sob estresse operacional. 

A complexa interação entre bancos para fins especiais e 
empresas-mães não regulamentadas, para maximizar lucros, tornam 
essas cartas de fins especiais extremamente controversas. Parte da 
queixa sobre essa “assimetria regulatória” decorre do desejo dos 
bancos tradicionais de bloquear concorrentes poderosos, mas eles 
têm razão: as cartas privilegiadas têm vantagens competitivas 
nascidas não de habilidade, mas de brechas regulatórias.  

Grandes varejistas como o Walmart ou empresas de comércio 
eletrônico como a japonesa Rakuten operam sob regulamentação 
assimétrica, permitindo o uso inadequado de informações pessoais do 
consumidor e uma oportunidade perigosa de vincular as vendas de 
produtos ao custo, construção e disponibilidade de recursos 
financeiros verificados em seus serviços. Se Amazon, Google ou 
outras empresas de grande tecnologia ganharem o direito de acessar 
o sistema de pagamento por meio dessas cartas, os riscos 
aumentarão exponencialmente.  

O acesso não bancário ao sistema de pagamento deve vir com 
proteções de privacidade semelhantes às de bancos ou até melhores. 
Teria de exigir padrões de segurança semelhantes aos de bancos, 
como altas exigências de reservas como substitutos para padrões de 
capital e liquidez para garantir a certeza de pagamento. 

A segunda etapa para sistemas de pagamento capazes de 
aumentar a igualdade é modernizar o dinheiro, passado por eles. 
Muitas propostas de moeda digital refletem o fato de os sistemas de 
pagamento tradicionais permanecerão lentos, enquanto operarem em 
plataformas da velha escola, sem a eficiência possível por meio do 
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uso da tecnologia de contabilidade digital (DLT ou blockchain) e 
outros desenvolvimentos de tecnologia em movimento rápido.  

É possível, embora ainda não provado, o DLT permitir os fundos 
se moverem por todo o país e, na verdade, ao redor do mundo tão 
rápido quanto enviar uma mensagem de texto. Como vimos, essa 
perspectiva combinada com a desconfiança em relação aos bancos 
tradicionais levou os democratas progressistas, incluindo os seniores 
no Congresso dos Estados Unidos, a propor Contas Correntes no Fed.  

Elas contornariam os bancos e todos os custos inerentes aos 
negócios com eles. Estabeleceriam um novo sistema bancário 
supremo, baseado no governo, apoiado pelo governo e controlado 
pelo governo para indivíduos, famílias, pequenas empresas e – em 
algumas propostas – todos os outros. 

Apesar de todos os benefícios de igualdade de serviços 
bancários gratuitos em um Banco Central “sem risco” [com “risco 
soberano” do Estado nacional], acelerado por DLT instantâneo, esse 
uber-dólar apresenta vários desafios de igualdade. Estes incluem:  

1. a preferência contínua por dinheiro em espécie, evidente em 
famílias de renda baixa e moderada [LMI],  

2. os perigos de entregar tantas informações pessoais ao governo 
e  

3. o fato de um tomador de depósitos do Banco Central também 
precisaria do poder de fazer empréstimos, para evitar o curto-
circuito no motor macroeconômico (e de igualdade essencial). 

Este é alimentado pelo processo de transformação de depósitos 
em empréstimos [vice-versa seria mais apropriado: empréstimos 
criam depósitos, em várias rodadas, multiplicando moeda]. 

Para garantir o crescimento econômico, o Fed também teria de 
se tornar o credor do país – uma ameaça à inovação e também aos 
tomadores de empréstimos cujos gostos não agradam ao governo – 
ou, de alguma forma, descobrir como recrutar bancos para atuarem 
como seus agentes. Isso destrói a intermediação financeira 
regulamentada, como é conhecida há séculos, e, portanto, merece 
uma consideração cuidadosa.  
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As FedAccounts oferecidas exclusivamente por meio do Fed 
criaria um sistema bancário nacionalizado. Só servirá para você se o 
governo da época também o fizer. 

Assim, a maneira de acelerar os pagamentos não é permitir as 
empresas privadas redesenharem o dólar ou permitir o Federal 
Reserve assumir os sistemas bancário e de pagamento por meio de 
uma Moeda Digital do Banco Central (CBDC) mal projetada. Em vez 
disso, a resposta está em um projeto CBDC focado na igualdade para 
acelerar os pagamentos e a inovação do sistema financeiro sem a 
mão pesada do controle governamental. 

Conforme detalhado no Capítulo 9, o dinheiro vem nas formas 
“token” e “baseado em conta”, com os tokens agora se tornando 
notas de dólares, ou seja, moedas nos Estados Unidos. A maioria das 
propostas privadas e CBDC preferem um sistema “baseado em conta” 
no qual o provedor de moeda ou transmissor controla as transações 
de modo a sempre permanecerem digitalmente dentro do sistema, 
sem a necessidade de moeda simbólica física.  

Isso é eficiente, assumindo esses sistemas serem tão rígidos 
quanto os proponentes defendem ser, mas eles excluem não apenas 
famílias com preferência por dinheiro em espécie, mas também 
americanos de baixa renda, rurais e deficientes, para os quais o 
acesso digital permanece limitado, caro e muitas vezes totalmente 
inacessível.  

Para ser igualitária, CBDC deve garantir tanto quanto os bancos 
fazem agora os fundos em fluxos de entrada e saída do sistema. 
Baseado em contas digitais, estas podem ser convertidos em tokens, 
ou seja, dinheiro sob demanda [streaming em tempo real]. 

Com o tempo, os tokens digitais podem substituir o dinheiro em 
espécie, tanto quanto os cartões pré-pagos e de débito agora às 
vezes substituem as contas bancárias, e mesmo as pequenas 
transações em dólares. No entanto, “com o passar do tempo” ainda 
não é agora, exige período de transição. 

Para trazer um novo CBDC, os provedores privados devem 
trabalhar com o Fed para criar um novo sistema no qual uma forma 
de dinheiro digital, baseada em tokens, se move através de bancos e 
transmissores de dinheiro, estabelecidos e regulamentados junto 
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com, conforme evolui novas instituições de pagamento, baseados na 
infraestrutura de blockchain, dentro e fora do Banco Central.  

Conforme esboçado em certa proposta, esse sistema CBDC 
seria paralelo e, portanto, complementar os provedores regulados, 
garantindo-os – não o Fed – continuarem a reter o depósito com o 
qual fazem empréstimos. Ao mesmo tempo, esse sistema estaria 
muito mais bem adaptado para o comércio eletrônico e pronto e 
capaz de receber pagamentos de benefícios sociais, em todo o país, 
tanto em circunstâncias normais como de alto estresse. 

Sob esse conceito, as reservas mantidas no Banco Central, 
combinadas com regras rígidas, garantirão a certeza e estabilidade do 
sistema de pagamento, bem como a capacidade dos detentores de 
depósitos de receberem seu dinheiro de volta em moeda forte, ou 
seja, token ou forma baseada em conta quando e como desejado.  

Os bancos provavelmente ainda seriam o depositário de 
escolha, porque apenas os bancos teriam o seguro FDIC, necessário 
para a segurança financeira das famílias. Uma série de opções 
interagiriam perfeitamente com os pagamentos de salários das 
famílias e benefícios do governo. Isso também reduziria o custo das 
transações diárias, especialmente, para aqueles sem querer ou não 
poder abrir contas bancárias. 

Em suma, esse sistema de dólar digital combina os benefícios 
do sistema bancário regulamentado, da proteção do seguro de 
depósito e da segurança do sistema de pagamento com aqueles 
oferecidos pelo comércio eletrônico.  

Funcionaria ainda melhor se os provedores de comércio 
eletrônico não bancários, como as empresas Big Tech, tivessem 
acesso ao novo sistema nas mesmas condições rígidas descritas 
acima para o acesso ao sistema de pagamento. A Big Tech também 
precisaria garantir a conformidade com um novo corpo de leis e 
regras protetoras da integridade das transações e da privacidade do 
consumidor. 

Tudo isso aumentaria a igualdade em virtude de sua velocidade 
e abrangência. Acabaria com os obstáculos e riscos muito evidentes, 
quando o Tesouro e os estados não conseguiam descobrir como 
enviar pagamentos urgentemente necessários para milhões de 
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americanos elegíveis a eles, como ocorreu no início da pandemia em 
2020.  

Seria consideravelmente mais inclusivo em lugar do sistema 
bancário atual, não apenas por causa da eficiência e velocidade, mas 
também por causa da facilidade de acesso por qualquer pessoa com 
ou sem dispositivos eletrônicos ou a capacidade de banda larga 
necessária para permitir pagamentos em tempo real. [Petrou não 
explica como isso ocorreria: wi-fi público?] 

O que é mais importante, evitaria a aquisição de cima para 
baixo do sistema financeiro econômico nacional pelo Fed. Apesar de 
todas as suas virtudes, tal onipotência nas mãos de um Banco Central 
político, em última instância, é uma ideia muito, muito ruim. 

Karen Petrou, no livro “Motor da Desigualdade”, demonstra a 
persistência do preconceito contra Banco Central, existente nos 
Estados Unidos desde a virada do século XVIII para o XIX. 

Como o último capítulo é muito americanófilo, ou seja, só se 
interessa ou se dedica com entusiasmo ao notavelmente americano, 
minha tradução fica por aqui... 
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Considerações Finais de  
Fernando Nogueira da Costa 

Cara, eles ganham; Coroa, nós perdemos... 

A primeira semana de outubro de 2021 se iniciou com “O 
Mundo” (sic) sem boa parte da comunicação digital. Cerca de 2,9 
bilhões de pessoas ficaram sem acesso ao WhatsApp e às redes 
Instagram e Facebook por uma falha em manutenção de rotina em 
seu data center. O volume de usuários mensais de seus serviços 
saltou de 5,2% da população mundial, em 2009, para 35,9%, em 
2020, segundo dados da consultoria Statista. 

O pior apagão da história da rede social provocou uma queda 
de 4,89% (de US$ 343/ação para US$ 326/ação) nas ações do 
Facebook na segunda-feira. Equivaleu uma perda de valor de 
mercado de US$ 47,3 bilhões. A big tech não se recuperou 
totalmente, no dia seguinte, embora suas ações tenham fechado em 
alta de 2,06% (US$ 333/ação). 

Antes, seu valor de mercado era US$ 920 bilhões ou cerca de 
2/3 do PIB do Brasil. Em poucas horas, a fortuna pessoal de Mark 
Zuckerberg, cofundador e CEO do Facebook, encolheu quase US$ 7 
bilhões. Com US$ 120,9 bilhões, passou a ocupar o 5º lugar no 
ranking de maiores fortunas mundiais, atrás de Bill Gates, da 
Microsoft. 

O episódio, mais uma vez, revela a volatilidade da avaliação de 
riqueza acionária por “expectativas dos acionistas a respeito das 
próprias expectativas”. Qualquer factoide leva ao acionamento do 
stop loss, isto é, parar logo a perda com a venda das ações para as 
recomprar logo adiante com a cotação bem mais baixa, registrando 
um ganho de capital.  

Esse comportamento de manada, baseado em impressões, sem 
maior análise dos fundamentos microeconômicos, setoriais ou 
macroeconômicos da empresa, revela uma diferença fundamental 
entre a Economia de Mercado de Capitais e a Economia de 
Endividamento, seja público, seja privado. A possibilidade de 
acumulação de riqueza pessoal, ao conduzir o rebanho de acordo com 
seus interesses, é muito maior naquela. 
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Por exemplo, o valor total dos acordos globais de Fusões e 
Aquisições encerrou o terceiro trimestre de 2021 em US$ 3,8 trilhões, 
segundo dados da Bloomberg. Com isso, o volume em 2021 está a 
apenas algumas centenas de bilhões de dólares de ultrapassar o 
recorde anual de US$ 4,1 trilhões estabelecido em 2007. 

Em conjuntura de crise mundial, com péssimos fundamentos 
econômicos, as transações com aposta em tecnologia lideram as 
bolsas de valores, pois as empresas de todos os setores adaptam 
seus negócios para a Era Digital. Esse objetivo de obter acesso à 
tecnologia disruptiva por meio de aquisições tem estimulado a 
atividade de Fusões e Aquisições na faixa de US$ 1 bilhão a US$ 10 
bilhões. 

Os rendimentos dos bônus do Tesouro dos EUA subiram, com os 
investidores antecipando o Federal Reserve (Fed, o banco central 
americano) poderá elevar o juro básico para conter a alta da pressão 
inflacionária no ano: 5,3% lá. Quando os juros pagos em novos 
títulos de dívida pública se elevam, caem os preços dos títulos em 
circulação com remuneração menor de juros. 

As perdas nas duas grandes classes de ativos (ações e títulos 
de dívida pública) levaram a uma queda de 3,5%, em setembro de 
2021, nas carteiras de investimentos típicas, nos EUA, com a 
proporção de 60% em ações e 40% em bônus. O mix 60/40 não 
sofre uma perda tão grande desde a queda de 5% no crash de março 
de 2020, início da pandemia. 

A estratégia 60/40 revela participação majoritária em ações 
com exposição ao risco de empresas com boas perspectivas de lucros 
e dividendos. Em contraparte dessa renda variável carrega-se um 
percentual menor em renda fixa de risco soberano. Essa seleção da 
carteira de ativos atua com proteção compensatória, quando a 
elevação de juros provoca flutuações no mercado de ações. 

Na década de 2010, nos EUA, o portfólio 60/40 proporcionou 
um retorno anualizado de 10,2%. No ano passado, rendeu aos 
investidores um ganho de 15,3%. 

Segundo dados da Meta Asset, o mercado de ações brasileiro é 
pequeno, com a capitalização das empresas abertas representando 
somente 70% do PIB contra 190% nos EUA. Porém, com a tendência 
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de queda da Selic até sua fixação em 2% aa, no ano passado, o 
comportamento de manada de fuga da renda fixa para a renda 
variável elevou o número de investidores PF na B3 de 814 mil em 
2018 para 3,97 milhões em setembro de 2021. 

As participações em valor dos investidores pessoas físicas se 
elevaram de 18,2% em 2019 para 21,3% em 2020, mas já caiu para 
19,5% na média mensal do ano corrente até 30/09/21. Em 
contrapartida, as dos investidores institucionais caíram nesses três 
anos: 31,5%-27,3%-25,6%. E as dos investidores estrangeiros 
subiram: 45,1%-46,6%-49,5%.  

Com a administração de recursos de terceiros, os fundos de 
investimento somam R$ 6,8 trilhões de patrimônio ou 85% do PIB 
brasileiro. Em janeiro de 1995, o volume investido em fundos de 
renda fixa correspondia a 84% do total, enquanto o montante 
aplicado em fundos de renda variável alcançava só 2%. Atualmente, 
este alcança 9,3%. 

O Brasil está muito abaixo dos padrões internacionais quanto ao 
investimento em ações. Na Europa, em média, a participação dos 
fundos de ações no total chega a 30%, enquanto nos EUA esse 
número atinge 55%. Este país parece ter a única verdadeira 
Economia de Mercado de Capitais no mundo. 

Os investidores brasileiros, em geral, optam pela acumulação 
de reservas financeiras em renda fixa, dada a disparatada taxa de 
juro brasileira face às do restante do mundo. O ano passado foi uma 
exceção para confirmar a regra.  

Com a sinalização da tendência de queda da Selic, o Ibovespa 
atingiu 115.645 pontos em 2019 (variação de 31,6%), mas no ano 
do “pandemônio da pandemia” não subiu tanto: 119.017 (2,9%). 
Neste ano, até 01/10/21, já caiu para 112.900 (-5,1%). 

Na véspera do caso “apagão do Whatsapp” foi revelada por 
veículos como a revista Piauí e o jornal El País, participantes do 
projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o 
ICIJ, os documentos da Pandora Papers, investigação sobre paraísos 
fiscais, promovida pelo consórcio.  
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A partir de 25 de setembro de 2014, o ministro da Economia do 
Brasil transferiu à Dreadnoughts International, sua offshore nas Ilhas 
Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe, a quantia de 9,55 
milhões de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época. 
Devido à alta de 39% da taxa de câmbio, desde quando virou 
ministro, os 9,55 milhões de dólares de Guedes e sua família, 
guardados no paraíso fiscal, tiveram uma valorização estupenda em 
reais: um ganho de 14,5 milhões de reais a mais do valor antes de 
ele assumir o cargo. Com sua política econômica, provocadora de 
depreciação da moeda nacional, sua aposta em dólares vale 
aproximadamente R$ 51 milhões em valores atuais. 

O conflito de interesses é tão grave como o do presidente do 
Banco Central do Brasil (BCB), responsável em última análise pela 
política cambial brasileira. Campos Neto criou sua offshore em 2004, 
com um capital de 1,09 milhão de dólares – 3,3 milhões de reais à 
época, caso fossem repatriados hoje, equivaleriam a 5,8 milhões de 
reais – e continuava como controlador quando assumiu o posto no 
governo em fevereiro de 2019.  

À diferença de Guedes, ele fechou sua offshore Cor Assets em 
12 de agosto de 2020. Durante 602 dias presidiu o BCB na condição 
de dono da Cor Assets (batizada com as iniciais de Roberto Campos 
ao contrário), quando poderia ser enquadrado no artigo 5º do Código 
de Conduta da Alta Administração Federal, instituído em 2000. Proíbe 
funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras, no 
Brasil ou no exterior, passíveis de ser afetadas por políticas 
governamentais. 

No jogo de “ganha-ganha”, eles fizeram um hedge cambial ao 
ficarem “comprados” em dólares e “vendidos” em reais. “Vamos 
combinar”: com o Conselho Monetário Nacional (CMN), ao qual o BCB 
se subordina, reduzido apenas aos dois, caso eles determinem a 
elevação da Selic, aumentam suas fortunas aplicadas no Brasil, caso 
permitam a depreciação da moeda nacional, aumentam seus 
depósitos em dólares no exterior.  

Tais como especuladores do mercado financeiro, conservam, 
deliberadamente, suas posições de câmbio abertas: vendem divisas 
nas quais antecipam depreciação e compram divisas para as quais 
antecipam apreciação. A especulação consiste em deter divisas 
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estrangeiras na esperança de realizar ganho cambial em data 
posterior. Nada melhor, para esse resultado, “sacrificar-se 
pessoalmente em prestar serviço público para o bem do País”... 
(risos) 

Uma Economia de Mercado de Capitais, sonho da equipe 
neoliberal do ministério da Economia no Brasil, é distinta de uma 
Economia de Endividamento Público ou Bancário. Lá nos States, juro 
baixo provoca bolha de ativos e maior concentração da riqueza. Aqui, 
no ano passado, houve um arremedo disso. Resultado: fuga da renda 
fixa para ativos de risco: ações e... dólar! 

*** 

Aqui-e-agora, em Economia de Endividamento periférica 
dependente das cotações do dólar, lá-e-agora, em Economia de 
Mercado de Capitais dependente de cotações das ações, a 
concentração de riqueza nos ricaços ocorrem, de um jeito ou de 
outro, a depender da fixação discricionária da taxa de juro básica... 

Em seu livro recém-lançado nos EUA, Engine of Inequality: The 
Fed and the Future of Wealth in America [Motor da Desigualdade], 
Karen Petrou contesta a sabedoria keynesiana: quanto mais as taxas 
permanecem ultrabaixas, a economia não voltará a crescer, mas sim 
a desigualdade social continuará crescendo. No início de 2021, o 1% 
mais rico dos americanos detinha 32% da riqueza do país, seu nível 
mais alto desde o início desses registros em 1989. Os 50% mais 
pobres, por sua vez, detinham apenas 2% da riqueza do país. 

Desde o início de 2020, os 50% mais pobres norte-americanos 
ganharam US$ 700 bilhões em riqueza. No mesmo período, o 1% 
mais rico ganhou US$ 10 trilhões. 

Com fatos e argumentos, Petrou defendeu sua hipótese: o Fed 
controla o fluxo de dinheiro – e ele flui para os ricos. Os ativos, 
retirados pelo Fed da economia como parte do QE [Flexibilização 
Quantitativa ou “afrouxamento monetário”], estão repostos em 
moeda circulante: US$ 8,1 trilhões ou cerca de 1/3 do PIB norte-
americano. 

Embora o enorme portfólio, baseado em QE do Fed, tenha 
evitado inicialmente um caos econômico ainda pior, quando as crises 
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financeiras de 2008 e 2020 aconteceram, seus benefícios ao longo do 
tempo foram dez vezes maiores para os preços do mercado de ações. 
Sem projetos governamentais, não colaboraram para a recuperação 
econômica. 

Taxas de juros ultrabaixas destinam-se a estimular o 
crescimento da renda e emprego. Mas param de ter efeito benéfico 
quando caem tanto a ponto de distorcerem os incentivos à reserva 
financeira dos mais pobres em renda fixa. Em vez disso, direcionaram 
o fluxo de dinheiro para o investimento especulativo, como em ações 
ou bitcoin. Empresas se capitalizam, recompram ações, mas não 
investem na produção. 

Muitos americanos possuem ações, mas a maioria das ações 
(54%) pertence a 1% e grande parte do restante aos 9% seguintes. 
Karen Petrou informa 86% delas estarem em mãos dos 10% mais 
ricos nos Estados Unidos.  

Quando o ministro da Economia e o presidente do Banco 
Central do Brasil tomaram posse, no dia 02/01/19, a cotação do dólar 
estava em R$ 3,86. No dia 01/10/21, antes do escândalo das 
offshores, estava em R$ 5,39. Na sexta-feira seguinte (08/10/21), já 
atingia R$ 5,51, ou seja, no “jogo de cara ou coroa”, eles ganham em 
ambas faces da moeda. 
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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 9,3 milhões visitas.

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/
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