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Prefácio 

Seis Grandes Ideias: Uma Coleção de Resumos de Artigos 
Seminais da Disciplina Ciência Econômica foi um número especial, 
publicado por The Economist. Compunha-se dos seguintes ensaios. 

Assimetria de Informação: Segredos e Agentes – O artigo de 
George Akerlof de 1970, "The Market for Lemons", é a pedra 
fundamental da economia da informação. É o primeiro da série sobre 
ideias econômicas seminais. 

Instabilidade Financeira: Momento Minsky – O segundo artigo 
da série em ideias econômicas seminais olha para a hipótese de 
Hyman Minsky de booms semearem as sementes de crashes. 

Tarifas e Salários: Uma Verdade Inconveniente – O terceiro de 
artigo da série analisa o Teorema de Stolper-Samuelson. 

Multiplicadores fiscais: onde a bola para? – O estímulo fiscal, 
ideia defendida por John Maynard Keynes, entrou e saiu de moda na 
visão neoliberal da revista The Economist. 

Teoria do Jogo: Descoberta na Prisão – O quinto artigo da série 
sobre ideias econômicas seminais examina o Equilíbrio de Nash. 

O Trilema Mundell-Fleming: dois de três não são ruins – Taxa 
de câmbio fixa, autonomia monetária e fluxo livre de capital são 
políticas econômicas incompatíveis entre si, no caso das três serem 
adotadas em simultâneo, de acordo com o último artigo da série de 
grandes ideias econômicas. 

É fácil criticar os economistas quando eles se apresentam com 
um ar muito superior, mas com saber muito limitado, muitas vezes 
errado. Paul Samuelson, uma das grandes figuras da disciplina, 
satirizou os analistas dos mercados de ações por prever nove das 
últimas cinco recessões. Os economistas, em contraste, quase nunca 
veem as crises chegando. Eles não conseguiram prever a crise 
financeira de 2007-08. 
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No entanto, este não é o melhor teste de sucesso. Embora os 
médicos entendam cada vez mais das doenças, eles não podem 
prever quando você ficará doente...  

A missão fundamental dos economistas não é prever recessões, 
mas sim explicar como o mundo funciona. Durante o verão de 2016, 
The Economist publicou uma série de resumos sobre teorias 
econômicas importantes para fazer exatamente isso.  

Reuniu esses artigos nesta coleção:  

• do Equilíbrio de Nash, uma pedra angular da Teoria dos Jogos, 
ao Trilema Mundell-Fleming, capaz de expor as compensações 
necessárias para os países enfrentarem a gestão dos fluxos de 
capitais, taxas de câmbio e política monetária;  

• da Hipótese de Instabilidade Financeira de Hyman Minsky aos 
insights de Samuelson e Wolfgang Stolper sobre comércio 
internacional e salários;  

• do pensamento de John Maynard Keynes sobre o multiplicador 
fiscal ao trabalho de George Akerlof sobre a assimetria de 
informações.  

Os seis avanços são informações não apenas para se perceber a 
importância do conhecimento sobre Economia, mas também para 
estimular outsiders aprenderem Teoria e Matemática. Afinal, a 
economia, hoje, é uma disciplina empírica. Mas a teoria continua 
vital.  

Muitas falhas políticas poderiam ter sido evitadas se os insights 
teóricos tivessem sido aplicados de maneira adequada. O trilema foi 
delineado na década de 1960, e o multiplicador fiscal data da década 
de 1930. Ambos iluminam as lutas atuais da zona do euro e a busca 
às vezes autodestrutiva de austeridade.  

Nem o corpo da teoria econômica está completo. Da 
“estagnação secular” às mudanças climáticas, a disciplina precisa de 
grandes pensadores, bem como de grandes volumes de dados. 

Também precisa de Matemática. Os jornais econômicos são 
muito estereotipados – no Brasil, por exemplo, só publicam a 
ideologia do dono e boicotam economistas com pensamentos 
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distintos do neoliberalismo –, adotando sem crítica apenas os 
modelos convencionais. Eles devem ser um meio, não um fim.  

Os símbolos são importantes. O trabalho dos economistas é 
impor rigor matemático às intuições sobre mercados, economias e 
pessoas. A Matemática seria necessária para formalizar a maioria das 
ideias nos resumos da revista The Economist. 

Na Economia, como em outros campos, uma visão renovada 
também pode fazer uma grande diferença. Muitas vezes, novas ideias 
encontram resistência.  

O artigo do Sr. Akerlof foi rejeitado por várias revistas, uma 
com o fundamento de, caso ele fosse correto, “a Economia seria 
diferente”.  

Há muito tempo, eu (Fernando Nogueira da Costa) recebi o 
mesmo argumento do editor da Revista Brasileira de Economia da 
FGV-RJ: a minha Teoria Alternativa da Moeda não existia! Ora, eu a 
defendi com Tese de Livre-Docência, perante banca altamente 
titulada e conceituada, em 1994. Se eles a publicassem, teriam 
antecipado muito a MMT (Modern Monetary Theory)... 

O reconhecimento veio lentamente para muitas de nossas 
teorias. Minsky permaneceu em relativa obscuridade até sua morte, 
ganhando o status de superstar apenas depois da crise financeira de 
2008.  

Os economistas ortodoxos ainda tendem a desprezar os críticos 
de sua linha de pensamento, autodenominada mainstream. A 
Economia Comportamental quebrou seu último pilar (racionalismo) ao 
incorporar percepções da Psicologia. Os dois outros de seus três 
pilares já tinham sido rompidos: flexibilidade plena dos preços 
relativos e informações perfeitas acessíveis a todos os agentes 
econômicos. 

Mais ainda precisaria acontecer:  

• como os antropólogos, os economistas deveriam pensar mais 
sobre como a tomada de decisão dos indivíduos se relaciona 
com os costumes sociais;  
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• como os físicos, eles deveriam estudar a instabilidade em vez 
de presumir as economias se corrigirem naturalmente. 
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Informação Assimétrica: Segredos e Agentes 

O artigo de George Akerlof de 1970, "The Market for Lemons", 
é a pedra fundamental da Economia da Informação. É o primeiro da 
série da revista The Economist sobre ideias econômicas seminais. 

Em 2007, o estado de Washington introduziu uma nova regra 
com o objetivo de tornar o mercado de trabalho mais justo: as 
empresas foram proibidas de verificar as pontuações de crédito dos 
candidatos a empregos. Os ativistas celebraram a nova lei como um 
passo em direção à igualdade – um candidato com baixa pontuação 
de crédito tem muito mais probabilidade de ser pobre, negro ou 
jovem.  

Desde então, dez outros estados seguiram o exemplo. Mas 
quando Robert Clifford e Daniel Shoag, dois economistas, estudaram 
recentemente as proibições, eles descobriram: as leis deixavam os 
negros e os jovens com menos empregos – e não com mais. 

Antes de 1970, os economistas não teriam encontrado muito 
em sua disciplina para ajudá-los a resolver esse quebra-cabeça. Na 
verdade, eles não pensaram muito sobre o papel da informação.  

No mercado de trabalho, por exemplo, a maioria dos livros 
didáticos presumia os empregadores conhecerem a produtividade de 
seus trabalhadores ou mesmo dos trabalhadores em potencial. 
Graças à competição, os pagavam exatamente de acordo com o valor 
produzido. 

Você pode pensar as pesquisas ao levantarem essa conclusão 
seriam imediatamente celebradas como um avanço importante. No 
entanto, quando, no fim dos anos 1960, George Akerlof escreveu 
"The Market for Lemons" – e mais tarde lhe propiciou um prêmio 
Nobel –, o artigo antes foi rejeitado por três revistas acadêmicas 
importantes.  

Na época, o Sr. Akerlof era professor assistente na Universidade 
da Califórnia, Berkeley. Ele havia apenas completado seu PhD, no 
MIT, em 1966.  
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Talvez como resultado preconceituoso, a American Economic 
Review considerou os insights de seu artigo triviais. The Review of 
Economic Studies concordou. O Journal of Political Economy tinha 
quase a preocupação oposta: não conseguia engolir as implicações do 
paper.  

O Sr. Akerlof, agora professor emérito em Berkeley e casado 
com Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, lembra a 
reclamação do editor: “Se isso for correto, a Economia seria 
diferente”. 

De certa forma, os editores se sentem bem fragilizados em sua 
ortodoxia perante uma análise bem realizada pela heterodoxia. A 
ideia de Akerlof, publicada no Quarterly Journal of Economics em 
1970, foi ao mesmo tempo simples e revolucionária.  

Suponha os compradores no mercado de carros usados 
valorizarem os carros bons – “pêssegos” – em $ 1.000 e os 
vendedores um pouco menos. Um carro usado com defeito à vista – 
um “limão” – vale apenas US $ 500 para os compradores e, 
novamente, um pouco menos para os vendedores.  

Se os compradores puderem distinguir limões e pêssegos, o 
comércio de ambos florescerá. Na realidade, compradores podem ter 
dificuldade em perceber a diferença: arranhões podem ser retocados, 
problemas no motor não serem revelados, até mesmo odômetros 
adulterados. 

Para compensar o risco de um carro ser um limão, os 
compradores cortam suas ofertas. Eles podem estar dispostos a 
pagar, digamos, US$ 750 por um carro, porque consideram ter uma 
chance igual de ser um limão ou um pêssego.  

Mas se os revendedores sabem com certeza terem um pêssego 
vão rejeitar essa oferta. Como resultado, os compradores enfrentam 
uma “seleção adversa”: os únicos vendedores dispostos a aceitar $ 
750 serão aqueles com conhecimento de estarem descartando um 
limão. 

Compradores inteligentes podem prever esse problema. Por só 
venderem um limão, eles oferecem apenas US$ 500. Os vendedores 
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de limões acabam com o mesmo preço pedido caso não houvesse 
ambiguidade. Mas os pêssegos ficam na garagem.  

Isso é uma tragédia: há compradores dispostos a pagar de bom 
grado o preço pedido por um pêssego, se ao menos pudessem ter 
certeza da qualidade do carro. 

Esta “assimetria de informação” entre compradores e 
vendedores matam o mercado. 

Você pode ganhar um prêmio Nobel apenas por observar 
algumas pessoas nos mercados saberem mais em vez de outras? 
Essa foi a pergunta feita por um jornalista a Michael Spence. Ele, 
junto com Akerlof e Joseph Stiglitz, recebeu o prêmio Nobel de 2001 
por seu trabalho sobre assimetria de informação.  

Sua credulidade era compreensível. O artigo sobre limões não 
era nem mesmo uma descrição precisa do mercado de carros usados: 
é claro nem todo carro usado vendido ser um fracasso.  

As seguradoras há muito reconheceram seus clientes poderem 
ser os melhores juízes sobre os riscos enfrentados. Aqueles mais 
interessados em comprar seguro são provavelmente as apostas mais 
arriscadas. 

No entanto, a ideia era nova para os economistas convencionais 
do mainstream. Rapidamente, perceberam aquilo tornava muitos de 
seus modelos redundantes.  

Avanços adicionais logo se seguiram, enquanto os 
pesquisadores examinavam como o problema da assimetria poderia 
ser resolvido. A principal contribuição de Spence foi um artigo de 
1973 chamado "Job Market Signaling".  

Ele analisou o mercado de trabalho. Os empregadores podem 
ter dificuldade em saber quais candidatos são os melhores. O Sr. 
Spence mostrou: os melhores funcionários podem sinalizar seus 
talentos para as empresas coletando diplomas universitários.  

Crucialmente, isso só funciona se o sinal for confiável: se os 
trabalhadores de baixa produtividade acharem fácil obter um 
diploma, eles podem se disfarçar como fossem tipos inteligentes. 
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Essa ideia vira a sabedoria convencional de ponta-cabeça. Em 
geral, acredita-se a educação beneficiar a sociedade ao tornar os 
trabalhadores mais produtivos.  

Mas se o diploma for apenas um falso sinal de talento, os 
retornos do investimento em educação fluem para os alunos capazes 
de o conquistarem. Eles ganham um salário mais alto em detrimento 
dos menos capazes. Talvez as universidades também ganhem, mas 
não a sociedade em geral.  

Um discípulo da ideia, Bryan Caplan, da George Mason 
University, está atualmente escrevendo um livro intitulado “The Case 
Against Education”. O próprio Sr. Spence lamenta outros terem 
interpretado sua teoria como uma descrição literal do mundo. 

A sinalização ajuda a explicar o que aconteceu quando 
Washington e outros estados impediram as empresas obtivessem as 
pontuações de crédito educacional dos candidatos a empregos. O 
histórico de crédito é um sinal confiável: é difícil falsificar e, 
presumivelmente, aqueles com boa pontuação de crédito têm maior 
probabilidade de ser bons funcionários em lugar daqueles com 
inadimplemento de suas dívidas.  

Os senhores Clifford e Shoag descobriram, quando as empresas 
não podiam mais acessar as pontuações de crédito, elas colocavam 
mais peso em outros sinais, como educação e experiência. Como são 
mais raros entre os grupos desfavorecidos, ficou mais difícil, e não 
mais fácil, convencer os empregadores de seu valor. 

A sinalização explica todos os tipos de comportamento. As 
empresas pagam dividendos a seus acionistas e estes devem pagar 
imposto de renda sobre os fluxos de pagamentos dessa renda (lucro 
distribuído). Certamente seria melhor se eles retivessem seus 
ganhos, aumentando os preços de suas ações e, assim, entregando 
aos seus acionistas ganhos de capital levemente tributados?  

A sinalização para o mercado de ações resolve o mistério. Pagar 
um dividendo é um sinal de força, mostrando uma empresa não 
sentir necessidade de acumular dinheiro.  

Da mesma forma, por qual razão um restaurante pode 
deliberadamente localizar-se em uma área com aluguéis altos? 
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Sinaliza aos clientes em potencial acreditar sua boa comida lhe trará 
sucesso. 

A sinalização não é a única maneira de superar o problema dos 
limões. Em um jornal de 1976, Stiglitz e Michael Rothschild, outro 
economista, mostraram como as seguradoras podem “selecionar” 
seus clientes. A essência da seleção é oferecer negócios atraentes 
para apenas um tipo de apostador. 

Suponha uma seguradora de automóveis enfrentar dois tipos 
diferentes de cliente, de alto risco e de baixo risco. Eles não 
conseguem distinguir esses grupos. Afinal, apenas o cliente sabe se 
ele é um motorista seguro. [Segundo a Economia Comportamental, 
todos os motoristas, por serem humanos, se consideram mais hábeis 
face aos demais.] 

Os senhores Rothschild e Stiglitz mostraram, em um mercado 
competitivo, as seguradoras não podem oferecer lucrativamente o 
mesmo negócio para ambos os grupos. Se o fizessem, os prêmios de 
motoristas seguros subsidiariam os pagamentos aos imprudentes.  

Um rival poderia oferecer um negócio com prêmios um pouco 
mais baixos e cobertura um pouco menor. Isso retiraria apenas os 
motoristas com consciência de serem seguros, porque os de risco 
preferem permanecer totalmente segurados.  

A empresa, deixada apenas com riscos ruins, teria prejuízo.  

Alguns temiam um problema relacionado afligisse o 
Obamacare. Proíbe as seguradoras de saúde americanas de 
discriminar clientes já com percepção de não estarem com boa 
saúde: se os altos prêmios resultantes impedirem clientes jovens 
saudáveis se inscreverem, as empresas podem ter de aumentar os 
prêmios além disso, afastará clientes mais saudáveis em uma 
chamada “espiral da morte”. 

A seguradora de automóveis deve oferecer dois negócios, 
certificando-se de cada um atrair apenas os clientes para os quais foi 
projetado. O truque é oferecer um seguro completo caro e uma opção 
alternativa barata com uma franquia considerável.  

Os motoristas arriscados recusarão a franquia, sabendo haver 
uma boa chance de eles pagarem quando fizerem o sinistro. Em vez 
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disso, eles pagarão por uma cobertura cara. Os motoristas seguros 
irão tolerar a alta franquia e pagar um preço mais baixo pela 
cobertura recebida.  

Esta não é uma resolução particularmente feliz para o 
problema. Bons motoristas estão presos a altas franquias. 

Assim como no modelo de educação de Spence, trabalhadores 
altamente produtivos devem pagar por uma educação a fim de provar 
seu valor. No entanto, a triagem está em jogo quase todas as vezes 
que uma empresa oferece a seus clientes um menu de opções. 

As companhias aéreas, por exemplo, querem ordenhar os 
clientes ricos com preços mais altos, sem afastar os mais pobres. Se 
eles soubessem a profundidade dos bolsos de cada cliente com 
antecedência, eles poderiam oferecer apenas ingressos de primeira 
classe para os ricos, e ingressos de melhor valor para todos os 
outros.  

Mas, como devem oferecer a todos as mesmas opções, eles 
devem empurrar para a área “Executiva” quem pode pagar pela 
passagem mais cara. Isso significa tornar deliberadamente 
desconfortável a cabine padrão (área “Econômica”), para garantir as 
únicas pessoas lá sejam aquelas com carteiras mais finas. 

O Perigo enfraquece o Éden 

A seleção adversa tem um primo. As seguradoras sabem, há 
muito tempo. as pessoas ao comprarem seguros têm maior 
probabilidade de correr riscos.  

Alguém com seguro residencial verificará seus alarmes de 
fumaça com menos frequência. O seguro de saúde incentiva a 
ingestão de alimentos e bebidas não saudáveis.  

Os economistas perceberam pela primeira vez esse fenômeno 
de “risco moral” quando Keneth Arrow escreveu sobre ele em 1963. 

[Fernando Nogueira da Costa: o risco moral ocorre quando os 
incentivos estimulam a usar o seguro de vida porque ele foi pago?!]  
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A velha Economia, observou o Sr. Stiglitz em sua palestra para 
o Prêmio Nobel, elogiou consideravelmente os incentivos, mas tinha 
muito pouco a dizer sobre eles. Em um mundo totalmente 
transparente, você não precisa se preocupar em incentivar alguém, 
porque você pode usar um contrato para especif icar o 
comportamento exigido com precisão.  

O problema surge quando a informação é assimétrica e você 
não consegue observar o que eles estão fazendo, por exemplo, seu 
comerciante está usando peças baratas? Seu funcionário está 
relaxando? Nesse caso, você deve se preocupar em garantir os 
interesses estarem alinhados. 

Esses cenários apresentam o conhecido como problemas do 
“agente principal”. Como um diretor (como um gerente) pode fazer 
um agente (como um funcionário) se comportar como ele deseja, 
quando ele não pode monitorá-los o tempo todo?  

A maneira mais simples de garantir um funcionário trabalhar 
duro é dar a ele parte ou todo o lucro. Os cabeleireiros, por exemplo, 
muitas vezes alugam uma vaga em um salão de beleza e ficam com o 
ganho. 

Mas o trabalho árduo nem sempre garante o sucesso: um 
analista estrela em uma empresa de consultoria, por exemplo, pode 
fazer um trabalho estelar lançando para um projeto e ele, mesmo 
assim, vai para um rival. Portanto, outra opção é pagar “salários de 
eficiência”.  

Stiglitz e Carl Shapiro, outro economista, mostraram as 
empresas poderem pagar salários premium para fazer com os 
funcionários valorizarem mais seus empregos. Isso, por sua vez, os 
tornaria menos propensos a se esquivar de suas responsabilidades, 
porque perderiam mais se fossem pegos e demitidos.  

Essa percepção ajuda a explicar um enigma fundamental da 
economia: quando os trabalhadores estão desempregados, mas 
querem empregos, por qual razão os salários não caem até alguém 
ficar disposto a contratá-los? Uma resposta é os salários acima do 
mercado agem como uma cenoura e o desemprego resultante, como 
uma vara. 
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Isso revela um ponto ainda mais profundo. Antes do Sr. Akerlof 
e de outros pioneiros da Economia da Informação aparecerem, a 
disciplina presumia, baseando-se em hipótese de mercados 
competitivos, os preços refletirem os custos marginais: cobrar acima 
do custo e de um concorrente irá prejudicar você.  

Mas, em um mundo de assimetria de informações, “o bom 
comportamento é impulsionado por ganhar um excedente além do 
possível de obter em outro lugar”, de acordo com Stiglitz. O salário 
deve ser superior ao possível de um trabalhador receber em outro 
emprego, para ele querer evitar a demissão. 

Se quiserem investir em qualidade, as empresas devem achar 
ser doloroso perder clientes, quando seu produto é de má qualidade. 
Em mercados com informações imperfeitas, o preço não pode ser 
igual ao custo marginal. 

O conceito de assimetria de informação, então, realmente 
mudou a disciplina. Quase 50 anos depois do artigo dos limões ter 
sido rejeitado três vezes, seus insights permanecem de importância 
crucial para os economistas e para a política econômica. Pergunte a 
qualquer jovem negro de Washington com uma boa pontuação de 
crédito caso queira encontrar um emprego. 
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Instabilidade Financeira: Momento de Minsky 

O segundo artigo da série da revista The Economist sobre ideias 
econômicas seminais analisa a hipótese de Hyman Minky de booms 
semearem colapsos. 

Do início de sua carreira acadêmica, desde a década de 1950 
até 1996, quando morreu, Hyman Minsky trabalhou em relativa 
obscuridade. Sua pesquisa sobre crises financeiras e suas causas 
atraiu alguns admiradores devotados, mas pouca atenção do 
mainstream: esta revista o citou apenas uma vez em vida, e foi 
apenas uma breve menção.  

Assim permaneceu até 2007, quando estourou a crise das 
hipotecas subprime na América. De repente, parecia todos estarem 
se voltando para seus escritos enquanto tentavam entender o caos.  

Os corretores escreveram notas aos clientes sobre o “momento 
Minsky” a atingir os mercados financeiros. Os banqueiros centrais 
referiram-se às suas teorias em seus discursos. E ele se tornou uma 
estrela póstuma da mídia, com quase todos os principais veículos 
dando espaço nas colunas e tempo de antena para suas ideias. The 
Economist o mencionou em pelo menos 30 artigos desde 2007. 

Se Minsky permaneceu longe da luz do dia [arrogância típica da 
“grande imprensa” imagina os pós-keynesianos estarem na 
escuridão], ao longo de sua vida, é pelo menos em parte porque sua 
abordagem evitou as convenções acadêmicas. Ele começou sua 
educação universitária em Matemática, mas fez pouco uso de cálculos 
quando mudou para Economia, apesar do crescimento da disciplina 
colocar ênfase nos métodos quantitativos.  

Em vez disso, ele reuniu seus pontos de vista em seus ensaios, 
palestras e livros, incluindo um sobre John Maynard Keynes, o 
economista mais influente sobre seu pensamento. Ele também 
adquiriu experiência prática, servindo no Conselho de Administração 
do Mark Twain Bank em St. Louis, Missouri, onde ensinou. 

Tendo crescido durante a Depressão, Minsky estava decidido a 
pensar em desastres. Com o passar dos anos, ele voltou ao mesmo 
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problema fundamental repetidas vezes. Ele queria entender por que 
ocorriam as crises financeiras. Era um foco impopular.  

A crença dominante na segunda metade do século 20 era os 
mercados serem eficientes [chamada Hipótese do Mercado Eficiente]. 
A perspectiva de uma calamidade total nas economias desenvolvidas 
parecia rebuscada. Pode haver uma quebra ocasional do mercado de 
ações ou queda da moeda, mas as economias modernas, ao que 
parecia, haviam vencido seus piores demônios. 

Contra essas certezas, Minsky, um homem-coruja com uma 
cabeleira grisalha, desenvolveu sua “Hipótese de Instabilidade 
Financeira”. É um exame de por quanto tempo os períodos de 
prosperidade semeiam as sementes da próxima crise, uma lente 
importante para entender o tumulto da última década.  

Mas a história da própria hipótese é também importante. Sua 
trajetória à margem da academia ortodoxa, ao tratar de um assunto 
fora do debate tradicional, até o sucesso midiático, mostra como o 
estudo da Economia está se adaptando a uma realidade muito 
mudada desde a crise financeira global. 

Minsky começou com uma explicação sobre investimento. É, em 
essência, uma troca de dinheiro hoje por dinheiro amanhã.  

Uma empresa paga agora pela construção de uma fábrica. Os 
lucros com o funcionamento da instalação irão, se tudo correr bem, 
se traduzir em dinheiro para ela nos próximos anos.  

De maneira grosseira, o dinheiro hoje pode vir de uma de duas 
fontes: o caixa da própria empresa ou de outras pessoas, por 
exemplo, se a empresa toma emprestado de um banco. O equilíbrio 
entre os dois [autofinanciamento e financiamento externo] é a 
questão chave para o sistema financeiro. 

Minsky fez uma distinção entre três tipos de financiamento.  

O primeiro, que ele chamou de “financiamento com 
hedge” [proteção], é o mais seguro: as empresas contam com seu 
fluxo de caixa futuro para reembolsar todos os seus empréstimos. 
Para isso funcionar, eles precisam ter empréstimos muito limitados e 
lucros saudáveis.  
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O segundo, o financiamento especulativo, é um pouco mais 
arriscado: as empresas contam com seu fluxo de caixa para pagar os 
juros de seus empréstimos, mas devem rolar suas dívidas para pagar 
o principal. Isso deve ser administrável, caso a economia funcione 
bem, mas uma desaceleração pode causar problemas.  

O terceiro, o financiamento Ponzi, é o mais perigoso. O fluxo de 
caixa não cobre nem o principal nem os juros; as empresas estão 
apostando apenas em o ativo subjacente ser valorizado o suficiente 
para cobrir seus passivos. Se isso não acontecer, os devedores ficarão 
expostos. 

Economias dominadas pelo financiamento com hedge, isto é, 
aquelas com fluxos de caixa superiores aos baixos níveis dos fluxos 
de serviços da dívida, são as mais estáveis. Quando os especulativos 
e, principalmente, os financiamentos Ponzi vêm à tona, os sistemas 
financeiros ficam mais vulneráveis.  

Se os valores dos ativos começarem a cair, seja por aperto 
monetário ou algum choque externo, as empresas mais 
sobrecarregadas serão forçadas a vender suas posições. Isso 
prejudica ainda mais os valores dos ativos, causando sofrimento para 
ainda mais empresas.  

Elas poderiam evitar esse problema restringindo-se ao 
financiamento de hedge. Mas com o tempo, principalmente quando a 
economia está em bom estado de conservação, a tentação de 
endividar-se é irresistível. Quando o crescimento parece garantido, 
por qual razão não pedir mais dinheiro emprestado?  

Os bancos aumentam a dinâmica, reduzindo seus padrões de 
avaliação de risco, para concessão de crédito, quanto mais durarem 
os booms. Se os padrões forem mínimos [por conta da valorização 
dos ativos oferecidos em garantia dos empréstimos como colaterais], 
por qual razão não emprestar mais?  

A conclusão de Minsky foi perturbadora. A estabilidade 
econômica gera instabilidade. [Esta é inerente à uma economia de 
mercado com sistema bancário.] Os períodos de prosperidade dão 
lugar à fragilidade financeira.  
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Com os bancos superalavancados e as hipotecas sem ainda 
estarem nas condições do afrouxamento monetário ainda frescos nas 
mentes, após a crise financeira global, o insight de Minsky pode 
parecer óbvio. Fica clara a relação entre dívidas [passivos] e finanças 
[carteira de ativos].  

Mas por décadas, o estudo da Economia deu pouca atenção ao 
endividamento e relegou as Finanças, sejam Corporativas, sejam 
Pessoais a uma subdisciplina, não um elemento essencial em teorias 
mais amplas [como se tornou o estudo de Finanças Públicas]. Minsky 
era um dissidente. Ele desafiou a espinha dorsal da Macroeconomia 
keynesiana [sem Finanças] e a crença predominante em mercados 
eficientes. 

Talvez seja estranho descrever suas ideias como uma crítica da 
doutrina keynesiana, quando o próprio Minsky idolatrava Keynes. Mas 
ele acreditava a doutrina ter se afastado muito das próprias ideias de 
Keynes. Economistas criaram modelos para colocar as palavras de 
Keynes como aval da própria explicação do funcionamento da 
economia [atividade com minúscula].  

Nenhum é mais conhecido em comparação ao modelo IS-LM, 
[depois ampliado para IS-LM-BP em economia aberta], amplamente 
desenvolvido por John Hicks e Alvin Hansen. Mostra a relação entre 
investimento e dinheiro, no caso, reduzido à poupança [outra praga 
até hoje dominante – e condicionante – de mentes ortodoxas].  

Continua a ser uma ferramenta potente para o ensino de 
Economia e para a análise de políticas econômicas. Mas os senhores 
Hicks e Hansen em grande parte deixaram o setor financeiro de fora, 
embora Keynes estivesse bastante ciente da importância dos 
mercados financeiros.  

Para Minsky, esta foi uma “representação injusta e ingênua das 
visões sutis e sofisticadas de Keynes”. A Hipótese de Instabilidade 
Financeira de Minsky ajudou a preencher as lacunas. 

Seu desafio aos profetas da Hipótese de Mercados Eficientes foi 
ainda mais agudo. Eugene Fama e Robert Lucas, entre outros, 
persuadiram a maioria dos círculos acadêmicos e de formulação de 
políticas de os mercados tendiam ao equilíbrio à medida que as 
pessoas digeriam todas as informações disponíveis. A estrutura do 
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sistema financeiro foi tratada como quase irrelevante [por conta 
dessa velha ideologia do laissez-faire recauchutada como 
neoliberalismo].  

Nos últimos anos, os economistas comportamentais atacaram 
um pilar da Hipótese do Mercado Eficiente: as pessoas, longe de 
serem agentes econômicos racionais a maximizarem seus ganhos, 
muitas vezes não têm a menor ideia do desejado e tomam as 
decisões erradas. Mas, anos antes, Minsky tinha atacado outro pilar: 
forças profundamente arraigadas nos sistemas financeiros os 
impulsionam para problemas, argumentou ele, com a estabilidade 
sendo apenas uma ilusão passageira. 

De Fora Para Dentro 

No entanto, como um estranho no ninho de economistas às 
vezes muito intolerante com divergências em relação ao mainstream, 
a influência de Minsky era, até recentemente, limitada. Os 
investidores foram mais rápidos face aos professores para entender 
suas opiniões. 

[Obviamente, essa opinião jornalística é leviana. Desconhece, 
simplesmente, a corrente pós-keynesiana nascente desde os anos 70 
como oponente da corrente monetarista ortodoxa.]  

The Economist nomeia Paul McCulley, da PIMCO, um grupo de 
gestão de fundos, como quem popularizou suas ideias! Ele cunhou o 
termo “momento Minsky” para descrever uma situação quando os 
níveis de dívida atingem o ponto de ruptura e os preços dos ativos 
em geral começam a cair.  

O Sr. McCulley inicialmente usou o termo para explicar a crise 
financeira russa de 1998. Desde a turbulência global de 2008, ela se 
tornou onipresente. Para analistas de investimentos e gestores de 
fundos, um “momento Minsky” agora é virtualmente sinônimo de 
crise financeira. 

Os escritos de Minsky sobre dívidas e os perigos da inovação 
financeira tiveram a grande virtude de estarem de acordo com a 
experiência vivenciada por todos no sistema financeiro. 
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[Esse episódio revela o descolamento entre o pensamento de 
vanguarda teórico e a massa de operadores no mercado financeiro.] 

Mas essa virtude também aponta para o visto por alguns como 
uma deficiência. Ao tentar pintar um quadro mais matizado da 
Economia, ele abriu mão de parte da potência dos modelos 
elegantes.  

Isso estava bom para ele, pois argumentou as teorias 
generalizáveis [com base em Matemática] eram besteiras. Ele queria 
explicar situações específicas, não a economia em geral.  

Ele viu a Hipótese da Instabilidade Financeira como relevante 
para o caso das economias capitalistas avançadas com mercados 
profundos e sofisticados. Não era para ser relevante em todos os 
cenários.  

Hoje em dia, por exemplo, está na moda perguntar se a China 
está à beira de um “momento Minsky”, após o alarmante crescimento 
da dívida na última década. No entanto, um país em transição do 
socialismo para uma economia de mercado [?! É socialismo de 
mercado desde 1979!] e com um sistema financeiro imaturo [os 
maiores bancos do mundo em ativos?!] não era aquilo na mente de 
Minsky. 

Evitar o poder das equações e modelos tinha seus custos. Isso 
contribuiu para o isolamento de Minky das teorias convencionais.  

Os economistas [ortodoxos] não ignoraram totalmente a dívida, 
mesmo se a estudassem apenas com moderação. Alguns, como 
Nobuhiro Kiyotaki e Ben Bernanke – mais tarde o presidente do 
Federal Reserve –, analisaram como o crédito poderia ampliar os 
ciclos de negócios. [The Economist não se refere ao sueco Knut 
Wicksell nem ao austríaco Joseph Schumpeter: por qual razão, 
ignorância ou má fé?] 

O trabalho de Minsky pode ter complementado o deles, mas 
eles não se referiram a ele. Era como se ele mal existisse. [Assim são 
boicotados os economistas heterodoxos, aqui e acolá.] 

Desde a morte de Minsky, outros começaram a corrigir o 
descuido, enxertando suas teorias em modelos gerais. O Levy 
Economics Institute do Bard College de Nova York, onde terminou sua 
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carreira (ainda realiza uma conferência anual em sua homenagem), 
publicou trabalhos onde incorpora suas ideias inclusive em cálculos 
econométricos para dar “legitimidade acadêmica”.  

Um artigo de Levy, publicado em 2000, desenvolveu um modelo 
inspirado em Minsky, ligando investimento e fluxo de caixa. Um artigo 
de 2005 para o Bank for International Settlements [BIS], um fórum 
para Bancos Centrais, baseou-se em Minsky para construir um 
modelo de como as pessoas avaliam seus ativos depois de ter perdas.  

Em 2010, Paul Krugman, um economista ganhador do Prêmio 
Nobel, mais conhecido atualmente como colunista do New York 
Times, foi coautor de um artigo onde incluía o conceito de um 
“momento Minsky” para modelar o impacto da desalavancagem sobre 
a economia. Alguns pesquisadores também estão começando a testar 
o quão precisos os insights de Minky realmente eram: um documento 
de discussão de 2014 para o Banco da Finlândia analisou os índices 
dívida / fluxo de caixa, considerando-os úteis como indicador de risco 
sistêmico. 

Prisma do Devedor 

Ainda assim, seria um exagero esperar a Hipótese da 
Instabilidade Financeira se tornar uma nova base para a teoria 
econômica. O legado da Minky tem mais a ver com focar nas coisas 
certas em vez de estruturar corretamente modelos quantificáveis.  

Basta observar dívida e instabilidade financeira, suas principais 
preocupações, tornaram-se alguns dos principais temas de 
investigação dos economistas hoje.  

Uma nova versão do “Handbook of Macroeconomics”, uma 
pesquisa influente, publicada pela primeira vez em 1999, está em 
andamento. Desta vez, ele fará das ligações entre finanças e 
atividade econômica um componente principal, com pelo menos dois 
artigos citando Minsky. Como o Sr. Krugman brincou: “Somos todos 
minskianos agora”. 

Os banqueiros centrais parecem concordar. Em um discurso em 
2009, antes de se tornar chefe do Federal Reserve, Janet Yellen 
disse: “o trabalho de Minsky se tornou leitura obrigatória”. Em um 
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discurso de 2013, feito enquanto era governador do Banco da 
Inglaterra, Mervyn King concordou com a visão de Minsky de a 
estabilidade nos mercados de crédito levar à exuberância e, 
eventualmente, à instabilidade. Mark Carney, o sucessor de Lord 
King, referiu-se aos momentos de Minsky em pelo menos duas 
ocasiões. 

O “momento Minsky” vai durar? A própria teoria de Minsky 
sugere, eventualmente, irá se extinguir. O crescimento econômico 
ainda é instável e as cicatrizes da crise financeira global visíveis.  

Na trajetória analisada por Minsky, quando as empresas e os 
bancos são mais cautelosos, temerosos de repetir erros do passado e 
estão determinados a fortalecer seus balanços, é a fase de 
desalavancagem financeira. Mas com o tempo, as memórias da 
turbulência de 2008 vão se apagando.  

As empresas novamente correrão para se expandir, os bancos 
para financiá-las e os reguladores para afrouxar as restrições. Os 
avisos de advertência, realizados por Minsky, desaparecerão. Quanto 
mais avançamos desde a última crise, menos queremos ouvir 
daqueles capazes de verem outra chegando. 
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Tarifas e Salários: Uma Verdade Inconveniente 

O terceiro artigo da série publicada pela revista The Economist 
analisa o teorema de Stolper-Samuelson. 

Em agosto de 1960, Wolfgang Stolper, um economista 
americano, trabalhava para o ministério de desenvolvimento da 
Nigéria. Ele embarcou em um tour pela pobre região norte do país, 
uma terra de “sujeira e dignidade”, há muito governada por emires 
conservadores e “civis britânicos de uma segunda classe de servos 
incapaz de gostar de negócios”.  

Nesta paisagem comercial sombria, uma estranha floresceu 
algo inesperado: Kaduna Textile Mills, construída por uma empresa de 
Lancashire alguns anos antes, empregava 1.400 pessoas, pagando 
apenas £ 4,80 ($ 6,36) por dia nos preços de hoje. No entanto, era 
necessária uma tarifa protetora de 90% para competir.  

A mão-de-obra qualificada era escassa: a fábrica havia 
encontrado apenas seis nortistas aos quais valiam a pena treinar 
como capatazes (três reprovados, dois eram “mais ou menos”, um 
era “excelente”). Alguns funcionários caminharam dezesseis 
quilômetros para ir ao trabalho, outros carregavam nas costas as 
esperanças de parentes mendicantes.  

Muitos desistiram, aumentando o custo de encontrar e treinar 
substitutos. Os estabelecidos costumavam ficar muito cansados, eram 
inexperientes ou mal-educados para fazer a manutenção adequada 
das máquinas. “A mão de obra africana é a mais mal paga e mais 
cara do mundo”, Stolper reclamou. 

Ele concluiu: a Nigéria ainda não estava pronta para a indústria 
em grande escala. “Qualquer indústria exigente de altas taxas de 
tarifas protetoras contra importações empobreceria o país e não valia 
a pena ter”, ele acreditava.  

Esta não era uma visão popular entre seus colegas 
planejadores. Mas as ideias de Stolper carregavam um peso 
incomum. Ele era um sujeito de sucesso entre colegas, capaz de 
beber como um peixe. Ele gostava de “sujar as mãos” no trabalho 
empírico.  
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Mas seu verdadeiro trunfo, aquele capaz de lhe render o 
respeito dos amigos e chegar aos ouvidos dos superiores, foi o 
“teorema de Stolper-Samuelson”.  Leva seu nome. 

O teorema foi estabelecido 20 anos antes, em um artigo 
seminal, com coautoria de Paul Samuelson, um dos pensadores mais 
célebres da disciplina. Ele lançou uma nova luz sobre um velho 
assunto: a relação entre tarifas e salários.  

Sua fama e influência foram generalizadas e persistentes, 
precederam a ida de Stolper à Nigéria e duraram mais além sua 
morte, em 2002, aos 89 anos. Ainda hoje, o teorema está moldando 
debates sobre acordos comerciais como a Parceria Transpacífica (TPP) 
entre América e 11 outros países da orla do Pacífico. 

O artigo foi “notável”, de acordo com Alan Deardorff, da 
Universidade de Michigan, em parte porque se mostrou algo 
aparentemente óbvio para não economistas: o livre comércio com 
nações de baixos salários pode prejudicar os trabalhadores de um 
país de altos salários. Essa reclamação de senso comum 
tradicionalmente foi mal acolhida entre os economistas.  

Eles ressaltaram: a mão de obra mal paga não é 
necessariamente barata, porque os baixos salários frequentemente 
refletem a baixa produtividade – como mostrou a Kaduna Textile 
Mills. O teorema de Stolper-Samuelson, entretanto, encontrou “uma 
certa verdade possível” (como Samuelson colocou mais tarde) no 
velho argumento de os trabalhadores nos países ricos precisavam de 
proteção contra o “trabalho indigente” ao pagar uma ninharia em 
outro lugar. 

Para entender por qual razão o teorema fez barulho, é útil 
entender o reservatório de sabedoria estabelecida perturbada por ele. 
Os economistas sempre souberam: as tarifas protecionistas ajudavam 
as indústrias protegidas por elas. Mas eles foram igualmente 
inflexíveis quanto ao fato de o livre comércio beneficiar os países 
como um todo.  

David Ricardo mostrou, em 1817, um país poderia se beneficiar 
do comércio mesmo quando fizesse tudo melhor em relação aos seus 
parceiros comerciais. Um país apesar de ser melhor em tudo ainda 
será “muito melhor”, por assim dizer, em alguma coisa. Deve se 
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concentrar nisso, mostrou Ricardo, importando aquilo feito por seus 
parceiros de maneira “menos pior”. 

Se a gramática ruim não é suficiente para provar o ponto, uma 
velha analogia pode. Suponha o melhor advogado da cidade também 
seja o melhor digitador. Ele leva apenas 10 minutos para digitar um 
documento, quando sua secretária termina em 20.  

Nesse sentido, digitar custa menos para ele. Mas no tempo que 
passou digitando, ele poderia ter sido advogado. Ele poderia ter feito 
muito mais trabalho jurídico do que sua secretária, mesmo com o 
dobro do tempo.  

Evidentemente, digitar custa muito mais para ele. Assim, dado 
esse custo de oportunidade, é vantajoso para o advogado digitador 
rápido especializar-se em trabalho jurídico e “importar” digitação. 

No modelo de Ricardo, a mesma indústria pode exigir mais mão 
de obra em um país em lugar de em outro. Essas diferenças nos 
requisitos de trabalho são uma motivação para o comércio.  

Outra são as diferenças na oferta de mão-de-obra. Em algumas 
nações, como as da América do Norte, o trabalho é escasso em 
relação à quantidade de terra, capital ou educação acumulada pelo 
país. Em outros, o inverso é verdadeiro.  

Os países diferem em sua combinação de trabalho, terra, 
capital, qualificação e outros “fatores de produção”. Nas décadas de 
1920 e 1930, Eli Heckscher e seu aluno, Bertil Ohlin, criaram um 
modelo de comércio impulsionado por essas diferenças. 

Em seu modelo, o comércio permitia países como os Estados 
Unidos economizarem mão de obra, concentrando-se em atividades 
intensivas em capital, as quais faziam pouco uso dela. Indústrias 
exigiam grandes quantidades de “graxa de cotovelo” e poderiam ser 
deixadas para estrangeiros. Desta forma, o comércio aliviaria a 
escassez de mão de obra. 

Isso era bom para o país, mas era bom para os trabalhadores? 
A escassez é uma fonte de valor. Se o comércio facilitasse o valor de 
raridade dos trabalhadores, também corroeria seu poder de 
barganha. 
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Era bem possível o livre comércio poder reduzir a participação 
dos trabalhadores na renda nacional. Mas, como o comércio também 
aumentaria a circulação monetária em geral, ainda assim deveria 
deixar os trabalhadores em melhor situação, segundo a maioria dos 
economistas.  

Além disso, mesmo quando a competição estrangeira 
deprimisse os salários “nominais”, também reduziria o preço dos bens 
importáveis. Dependendo de seus padrões de consumo, o poder de 
compra [salário real] dos trabalhadores pode então aumentar, mesmo 
se seus salários [nominais] caíssem. 

Hipótese de Trabalho 

Havia outros motivos para otimismo. Trabalho, ao contrário do 
petróleo, terras aráveis, fornos de explosão e muitos outros recursos 
produtivos, é necessário em todos os setores. Portanto, não importa 
como a mistura industrial de um país evolua, a mão-de-obra sempre 
estará sob demanda.  

Com o tempo, a mão de obra também é versátil e adaptável. Se 
o comércio permitir uma indústria se expandir e obrigar outra a 
contrair, os novos trabalhadores, simplesmente, “migrarão para as 
terras altas industriais iluminadas pelo sol e darão as costas aos 
setores decadentes sombrios”.  

“No longo prazo, a classe trabalhadora como um todo não tem 
nada a temer do comércio internacional”, concluiu Gottfried Haberler, 
um economista austríaco, em 1936. 

Stolper não tinha tanta certeza. Ele sentiu o modelo de Ohlin 
discordar de Haberler, embora o próprio Ohlin fosse menos claro. 
Stolper compartilhou suas dúvidas com Samuelson, seu jovem colega 
de Harvard. “Resolva isso, Wolfie”, Samuelson pediu. 

A dupla calculou primeiro com um exemplo simples: uma 
pequena economia abençoada com capital abundante (ou terra), mas 
com mão de obra escassa, fabricaria relógios e trigo. Os economistas 
subsequentes esclareceram a intuição subjacente ao seu modelo.  

Em sua narrativa, a relojoaria (exigente de muita mão de obra) 
se beneficia de uma tarifa de 10%. Quando a tarifa é revogada, os 
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preços dos relógios caem na mesma proporção. A indústria não 
consegue mais equilibrar-se, então, começa a despedir trabalhadores 
e a desocupar terras.  

“Quando a poeira baixar”, o que acontecerá com os salários e 
os aluguéis de terras? Um leigo pode presumir: ambos caem 10%, 
retornando os relojoeiros ao lucro. Em vez disso, um leigo astuto 
poderia supor: os aluguéis cairão menos face aos salários, porque o 
encolhimento da relojoaria libera mais mão-de-obra em comparação 
à terra. 

Ambos estariam errados, porque ambos ignoravam os 
decorrentes acontecimentos no resto da economia. Em particular, os 
preços do trigo não caíram.  

Portanto, se os salários e os aluguéis diminuírem, os produtores 
de trigo se tornarão excepcionalmente lucrativos e se expandirão. 
Como exigem mais terra em lugar de trabalho, sua expansão 
pressiona mais os aluguéis em vez de os salários.  

Ao mesmo tempo, a contração da indústria relojoeira coloca 
mais pressão para baixo nos salários em comparação a pressionar os 
aluguéis. No jogo de empurra-e-puxa entre as duas indústrias, os 
salários caem desproporcionalmente – em mais de 10% – enquanto 
os aluguéis, paradoxalmente, aumentam um pouco. 

Esta combinação de terras ligeiramente mais caras e mão de 
obra muito mais barata restaura o modus vivendi entre as duas 
indústrias, interrompendo a contração dos relojoeiros e a expansão 
dos produtores de trigo. Como os fazendeiros precisam de mais terra 
em vez de mão-de-obra, os aluguéis um pouco mais altos os detêm 
com a mesma força como os salários mais baixos os atraem.  

A combinação também restaura os lucros dos relojoeiros, 
porque a mão de obra muito mais barata os ajuda mais, enquanto a 
terra ligeiramente mais cara os prejudica. 

O resultado é: os salários caíram mais em comparação aos 
preços dos relógios, e os aluguéis, na verdade, aumentaram. Segue-
se então os trabalhadores estarem inequivocamente em situação pior.  

Sua versatilidade não os salvará. Tampouco importa a 
combinação de relógios e trigo que compram.  
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Stolper, Samuelson e seus sucessores subsequentemente 
estenderam o teorema para casos mais complicados, embora com 
alguma perda de nitidez. Uma variação popular é dividir a mão-de-
obra em duas: qualificada e não qualificada.  

Esse tipo de distinção ajuda a lançar luz sobre aquilo 
testemunhado por Stolper mais tarde na Nigéria, onde trabalhadores 
qualificados eram cada vez mais raros. Com uma tarifa de 90%, a 
Kaduna Textile Mills podia treinar capatazes locais e contratar 
técnicos.  

Sem ela, a Nigéria provavelmente teria importado têxteis de 
Lancashire. O livre comércio seria, assim, prejudicial ao fator 
“escasso”. 

Nos países ricos, os trabalhadores qualificados são abundantes 
para os padrões internacionais e os trabalhadores não qualificados 
são escassos. À medida que a globalização avançou, os trabalhadores 
com Ensino Superior obtiveram ganhos salariais mais rápidos em 
comparação aos seus conterrâneos menos instruídos, muitos dos 
quais sofreram rendimentos reais estagnados.  

Em face disso, este padrão salarial é consistente com o teorema 
de Stolper-Samuelson. A globalização prejudicou o “fator” escasso 
(mão de obra não qualificada) e ajudou o abundante. 

Mas, ao olhar mais de perto, os quebra-cabeças permanecerão. 
O teorema não consegue explicar por qual razão os trabalhadores 
qualificados prosperaram mesmo nos países em desenvolvimento, 
onde não são abundantes.  

Sua suposição de todos os países fazerem tudo – relógios e 
trigo – também pode exagerar os perigos do comércio. Na realidade, 
os países importarão algumas coisas sem as produzirem mais e 
outras nunca produzidas. As importações não podem prejudicar uma 
indústria local sem ela nunca ter existido, nem continuar 
prejudicando uma indústria já morta. 

Algumas das outras premissas do teorema também são 
questionáveis. Sua suposição de os trabalhadores se mudarem de um 
setor para outro pode cegá-la para a verdadeira fonte de suas 
dificuldades.  
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As importações chinesas não conduziram os trabalhadores 
manufatureiros americanos para setores menos intensivos em mão-
de-obra. Elas os expulsaram completamente da força de trabalho, de 
acordo com David Autor, do Massachusetts Institute of Technology e 
seus coautores.  

O “Choque da China”, eles apontam, concentrou-se em algumas 
localidades manufatureiras, duramente atingidas, das quais os 
trabalhadores lutaram para escapar. Graças à globalização, as 
mercadorias agora se movem facilmente através das fronteiras. Mas 
os trabalhadores se movem com dificuldade, mesmo dentro delas. 

Homens de Grãos 

A aclamação pelo teorema de Stolper-Samuelson não foi 
instantânea ou universal. O artigo original foi rejeitado pela American 
Economic Review, cujos editores o descreveram como “um estudo 
muito restrito em teoria formal”.  

Até o próprio livro de Samuelson lidou com a proposição 
cautelosamente. Depois de reconhecer o livre comércio poder deixar 
os trabalhadores americanos em situação pior, ele acrescentou um 
alerta: “Embora admitindo isso como uma possibilidade teórica leve, 
a maioria dos economistas ainda está inclinada a pensar seu grão de 
verdade ser superado por outras considerações mais realistas”, 
escreveu. 

O que Stolper achou? Veterano da prática econômica e também 
dos princípios, não era escravo do formalismo, nem cego às 
“considerações realistas”. De fato, na Nigéria, Stolper descobriu: 
podia “suspender a teoria” mais facilmente em lugar de alguns de 
seus colegas de mentalidade política (talvez porque a teoria foi 
revelada a eles, mas escrita por ele). 

Mesmo assim, ele tinha certeza de seu trabalho ter valido a 
pena por ter provocado todo esse alarido. Ele disse: “daria seu olho 
esquerdo para produzir outro igual”.  

Por volta do 50º aniversário da publicação, ele realmente havia 
perdido o uso daquele olho, observou ele melancolicamente. O outro 
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lado da barganha, entretanto, não foi cumprido: ele nunca escreveu 
outro artigo tão bom. Muitas pessoas nunca o fizeram. 
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Multiplicadores Fiscais: onde a bola para? 

O estímulo fiscal, ideia defendida por John Maynard Keynes, 
entrou e saiu de moda. Voltará à moda na atual estagflação?  

No auge da crise do euro, com os rendimentos dos títulos do 
governo disparando em vários países do sul da Europa e a 
inadimplência se aproximando, o Banco Central Europeu e os 
membros mais saudáveis do clube monetário se defenderam do 
desastre oferecendo resgates. Mas isso veio com condições, 
principalmente disciplina fiscal estrita, com o objetivo de colocar as 
finanças do governo de volta em uma base sustentável.  

Alguns economistas argumentaram: cortes dolorosos no 
orçamento foram uma necessidade lamentável. Outros disseram: os 
cortes poderiam ser contraproducentes, ao diminuir o crescimento e, 
portanto, as receitas do governo, deixando o país afetado ainda mais 
pobre e mais endividado. 

Em 2013, economistas do FMI deram seu veredicto sobre esses 
programas de austeridade: eles haviam causado muito mais danos 
econômicos em vez de o previsto inicialmente, inclusive pelo próprio 
Fundo. O que o FMI errou ao fazer suas previsões anteriores e mais 
otimistas? Ele havia subestimado dramaticamente o multiplicador 
fiscal. 

O multiplicador é uma ideia simples, poderosa e muito 
debatida. É um elemento crítico da macroeconomia keynesiana. No 
entanto, nos últimos 80 anos, a importância lhe atribuída tem 
oscilado enormemente.  

Já foi visto como uma questão de fundamental importância, 
depois como uma noção desacreditada. Agora está de volta à moda 
novamente. 

A ideia do multiplicador surgiu da intensa discussão sobre como 
responder à Depressão.  

Na década de 1920, a Grã-Bretanha mergulhou em uma crise 
econômica. A primeira guerra mundial deixou os preços mais altos e 
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a libra mais fraca. Mesmo assim, o governo estava determinado a 
restaurar a libra ao seu valor anterior à guerra.  

Ao fazer isso, manteve a política monetária muito rígida, 
iniciando um período de deflação prolongada e fragilidade econômica. 
Os economistas da época debatiam o possível de ser feito para 
melhorar as condições sofridas pelos trabalhadores.  

Entre as sugestões estava um programa de investimento 
público. Ele, alguns pensavam, colocaria britânicos desempregados 
para trabalhar. 

O governo britânico não apoiaria tal coisa. Ela abraçou a 
sabedoria convencional da época, costumada ser chamada de “visão 
do Tesouro”. Acreditava o gasto público, financiado por meio de 
empréstimos, não impulsionaria a atividade econômica geral, porque 
a oferta de poupança na economia disponível para empréstimo era 
fixa.  

Se o governo confiscasse capital para construir novas estradas, 
por exemplo, estaria simplesmente privando as empresas privadas da 
mesma quantidade de dinheiro. Maiores gastos e empregos em uma 
parte da economia viriam às custas de menores gastos e empregos 
em outra. 

Enquanto o mundo mergulhava na depressão, no entanto, e a 
crise econômica da Grã-Bretanha se aprofundou mais, as vozes 
questionando essa visão ficaram mais altas.  

Em 1931, o economista britânico Baron Kahn publicou um 
artigo expondo uma teoria alternativa: os gastos públicos gerariam 
tanto o impulso primário dos gastos diretos, como também 
“repercussões benéficas”. Se a construção de estradas, por exemplo, 
tirou os trabalhadores do auxílio-desemprego e os levou a aumentar 
seus próprios gastos, argumentou ele, então poderia haver um 
aumento sustentado no emprego total como resultado.  

O artigo de Kahn estava de acordo com o pensamento de John 
Maynard Keynes, o principal economista britânico da época. Ele 
estava trabalhando no livro afinal tornado sua obra-prima, A Teoria 
Geral do Emprego, Juros e Dinheiro. Nele, Keynes deu um relato 
muito mais completo de como o multiplicador pode funcionar e como 
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poderia permitir a um governo arrastar uma economia em declínio de 
volta à saúde. 

Keynes foi um personagem singular e um dos grandes 
pensadores do século XX. Ele parecia em cada centímetro uma figura 
peculiar, com seus ternos de tweed e bigode de morsa. No entanto, 
ele também era um espírito livre para os padrões da época, 
associando-se aos artistas e escritores do Grupo Bloomsbury, cujos 
membros incluíam Virginia Woolf e E.M. Forster.  

Keynes assessorou o governo, durante a Primeira Guerra 
Mundial, e participou da conferência de paz de Versalhes. Nela, 
acabou-se exigindo excessivas indenizações punitivas à Alemanha.  

A experiência foi desanimadora para Keynes. Escreveu uma 
série de ensaios mordazes, na década de 1920, apontando os riscos 
do acordo e do sistema econômico do pós-guerra em geral. 

Frustrado por sua incapacidade de mudar a opinião de quem 
está no poder e por uma recessão global a aprofundar-se, Keynes 
decidiu escrever sua magnum opus em crítica ao consenso econômico 
e com a apresentação de uma alternativa. Ele posicionou a “Teoria 
Geral” como um texto revolucionário – e assim foi. 

O livro está repleto de insights econômicos. No entanto, sua 
contribuição mais importante é o raciocínio por trás da proposição de, 
quando uma economia está operando abaixo do pleno emprego, a 
demanda, e não a oferta, determina o nível de investimento e a 
renda nacional.  

Keynes supôs haver um “efeito multiplicador” nas mudanças 
nos gastos com investimentos. Um pouco de dinheiro adicional gasto 
pelo governo, por exemplo, seria adicionado diretamente à produção 
(e renda) de uma nação.  

Na primeira instância, esse dinheiro iria para contemplar 
pilotos, fornecedores, funcionários públicos ou beneficiários da 
previdência. Eles, por sua vez, gastariam parte da renda extra.  

Os beneficiários desses gastos também estariam gastando um 
pouco, aumentando ainda mais a atividade econômica, e assim por 
diante. Se o governo fizesse cortes, os efeitos nocivos se 
multiplicariam da mesma forma. 
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Keynes achou esse insight ser especialmente importante por 
causa do chamado por ele de “preferência pela liquidez”. Ele avaliou 
ras pessoas geostam de ter alguns ativos líquidos em mãos, se 
possível, em caso de emergência.  

Em tempos de preocupação financeira, a demanda por dinheiro 
ou ativos líquidos semelhantes aumenta. Os investidores começam a 
se preocupar mais com o retorno do capital em condições de “juros 
quase zerados”.  

Keynes postulou isso pode levar a um “excesso generalizado”: 
um mundo onde todos tentam reter mais dinheiro [aplicado], 
reduzindo os gastos em consumo. Isto, por sua vez, deprime a 
produção e a renda, deixando as pessoas em situação ainda pior. 

Neste mundo, reduzir as taxas de juros para estimular o 
crescimento não ajuda muito. Tampouco as taxas são muito sensíveis 
a aumentos nos empréstimos tomados pelo governo [lançamento de 
títulos de dívida pública], devido ao excesso de poupança.  

Os gastos do governo para impulsionar a economia poderiam, 
portanto, gerar um grande aumento no emprego. Teria, em 
contrapartida, um aumento insignificante nas taxas de juros.  

Os economistas clássicos pensavam os gastos com obras 
públicas “expulsariam” o investimento privado. [Este fenômeno é 
denominado de “crowding-out” ou Efeito Deslocamento.] Keynes 
percebeu, durante os períodos de demanda agregada fraca, esta sim 
pode “atrapalhar” os gastos privados, por meio do Efeito 
Multiplicador. 

O raciocínio de Keynes foi confirmado pelo impacto econômico 
do aumento dos gastos do governo durante a segunda guerra 
mundial. Gastos militares maciços na Grã-Bretanha e na América 
contribuíram para o crescimento econômico acelerado.  

Isso, combinado com a determinação de evitar a recorrência da 
Depressão, levou os formuladores de políticas a adotarem a economia 
keynesiana. Logo, o multiplicador de renda tornou-se a peça central 
da ordem econômica do pós-guerra. 

Outros economistas continuaram de onde Keynes parou. Alvin 
Hansen e Paul Samuelson construíram equações para prever como 
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um aumento ou queda nos gastos em uma parte da economia se 
propagaria por toda a economia.  

Os governos tinham como certo gerenciar a demanda 
econômica era sua responsabilidade. Na década de 1960, a vitória 
intelectual de Keynes parecia completa.  

Em uma história na revista Time, publicada em 1965, Milton 
Friedman declarou (em uma citação frequentemente atribuída a 
Richard Nixon): “Somos todos keynesianos agora”. 

Mas o consenso keynesiano se fragmentou na década de 1970. 
Seu domínio foi erodido pelas ideias do próprio Friedman.  

O monetarismo vinculou variações no ciclo de negócios para o 
crescimento à oferta de moeda em excesso com consequente pressão 
de demanda inflacionária. Multiplicadores keynesianos extravagantes 
não eram necessários para manter a economia nos trilhos, ele 
avaliou.  

Em vez disso, os governos simplesmente precisavam seguir 
uma política de crescimento monetário estável. [E deixar o restante 
para “a mão invisível de O Mercado”, novamente, de acordo com a 
ideologia do laissez-faire.] 

Um desafio ainda maior veio após o surgimento da Escola de 
Economia [Novoclássica] das “expectativas racionais”, liderada por 
Robert Lucas. Economistas com base em expectativas racionais 
supunham a política fiscal seria prejudicada pelas antecipações dos 
contribuintes ao olharem para o futuro.  

Eles entenderiam: os empréstimos do governo eventualmente 
precisariam ser pagos. Assim, o estímulo hoje exigiria impostos mais 
elevados amanhã.  

Eles deveriam, portanto, economizar a renda auferida hoje 
como resultado do estímulo, a fim de tê-la em mãos para o 
vencimento da conta fiscal. O multiplicador dos gastos do governo 
poderia, no fim do processo, ser próximo a zero, porque cada dólar 
extra seria quase totalmente compensado pelo aumento da poupança 
privada. 
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Esfregar Sal 

Os economistas por trás de muitas dessas críticas agruparam-
se em Faculdades de Economia no meio-oeste da América, mais 
notavelmente na Universidade de Chicago. Por causa de sua 
proximidade com os Grandes Lagos da América, sua abordagem da 
macroeconomia veio a ser conhecida como a escola de "água doce".  

Eles argumentaram os modelos macroeconômicos terem de 
começar com equações capazes de descreverem como indivíduos 
racionais tomavam decisões. A experiência econômica da década de 
1970 parecia confirmar suas críticas a Keynes: os governos 
procuraram impulsionar as economias de crescimento lento com 
estímulos fiscais e monetários, apenas para descobrir a inflação e as 
taxas de juros aumentarem, em seguida, mesmo com o desemprego 
permanecendo alto. 

[Dada a estagflação vigente por causa do Choque Inflacionário 
nas cotações de petróleo decidido pelo cartel OPEP em quadro de fim 
de ciclo de crescimento com a Guerra do Vietnam], “economistas de 
água doce” declararam vitória. Em um artigo publicado em 1979 e 
intitulado “After Keynesian Economics”, Robert Lucas e Thomas 
Sargent, ambos vencedores do prêmio Nobel, escreveram: as falhas 
nos modelos econômicos keynesianos eram “fatais”. Os modelos 
macroeconômicos keynesianos “não tinham valor para orientar a 
política”. 

Esses ataques, por sua vez, levaram ao surgimento de 
economistas “novos-keynesianos”. Eles tomaram emprestados 
elementos da “abordagem da água doce” [a ideia de expectativa 
racional], enquanto mantinham a crença de as recessões serem 
falhas de mercado possíveis de ser corrigidas por meio de 
intervenção governamental.  

Como a maioria deles trabalhava em universidades nas costas 
[leste e oeste] dos Estados Unidos, eles foram apelidados de 
economistas de "água salgada". Os mais proeminentes incluíam 
Stanley Fischer, depois vice-presidente do Federal Reserve; Larry 
Summers, um ex-secretário do Tesouro; e Greg Mankiw, chefe do 
Conselho de Consultores Econômicos de George W. Bush. Em seus 
modelos, a política fiscal foi praticamente neutralizada.  
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Além disso, eles argumentaram: os Bancos Centrais podiam e 
deveriam fazer o trabalho pesado da gestão econômica, ou seja, 
exercer um controle hábil da política monetária capaz de cancelar os 
efeitos dos gastos do governo – e esmagar o multiplicador fiscal. 

No entanto, no Japão desde a década de 1990, e na maior 
parte do mundo rico desde a recessão, em seguida à crise financeira 
global de 2008, cortar as taxas de juros a zero revelou-se inadequado 
para reanimar economias em declínio. Muitos governos, em vez disso, 
recorreram ao estímulo fiscal para manter suas economias em 
funcionamento. Na América, o governo de Barack Obama conseguiu 
garantir um pacote de estímulo no valor de mais de US $ 800 bilhões. 

Enquanto um novo debate sobre os multiplicadores se 
intensificava, os “economistas de água doce” se mantinham firmes. 
John Cochrane, da Universidade de Chicago, [um idiota arrogante 
sem levar em conta o mal feito à sua reputação e à opinião não 
especializada] disse sobre as ideias keynesianas em 2009: “Não faz 
parte do ensinado a alunos graduados em Economia desde 1960. São 
contos de fadas por terem se provado ser falsos. É muito 
reconfortante em tempos de estresse voltar aos contos de fadas, 
ouvidos quando crianças, mas isso não os torna menos falsos.” 

A experiência prática da recessão deu aos economistas muito a 
estudar. Vários artigos foram publicados, desde 2008, na tentativa de 
estimar os multiplicadores fiscais. A maioria sugere, com taxas de 
juros próximas de zero, o estímulo fiscal acarreta um multiplicador de 
pelo menos um. O FMI, por exemplo, concluiu: o multiplicador 
prejudicial em caso das contrações fiscais era muitas vezes 1,5 ou 
mais. 

Embora muitos formuladores de políticas permaneçam 
comprometidos com a consolidação fiscal, muitos economistas agora 
argumentam o estímulo fiscal insuficiente ter sido um dos maiores 
fracassos da Era Pós-Crise.  

Lawrence Summers e Antonio Fatas sugerem, por exemplo: a 
austeridade reduziu substancialmente o crescimento, levando a níveis 
de dívida pública mais altos em lugar do possível de acontecer se um 
estímulo entusiástico tivesse sido usado para manter o crescimento. 
Décadas após sua concepção, o multiplicador de Keynes permanece 
tão relevante e controverso como sempre. 
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Teoria dos Jogos:  
Revelação na Prisão do Dilema entre Prisioneiros 

O quinto artigo da série da revista The Economist sobre ideias 
econômicas seminais examina o Equilíbrio de Nash. 

John Nashar foi para a Universidade de Princeton em 1948 para 
iniciar seu PhD com uma recomendação em uma frase: “Ele é um 
gênio da Matemática”. Ele não decepcionou. Com 19 anos e apenas 
um curso de graduação em Economia em seu nome, nos primeiros 14 
meses de pós-graduação produziu o trabalho capaz de o levar a, em 
1994, ganhar o Prêmio Nobel de Economia por sua contribuição para 
a Teoria dos Jogos. 

Em 16 de novembro de 1949, Nash enviou uma nota pouco 
acima de uma página para o Proceedings of the National Academy of 
Science, na qual ele expôs o conceito abstraído por ele. Desde então, 
ele se tornou conhecido como “Equilíbrio de Nash”.  

Este conceito descreve um resultado estável resultante de 
pessoas ou instituições ao fazerem escolhas racionais com base 
naquilo achado ser possível os outros fazerem. Em um Equilíbrio de 
Nash, ninguém é capaz de melhorar sua própria situação ao mudar a 
estratégia: cada pessoa está fazendo o melhor possível, mesmo caso 
isso não signifique o resultado ideal para a sociedade.  

Com uma Matemática elegante, Nash mostrou todo “jogo" com 
um número finito de jogadores, cada um com um número finito de 
opções para escolher, teria pelo menos um tal equilíbrio. 

Suas percepções expandiram o escopo da Economia. Em 
mercados perfeitamente competitivos, onde não há barreiras de 
entrada e os produtos de todos são idênticos, nenhum comprador ou 
vendedor individual pode influenciar o mercado: nenhum precisa 
prestar muita atenção ao feito pelos outros.  

Mas a maioria dos mercados não é assim: as decisões dos rivais 
e dos clientes são importantes. De leilões a mercados de trabalho, o 
equilíbrio de Nash deu à “ciência sombria” uma maneira de fazer 
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previsões do mundo real com base nas informações sobre os 
incentivos de cada pessoa. 

Um exemplo em particular passou a simbolizar o Equilíbrio: o 
Dilema do Prisioneiro. Nash usou álgebra e números para estabelecer 
essa situação em um artigo expandido, publicado em 1951, mas a 
versão familiar aos estudantes de Economia é bem mais envolvente. 
O orientador da tese de Nash, Albert Tucker, apresentou-o em uma 
palestra dada a um grupo de psicólogos. 

Envolve dois mafiosos, suando em celas separadas, cada um 
contemplando o mesmo negócio, oferecido pelo promotor de Justiça, 
sem ter conhecimento da decisão do outro.  

• Se ambos confessarem um assassinato sangrento, cada um 
enfrentará dez anos de prisão.  

• Se um ficar quieto enquanto o outro se torna informante, o 
informante receberá uma recompensa, enquanto o outro 
enfrentará uma vida inteira na prisão.  

• Se ambos segurarem a língua, então cada um deles enfrentará 
uma carga menor e apenas um ano preso (veja o diagrama). 

!  

• Primeiro Quadrante: ambos vão para a prisão por dez anos.  
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• Segundo Quadrante: prisioneiro B pega prisão perpétua, A fica 
livre. 

• Terceiro Quadrante: prisioneiro A fica com prisão perpétua, B 
fica livre.  

• Quarto Quadrante: ambos vão para a prisão por um ano. 

Há apenas uma solução de equilíbrio de Nash para o dilema do 
prisioneiro: ambos confessam. Cada um tem a melhor resposta à 
estratégia do outro; porque o outro pode ter delatado, delatar evita 
uma vida inteira na prisão. A tragédia é, se ao menos eles 
conseguissem encontrar uma forma de coordenação, ambos 
poderiam ficar melhor. 

O exemplo ilustra as multidões tanto poderem ser tolas quanto 
sábias. O melhor para o indivíduo pode ser desastroso para o grupo.  

Esse desfecho trágico é muito comum no mundo real. Deixados 
à vontade para mergulhar no mar, os indivíduos pescarão mais face 
ao melhor para o grupo, esgotando os estoques de peixes.  

Os funcionários ao competirem para impressionar seu chefe, 
permanecendo mais tempo no escritório, incentivam a exaustão da 
força de trabalho.  

Os bancos têm um incentivo para emprestar mais, em vez de 
ficar de fora do mercado de crédito imobiliário, quando os preços dos 
imóveis disparam. 

Problemas de Multidão 

O Equilíbrio de Nash ajudou os economistas a entender como os 
indivíduos ao se aprimorarem poderem levar a multidões a se 
autoflagelarem. Melhor ainda, ajudou-os a resolver o problema: eles 
apenas tinham de garantir a cada indivíduo receber os melhores 
incentivos possíveis.  

Se as coisas ainda davam errado – pais não vacinaram seus 
filhos contra o sarampo, digamos – então deve ser porque as pessoas 
não estavam agindo em seu próprio interesse. Nesses casos, o 
desafio da política pública seria de prestar informação adequada.  
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A ideia de Nash tinha antecedentes. Em 1838, August Cournot, 
um economista francês, teorizou: em um mercado com apenas duas 
empresas concorrentes, cada uma veria as desvantagens de buscar 
participação de mercado, aumentando a produção, na forma de 
preços mais baixos e margens de lucro mais estreitas. 
Inconscientemente, Cournot encontrou um exemplo de Equilíbrio de 
Nash.  

Fazia sentido cada empresa definir níveis de produção com base 
na estratégia de seu concorrente. Os consumidores, entretanto, 
acabariam com menos produtos e preços mais altos caso a 
competição pura tivesse prevalecido. 

Outro pioneiro foi John von Neumann, um matemático húngaro. 
Em 1928, ano de nascimento de Nash, von Neumann delineou uma 
primeira teoria formal dos Jogos, mostrando em “jogos de soma zero” 
com duas pessoas, sempre haveria um equilíbrio.  

Quando Nash compartilhou sua descoberta com von Neumann, 
então um semideus intelectual, este último descartou o resultado 
como “trivial”, vendo-o como pouco mais além de uma extensão de 
sua própria prova anterior.  

Na verdade, o foco de von Neumann em “jogos de soma zero”, 
para duas pessoas, deixou apenas um conjunto muito restrito de 
aplicações para sua teoria. A maioria destas ocorreria se as coisas 
fossem de natureza militar.  

Uma delas era a ideia de destruição mutuamente assegurada, 
na qual o equilíbrio é alcançado ao armando adversários com armas 
nucleares. Alguns sugeriram o personagem do filme Dr. Strangelove 
ter sido baseado em von Neumann.  

Nada disso foi particularmente útil para pensar sobre situações, 
incluindo a maioria das estruturas de mercado, onde a vitória de uma 
parte não implica automaticamente a derrota da outra. 

Mesmo assim, a profissão de economista inicialmente 
compartilhou a avaliação de von Neumann e, em grande parte, 
negligenciou a descoberta de Nash. Ele se dedicou a outras atividades 
matemáticas, mas sua enorme promessa foi prejudicada quando, em 
1959, ele começou a sofrer de delírios e paranoia.  
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Sua esposa o internou. Após sua libertação, ele se tornou uma 
figura familiar no campus de Princeton, falando sozinho e rabiscando 
em quadros negros. Enquanto ele lutava contra a saúde debilitada, 
seu equilíbrio [não mental] tornou-se cada vez mais fundamental 
para a disciplina.  

A parcela de artigos de Economia citando o equilíbrio de Nash 
aumentou sete vezes desde 1980. O conceito tem sido usado para 
resolver uma série de problemas de política do mundo real. 

Um exemplo famoso foi o sistema hospitalar americano. Na 
década de 1940 estava em um mau equilíbrio de Nash. Cada hospital 
individual queria contratar os estudantes de Medicina mais brilhantes.  

Com esses alunos particularmente escassos por causa da 
guerra, os hospitais foram forçados a uma corrida onde enviaram 
ofertas a candidatos promissores cada vez mais cedo. O que era 
melhor para o hospital individual era terrível para o coletivo: os 
hospitais tinham de contratar antes de os alunos terem sido 
aprovados em todos os exames. Os alunos também odiavam o 
processo, pois não tinham chance de considerar ofertas concorrentes 
[e arcavam assim com custo de oportunidade]. 

Apesar das cartas e resoluções de todos os tipos de Associações 
Médicas, bem como dos próprios alunos, o problema só foi resolvido 
adequadamente após décadas de ajustes e, finalmente, um projeto 
dos anos 1990, elaborado por Elliott Peranson e Alvin Roth. Este mais 
tarde ganhou um prêmio Nobel de Economia.  

Hoje, os alunos enviam suas preferências e são atribuídos a 
hospitais com base em um algoritmo. Ele garante nenhum aluno 
alterar suas preferências declaradas e ser enviado a um hospital mais 
desejável capaz também de ficar feliz em recebê-las, e nenhum 
hospital pode sair do sistema e contratar um funcionário melhor. O 
sistema utiliza o equilíbrio de Nash para ser auto reforçado: todos 
estão fazendo o melhor possível com base naquilo feito por todos os 
outros.  

Outras aplicações políticas incluem o leilão do governo britânico 
de licenças de operação de telecomunicações móveis 3G em 2000. 
Ele convocou teóricos do jogo para ajudar a projetar o leilão, usando 
alguns dos insights do Equilibro do Nash e acabou levantando ótimos 
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£ 22,5 bilhões (US$ 35,4 bilhões), embora alguns dos acionistas dos 
licitantes ficassem menos satisfeitos com o resultado.  

Os insights de Nash também ajudam a explicar por qual razão 
adicionar uma estrada a uma rede de transporte pode tornar o tempo 
de viagem mais longo em média. Os motoristas interessados, ao 
optarem pelo trajeto mais rápido, não levam em consideração o 
efeito de alongar os tempos de viagem dos outros optantes. Eles, 
portanto, podem atrapalhar o novo atalho. Um estudo, publicado em 
2008, encontrou sete ligações rodoviárias em Londres e doze em 
Nova York, onde o fechamento de alternativas poderia aumentar o 
fluxo de tráfego. 

[Isto ocorreu antes de criarem o Waze para monitorar o trânsito 
em tempo real e informar online aos motoristas.] 

Game on 

O Equilíbrio de Nash não teria atingido seu status atual sem 
alguns refinamentos na ideia original. Primeiro, em muitas situações, 
há mais de um Equilíbrio de Nash possível.  

Os motoristas rápidos escolhem em qual pista de estrada dirigir 
como a melhor resposta ao comportamento de outros motoristas. Há 
resultados muito diferentes, dependendo de onde moram: eles ficam 
do lado esquerdo da estrada na Grã-Bretanha, mas à direita nas 
Américas, onde motoristas lentos teimam em ficar na esquerda.  

Para a decepção dos economistas obtusos em carregar na 
álgebra, a compreensão da estratégia requer o conhecimento das 
normas e hábitos sociais. O teorema de Nash sozinho não foi 
suficiente. 

Um segundo refinamento envolveu a contabilização adequada 
de ameaças não confiáveis. Se um adolescente ameaça fugir de casa 
caso sua mãe o separar de seu telefone celular, então há um 
Equilíbrio de Nash onde ela lhe dá o telefone para manter a paz de 
espírito.  

Mas Reinhard Selten, um economista alemão, tendo dividido o 
prêmio Nobel de 1994 com Nash e John Harsanyi, argumentou: esse 
não é um resultado plausível. A mãe deve saber a ameaça de seu 
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filho ser vazia, afinal, não importa o quão trágico seja a perda de um 
telefone, uma noite nas ruas seria pior. Ela deveria apenas confiscar o 
telefone, forçando o filho a se concentrar no dever de casa. 

O trabalho de Selten permitiu os economistas reduzirem o 
número de possíveis equilíbrios de Nash. Harsanyi abordou o fato de, 
em muitos jogos da vida real, as pessoas não têm certeza do 
desejado por seu oponente.  

Os economistas teriam dificuldade em analisar as melhores 
estratégias para dois pombinhos, tentando escolher um local 
mutuamente aceitável para um encontro, sem nenhuma ideia do 
preferido pelo outro. Ao incorporar as crenças de cada pessoa no 
jogo, por exemplo, elas acham a outra gostar de pizza tanto quanto 
de sushi, Harsanyi tornou o problema solucionável.  

Um problema diferente continuou a espreitar. O poder preditivo 
do Equilíbrio de Nash depende do comportamento racional. No 
entanto, os humanos muitas vezes ficam aquém desse ideal.  

Em experimentos para replicar a configuração do Dilema do 
Prisioneiro, apenas cerca de metade das pessoas escolheu confessar. 
Para os economistas ocupados ao incorporarem a racionalidade (e 
Nash) em seus modelos, isso era problemático.  

Qual é a utilidade de estabelecer bons incentivos, se as pessoas 
não seguem seus próprios interesses? 

Nem tudo estava perdido. Os experimentos também 
mostraram: a experiência tornava os jogadores mais sábios. Na 
décima rodada, apenas cerca de 10% dos jogadores se recusaram a 
confessar.  

Isso ensinou os economistas a serem mais cautelosos ao aplicar 
o Equilíbrio de Nash. Com jogos complicados ou onde os humanos 
não têm chance de aprender com os erros, seus insights podem não 
funcionar tão bem. O Equilíbrio de Nash, no entanto, possui um papel 
central na Microeconomia moderna.  

Nash morreu em um acidente de carro em 2015. A essa altura, 
sua saúde mental havia se recuperado, ele havia retomado o ensino 
em Princeton e recebido aquele Nobel conjunto. Foi em 
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reconhecimento de as interações de grupo contribuírem mais acima 
do propiciado por qualquer indivíduo. 
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Trilema Mundell-Fleming:  
dois em cada três não são ruins 

Taxa de câmbio fixa, autonomia monetária e livre fluxo de 
capitais são incompatíveis, de acordo com o último artigo da série da 
revista The Economist sobre grandes ideias econômicas. 

Illel, o ancião, um líder religioso do primeiro século, foi 
convidado a resumir o Torá. “O que é odioso para você, não faça ao 
seu próximo. Essa é todo o Torá, o resto são apenas comentários”, 
respondeu ele.  

Michael Klein, da Tufts University, escreveu: os insights de toda 
a Macroeconomia Aberta – o estudo do comércio, o balanço de 
pagamentos, a taxa de câmbio e assim por diante – podem ser 
destilados de maneira semelhante: “Os governos enfrentam o Trilema 
em Política Econômica; o resto são só comentários.” 

O Trilema em Política Econômica, também conhecido como a 
Trindade Impossível ou Inconsistente, afirma um país deve escolher 
entre (os três vértices do triângulo no diagrama):  

1. a livre mobilidade do capital,  

2. a gestão da taxa de câmbio e  

3. a autonomia monetária.  
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!  

Apenas duas das três alternativas são possíveis em simultâneo.  

1. Um país com desejo de fixar o valor de sua moeda e ter uma 
política de taxas de juros livre de influências externas (lado C 
do triângulo) não pode permitir o capital fluir livremente 
através de suas fronteiras.  

2. Se a taxa de câmbio for fixa, mas o país estiver aberto a fluxos 
de capital transfronteiriços, ele não pode ter uma política 
monetária independente (lado A).  

3. Se um país escolhe a livre mobilidade de capital e quer 
autonomia monetária, tem de permitir a sua moeda flutuar 
(lado B). 

Para entender o Trilema, imagine um país com pretensão de 
fixar sua taxa de câmbio em relação ao dólar americano e também 
estar aberto ao capital estrangeiro. Se o Banco Central fixasse taxas 
de juros acima das fixadas pelo Federal Reserve, o capital estrangeiro 
em busca de retornos mais elevados invadiria o país. Essas entradas 
aumentariam a demanda pela moeda local. Logo, a ancoragem ao 
dólar seria quebrada. Se as taxas de juros fossem mantidas abaixo 
das da América, o capital sairia do país, a oferta de moeda cairia e a 
taxa de juro subiria. 
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Onde as barreiras ao fluxo de capitais são indesejáveis ou 
fúteis, o Trilema se resume a uma escolha entre:  

1. uma taxa de câmbio flutuante e o controle da política 
monetária; ou  

2. uma taxa de câmbio fixa e a perda de controle monetário.  

Os países ricos normalmente escolheram o primeiro, mas os 
países europeus com adoção o euro abraçaram o último. O sacrifício 
da autonomia da política monetária era uma implicação da moeda 
única evidente mesmo antes do seu lançamento em 1999. 

Antes, os membros aspirantes atrelaram suas moedas ao marco 
alemão. Como o capital se movia livremente na Europa, o Trilema 
obrigava os candidatos a membros a seguir a política monetária da 
Alemanha, a potência regional.  

O presidente do banco central holandês, Wim Duisenberg 
(posteriormente o primeiro presidente do Banco Central Europeu), 
ganhou o apelido de “Sr. Quinze Minutos” por causa da rapidez com 
com a qual copiava as mudanças nas taxas de juros feitas pelo 
Bundesbank. 

Essa servidão monetária era tolerável para a Holanda, porque 
seu comércio estava intimamente ligado à Alemanha e as condições 
de negócios aumentavam e diminuíam em conjunto nos dois países. 
Para economias menos alinhadas ao ciclo de negócios da Alemanha, 
como Espanha e Grécia, o custo de perder a independência monetária 
foi muito maior: taxas de juros muito baixas durante o boom e 
nenhuma opção para desvalorizar sua moeda como saída dos 
problemas da crise com um só golpe.  

Como acontece com muitas grandes ideias econômicas, o 
Trilema tem uma herança complicada. Para uma geração de 
estudantes de Economia, foi uma consequência importante do 
chamado modelo Mundell-Fleming, ao incorporar o impacto dos fluxos 
de capital em um tratamento mais geral das taxas de juros, política 
cambial, comércio e estabilidade cambial e inflacionária. 

O modelo foi nomeado em reconhecimento a trabalhos de 
pesquisa, publicados no início dos anos 1960, por Robert Mundell, um 
jovem e brilhante teórico canadense de comércio, e Marcus Fleming, 
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um economista britânico do FMI. Com base em sua pesquisa anterior, 
o Sr. Mundell mostrou, em um artigo publicado em 1963, a política 
monetária se tornar ineficaz onde há total mobilidade de capital e 
uma taxa de câmbio fixa. O artigo de Fleming teve um resultado 
semelhante. 

Se o mundo da Economia permaneceu inabalável, foi porque os 
fluxos de capital eram pequenos na época. As moedas do mundo rico 
estavam atreladas ao dólar sob um sistema de taxas de câmbio fixas, 
acordadas em Bretton Woods, New Hampshire, em 1944. Foi somente 
depois desse arranjo ter sido quebrado, na década de 1970, quando o 
Trilema ganhou grande relevância política. 

Talvez a primeira menção ao modelo Mundell-Fleming tenha 
sido feita, em 1976, por Rudiger Dornbusch, professor do 
Massachusetts Institute of Technology. O Modelo de Ultrapassagem 
de Dornbusch procurou explicar por qual razão o regime de taxas de 
câmbio flutuantes, adotado então recentemente, se mostrou tão 
volátil.  

Foi Dornbusch quem ajudou a popularizar o modelo Mundell-
Fleming por meio de seu livro-texto escrito com Stanley Fischer, 
(depois vice-presidente do Federal Reserve). Foi um best-seller. Teve 
influência até sobre alunos de doutorado, como Paul Krugman e 
Maurice Obstfeld.  

O uso do termo “Trilema Político”, conforme aplicado à 
Macroeconomia Aberta, foi cunhado em um artigo publicado em 1997 
por Obstfeld (depois economista-chefe do FMI) e Alan Taylor, 
professor da Universidade de Califórnia, Davis. 

Mas para entender completamente a necessidade da exposição 
– e o significado – do Trilema, precisamos voltar para mais longe. Em 
“A Treatise on Money”, publicado em 1930, John Maynard Keynes 
apontou para uma tensão inevitável em uma ordem monetária na 
qual o capital poderia se mover em busca do maior retorno: 

“Este é então o dilema de um sistema monetário internacional – 
preservar as vantagens da estabilidade das moedas locais dos 
vários membros do sistema em termos do padrão internacional 
e preservar ao mesmo tempo uma autonomia local adequada 
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para cada um dos membros sobre sua taxa de juros interna e 
seu volume de empréstimos estrangeiros.” 

Esta é a primeira destilação do Trilema entre Políticas 
Econômicas, mesmo quando haver mobilidade de capital fosse 
considerado um fato dado. Keynes tinha plena consciência disso 
quando, no início da década de 1940, expôs seus pensamentos sobre 
como o comércio global poderia ser reconstruído após a guerra.  

Keynes acreditava um Sistema de Taxas de Câmbio Fixas ser 
benéfico para o comércio. O problema com o padrão ouro do entre 
guerras, argumentou ele, era não ser autorregulado.  

Se surgissem grandes desequilíbrios comerciais, como 
ocorreram no fim da década de 1920, os países deficitários seriam 
forçados a responder à saída de ouro resultante. Fariam isso 
aumentando as taxas de juros, para atrair capital, apreciar a moeda 
nacional e conter a demanda por importações, além de cortanrem os 
salários para restaurar a competitividade das exportações.  

Isso levaria apenas ao desemprego, pois os salários não cairiam 
favoravelmente quando o ouro (e, portanto, o dinheiro) escasseasse. 
O sistema poderia se ajustar mais prontamente se os países com 
superávit aumentassem seus gastos com importações. Mas eles não 
seriam obrigados a fazer isso.  

Em vez disso, ele propôs um esquema alternativo. Ele se tornou 
a base da posição de negociação da Grã-Bretanha em Bretton Woods. 
Um Banco de Compensação Internacional (ICB) liquidaria o saldo das 
transações na origem de superávits ou déficits comerciais.  

Cada país no esquema teria uma linha de saque a descoberto 
no ICB, proporcional ao seu comércio. Isso proporcionaria aos países 
deficitários uma proteção contra os dolorosos ajustes exigidos pelo 
padrão-ouro.  

Haveria penalidades para países excessivamente frouxos: 
saques a descoberto incorreriam em juros em escala crescente, por 
exemplo. O esquema de Keynes também penalizaria os países por 
acumularem ao tributar os grandes superávits.  

Keynes não conseguiu obter suporte para tal “ajuste de credor”. 
Os Estados Unidos se opuseram à ideia pelo mesmo motivo com o 
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qual a Alemanha resiste hoje: era um país com um grande superávit 
no balanço comercial. Mas sua proposta de um banco de 
compensação internacional com facilidades de cheque especial 
aplainou o terreno para o FMI. 

Fleming e Mundell escreveram seus artigos enquanto 
trabalhavam para o FMI, no contexto da ordem monetária do pós-
guerra, ajudada por Keynes a ser moldada. Fleming esteve em 
contato com Keynes, na década de 1940, enquanto trabalhava no 
serviço civil britânico. Por sua vez, o Sr. Mundell inspirou-se em casa. 

Nas décadas após a segunda guerra mundial, era difícil para os 
economistas imaginar um ambiente de rápida mobilidade de capital. 
Os fluxos de capital transfronteiriços eram limitados em parte pela 
regulamentação, mas também pela cautela dos investidores.  

O Canadá foi uma exceção. O capital se movia livremente 
através de sua fronteira com os Estados Unidos, em parte porque 
represar tais fluxos era impraticável, mas também porque os 
investidores americanos viam pouco perigo em estacionar dinheiro ao 
lado.  

Como consequência, o Canadá não conseguiu atrelar sua 
moeda ao dólar sem perder o controle de sua política monetária. 
Portanto, o dólar canadense pôde flutuar de 1950 a 1962. 

Um canadense, como Mundell, estava em melhor posição para 
imaginar as compensações a serem enfrentadas por outros países, 
quando o capital começasse a se mover livremente através das 
fronteiras e as moedas fossem corrigidas.  

Quando Mundell ganhou o prêmio Nobel de economia em 1999, 
Krugman o saudou como um “Nobel canadense”. Havia mais nesta 
observação em vez de ser mera brincadeira. É impressionante como 
muitos acadêmicos a trabalharem nessa área são canadenses. Além 
do Sr. Mundell, Ronald McKinnon, Harry Gordon Johnson e Jacob 
Viner fizeram grandes contribuições. 

Mas alguns dos trabalhos recentes mais influentes sobre o 
Trilema foram feitos por uma francesa. Em uma série de artigos, 
Hélène Rey, da London Business School, argumentou: um país aberto 
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aos fluxos de capitais e permitindo a flutuação de sua moeda não 
goza necessariamente de plena autonomia monetária. 

A análise da Sra. Rey começa com a observação de os preços 
de ativos de risco, como ações ou títulos de alto rendimento, tendem 
a se mover em sincronia com a disponibilidade de crédito bancário e 
o peso dos fluxos de capital globais. Esses movimentos 
correlacionados, para a Sra. Rey, são um reflexo de um “ciclo 
financeiro global”, impulsionado por mudanças no apetite dos 
investidores pelo risco.  

Isso, por sua vez, é fortemente influenciado por mudanças na 
política monetária do Federal Reserve. Ele deve seu poder à escala de 
empréstimos em dólares tomados por empresas e famílias em todo o 
mundo.  

Quando o Fed reduz sua taxa de juros, torna-se barato tomar 
empréstimos em dólares. Isso eleva os preços globais dos ativos e, 
portanto, aumenta o valor da garantia contra a qual os empréstimos 
podem ser garantidos. As condições globais de crédito são relaxadas. 

Em um estudo recente, a Sra. Rey descobriu uma decisão 
inesperada do Fed de aumentar sua taxa de juros básica (prime-rate) 
logo leva a um aumento nos spreads de hipotecas não apenas na 
América, mas também no Canadá, na Grã-Bretanha e na Nova 
Zelândia. A política monetária do Fed molda as condições de crédito 
nos países ricos com taxas de câmbio flexíveis e bancos centrais 
definindo sua própria política monetária. 

Rei do Sol 

Uma leitura grosseira desse resultado é o Trilema entre Políticas 
Econômicas ser realmente um dilema, ou seja, a escolha entre:  

1. permanecer aberto ao capital internacional ou  

2. ter controle das condições financeiras locais.  

Na verdade, a conclusão da Sra. Rey é mais sutil: moedas 
flutuantes não se ajustam aos fluxos de capital de uma forma a 
deixar as condições monetárias domésticas imaculadas, como o 
Trilema implica. Se um país deseja manter sua autonomia de política 
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monetária, deve empregar ferramentas “macroprudenciais” 
adicionais, como controles seletivos de fluxos de capital ou requisitos 
adicionais de capital [“macroeconomia prudencial”] para os bancos 
conterem o crescimento excessivo do crédito, isto é, a alavancagem 
financeira. 

Fica claro, no trabalho da Sra. Rey, o poder dos fluxos de 
capital global significar a autonomia de um país com moeda flutuante 
ser muito mais limitada em relação às implicações sugeridas pelo 
Trilema. Dito isso, uma taxa de câmbio flexível, por sua vez, não é 
tão limitante quanto uma taxa de câmbio fixa.  

Em uma crise, tudo é submetido a manter uma âncora – até 
quando ela se quebre. Uma política de taxa de juros doméstica pode 
ser menos poderosa em face de um ciclo financeiro global a seguir o 
comando do Fed. Mas é melhor em lugar de não ter nada, mesmo 
sendo o equivalente, em política econômica, a ficar sobre uma perna 
só. 
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