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Prefácio 

Pedro Cafardo é jornalista da equipe criadora do jornal Valor 
Econômico. Escreve quinzenalmente uma coluna. Forma um par com 
meu ex-professor Luiz Gonzaga Belluzzo como os dois únicos 
desenvolvimentistas colunistas frente aos demais neoliberais. 

Em 08/02/2022, ele escreveu uma curiosa coluna. De início, 
pediu licença ou desculpas antecipadas para fazer digressões 
otimistas sobre o futuro próximo. Isto porque a situação atual no 
mundo e, principalmente, no Brasil anda tão assustadora... 

Vamos à esperança dele.  

“Quem tem fé́ pode rezar e quem não tem, torcer para o 
período pós-pandemia, ansiosamente esperado, seja semelhante ao 
pós-Segunda Guerra Mundial. A ômicron ainda atinge todo o planeta 
e aterroriza o Brasil em razão do estúpido negacionismo 
governamental. Apesar disso, as gerações atuais, depois de dois ou 
três sofridos anos da covid-19, talvez tenham a chance de saborear 
uma reprise dos Anos Dourados”.  

Refere-se aos anos em seguida ao maior conflito bélico da 
humanidade, ocorrido de 1939 a 1945. Ele disse terem morrido 60 
milhões de pessoas.  

A Wikipedia afirma: “a Segunda Guerra Mundial foi o conflito 
militar mais mortal da história. Um total estimado de 70 a 85 milhões 
de pessoas pereceram ou cerca de 3% da população mundial de 1940 
estimada em 2,3 bilhões”. 

A guerra sanitária atual, felizmente, não terá́ essa mesma 
dimensão em matéria de mortes – até agora as perdas estão 
próximas de 6 milhões de pessoas no mundo. Mas, segundo Cafardo, 
haverá a possibilidade de, depois, os ‘Anos Dourados’ se repetirem, 
dependendo da atitude de governos, tanto de países ricos, quanto 
dos pobres. 

Flávio Azevedo Marques Saes (participou da banca na defesa de 
minha tese de doutorado) e Alexandre Macchione Saes dedicam um 
capitulo de seu livro “História Econômica Geral” ao relato da 
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prosperidade dos “Anos Dourados” do capitalismo. Não se 
restringiram aos EUA e a outras potências. Beneficiaram também 
países subdesenvolvidos, entre eles o Brasil, e as economias 
socialistas da época, particularmente a então União Soviética. 

De 1950 a 1973, o crescimento médio da economia global foi 
de 4,9% ao ano. Alguns exemplos: 4% ao ano nos EUA, 5% na 
França, 6% na Alemanha e 9% no Japão. Desempenhos bem 
superiores aos de décadas anteriores, desde o fim do século XIX. 

O Brasi l teve nesse período um grande avanço na 
industrialização, na infraestrutura e na criação de estatais, como 
Petrobras e Vale. Brasília foi construída. Instalou-se em São Paulo a 
indústria automobilística. A renda per capita brasileira cresceu 134% 
nesses “Anos Dourados”. 

Os empréstimos a fundo perdido do Plano Marshall em três 
anos, de US$ 13 bilhões da época, foram o estopim dessa explosão 
econômica. Esse montante representava 20 vezes o PIB brasileiro de 
então.  

Os principais países beneficiados foram Reino Unido, França, 
Alemanha, Holanda e Itália, cujo PIB conjunto cresceu 25% no 
período. A produção industrial aumentou 64% e a agrícola, 24%. 

Avanços também se deram com a criação de organismos 
internacionais, como ONU, FMI, BIRD, OCDE, OTAN, CEE. Apesar da 
Guerra Fria e dos conflitos da Coreia e do Vietnã̃, foi um momento de 
esforço global de entendimento e adoção de um capitalismo voltado 
ao bem-estar social no Ocidente. 

 Até a polarização geopolítica ajudou a dourar aqueles anos. 
Agia-se para bloquear a expansão do socialismo soviético. Ele 
ameaçava dominar toda a Europa.  

Com os recursos do Plano Marshall, imaginou-se inicialmente, 
como castigo de guerra, transformar a Alemanha Ocidental em um 
país pastoril, para nunca mais ter indústria capaz de sustentar um 
conflito armado. Felizmente, não se repetiu o erro punitivo, cometido 
após a I Guerra Mundial. 
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Depois, porém, adotando-se a Doutrina Truman, fortaleceu-se 
toda a economia alemã para se tornar uma potência. Poderia servir, 
como de fato serviu, de barreira ao expansionismo soviético. 

A prosperidade extrapolou para várias áreas, com avanços 
tecnológicos e mudanças culturais e de comportamento. Houve a 
expansão das transmissões de televisão, surgiram os programas 
espaciais capazes de levar o homem à lua e depois, a partir das 
inovações tecnológicas, integrar o planeta pelas comunicações via 
satélite. Na sociedade afluente, nos anos 1950, o clima geral era de 
euforia, otimismo e esperança. 

A investigação clássica de John Kenneth Galbraith, The Affluent 
Society, é sobre como a riqueza privada e a pobreza pública, na 
América do pós-guerra, chegam ao cerne do significado de segurança 
econômica. Critica a complacência individual e social a respeito da 
desigualdade econômica. 

 Ele oferece um modelo econômico, para investir em riqueza 
pública, capaz de desafiar a “sabedoria convencional”. Esta é uma 
expressão cunhada por esse economista heterodoxo e incorporada no 
vernáculo do “economês”.  

Galbraith analisa o valor de longo prazo de uma economia, 
baseada na produção, e a verdadeira natureza da pobreza. Tanto 
politicamente importante, quanto notavelmente presciente, The 
Affluent Society é tão relevante hoje na busca de mobilidade social, 
em todo o Planeta, quanto foi em 1958 na América. 

Alguns historiadores econômicos argumentam o avanço desses 
anos gloriosos ter sido uma simples recuperação dos anos 
desastrosos anteriores, com duas Guerras Mundiais. A observação é 
só parcialmente correta, porque os avanços sociais, científicos e 
tecnológicos, suplantaram longe o nível de antes do desastre 
socioeconômico do período entre guerras.  

Esses avanços, argumenta Cafardo, “não vieram por inércia ou 
sorte. Além do Plano Marshall, por traz de tudo estava o caráter 
keynesiano da atuação do Estado em várias partes do mundo no pós-
guerra.  
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Os governos, com políticas fiscais expansionistas, mantiveram o 
nível de atividade para garantir pleno emprego e bem-estar à 
população. Planos de aposentadoria, serviços de saúde, educação 
gratuita, seguro-desemprego, crédito subsidiado a habitações, entre 
outros, foram benefícios criados ou aprimorados pelo setor público”. 

Ele poderia ter acrescentado, caso não escrevesse em um jornal 
sob dominância neoliberal, essa atuação ter se dado quando partidos 
de origem sindical-trabalhista ganharam eleições e assumiram o 
Poder Executivo. Implementaram, então, esse reformismo 
socialdemocrata. 

“Como naquela época, o mundo tem a chance de sair da atual 
guerra sanitária para um Renascimento: crescimento da economia, 
distribuição de renda, programas de redução de pobreza, inovações 
tecnológicas e ambientais, volta de turismo, atividades culturais 
(shows, cinema e teatro) e grandes eventos esportivos, como Copas 
do Mundo e Olimpíadas”, sugere Cafardo. 

Eu particularizo o caso atual do Brasil, em 2022, quando haverá 
uma eleição geral no país. É a grande chance de o país superar o 
retrocesso econômico, social, político, educacional, cultural, etc. O 
favorito de todos os eleitores lúcidos é quem representa um partido 
de origem trabalhista e capaz de retomar o programa social-
desenvolvimentista, vigente entre 2003 e 2014. 

O FMI prevê a covid estar sob controle no mundo até o fim 
deste ano. Mas há vários riscos pelo caminho, além de um possível 
alongamento da pandemia:  

• a Rússia invadiu a Ucrânia e iniciou uma nova guerra, fria ou 
quente;  

• a China pode tentar incorporar Taiwan e provocar uma 
intervenção dos EUA na região;  

• o Irã pode violar o Tratado de Não Proliferação de Armas 
Nucleares, com consequências incalculáveis; 

• ataques cibernéticos, talvez mais letais face às pandemias, 
podem “apagar” o mundo virtual; 

• a inflação pode sair do controle e atropelar a economia mundial. 
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“Um novo período de euforia depende muito da habilidade das 
lideranças dos países para empurrar a atividade econômica com 
financiamentos, política monetária adequada e gastos essenciais, 
sobretudo em transferência de renda, infraestrutura, educação, 
saúde, tecnologia e indústria de baixo carbono”. 

Gastos globais trilionários já foram feitos, principalmente pelos 
Planos Biden nos EUA e pelo BCE com o afrouxamento monetário na 
Europa. Há limites para isso, obviamente, para não se cair na tal da 
irresponsabilidade fiscal e na inflação.  

“Com engenho e arte, será possível fazer prevalecer a politica 
fiscal inteligente contra o fiscalismo terrorista e a austeridade radical. 
E desfrutar novas décadas de ouro. Por enquanto, são um sonho”, 
completa Cafardo. 

Sempre repito meu mantra: trabalhar por sonho (real), 
alternativa (possível) e utopia (necessária). A Utopia não se refere à 
sociedade fantástica, imaginária, irrealizável como toda fantasia, ou 
seja, um devaneio, uma ilusão, um sonho impossível. Utopia é, 
simplesmente, a crítica à sociedade real, contraposta a uma 
civilização idealizada. 

A chamada Oração da Serenidade deve estar enraizada na vida 
e no espírito de religiosos e de ateus. Reza todos deverem obter:  

• a serenidade para aceitar aquilo impossível de mudar,  

• a coragem para mudar o possível e  

• a sabedoria para distinguir um do outro. 

Neste meu estudo de trabalhos admiráveis de colegas, 
inicialmente, pretendo recuperar as reflexões teóricas recentes, 
baseadas no debate sobre a MMT (Modern Monetary Theory) e as 
necessárias adequações à aplicação prática como referência para a 
política econômica em curto prazo. Se for aplicada em um país da 
periferia, é necessário considerar o risco de fuga de capital para o 
dólar.  

Para isso, usarei como referência o último ensaio escrito por 
André Lara Resende (Valor, 11/02/22), o único divulgador de teoria 
heterodoxa com penetração na mídia brasileira. Isto talvez seja por 
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ser um dissidente dos “pais do Real” com grande reputação 
profissional. 

Na segunda parte, para um diagnóstico realista da economia 
brasileira, farei uma leitura analítica dos dados e gráficos dos Vinte e 
Cinco Anos da Economia Brasileira: 1995-2020. Foi elaborado por 
Gerson Gomes e Carlos Antônio Silva da Cruz, no Centro de Altos 
Estudos Brasil Século XXI, e divulgado em maio de 2021. 

Para verificar o “estado das coisas”, pretendo seguir a ordem 
dessa publicação no sentido de descobrir “o dito pelos números”: 

1. relações com o exterior; 

2. atividade econômica produtiva; 

3. ciência, tecnologia e educação; 

4. crédito e sistema financeiro nacional; 

5. inflação e preços administrados;  

6. finanças públicas; 

7. emprego e distribuição de renda; 

8. comparações entre indicadores selecionados (médias 
quadrienais) por mandatos presidenciais. 

Partirei do diagnóstico preliminar de Gomes & Cruz na 
Apresentação do extraordinário trabalho de levantamento estatístico 
e elaboração de gráficos com 272 páginas. “O quadro atual é 
complexo e as perspectivas do pós-pandemia são sombrias. Não 
existem soluções simples. Mas a experiência desse período deixa 
algumas advertências para o futuro”.  

Não é o aparelhamento das instituições do Estado com critério 
ideológico e em função de relações de apadrinhamento e de 
acomodação de interesses fisiológicos o modo de se enfrentar uma 
crise sanitária e social das dimensões vivenciadas.  

Não é com soluções mágicas sem amparo científico a maneira 
de controlar a disseminação e a letalidade do vírus.  
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Não é com um modelo econômico incapaz de propiciar o 
crescimento da renda e de empregos, onde só se produz exclusão 
social e pobreza, o roteiro para recuperar a economia e melhorar as 
condições de vida e de trabalho da população.  

Não é com o corte de recursos da Ciência e das Universidades 
públicas o capaz de criar condições financeiras para a reversão de 
nosso crônico atraso tecnológico e resolver os problemas de 
produtividade e competitividade, carências das quais a indústria 
nacional padece estruturalmente.  

Não é com a destruição da capacidade operacional e financeira 
do Estado, levando-o ao mínimo, a geração do instrumento para 
reverter os processos de degradação social e ambiental atualmente 
em curso. 

O que fazer? Para reverter o retrocesso brasileiro, como disse 
Celso Furtado, “não basta se munir de instrumentos eficazes. É 
necessário se atuar de forma consistente no plano político, assumir a 
responsabilidade de interferir no processo histórico, orientar-se por 
compromissos éticos” (apud Gerson Gomes). 

Furtado pronunciou esse discurso por ocasião do recebimento 
do título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, em dezembro de 2002. Era véspera de o social-
desenvolvimentismo assumir o rumo das coisas no Brasil. 

Vinte anos depois, vivemos novamente o desafio de elaboração 
de um correto e realista diagnóstico para enfrentar com pragmatismo 
um possível novo desafio governamental. Isso dependerá de os 
eleitores atuarem de forma lúcida na mudança política. 

Fernando Nogueira da Costa 

Fevereiro de 2022 
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Capítulo 1.  
Nova Economia: Contribuições Teóricas Recentes 

Introdução 

A vanguarda teórica, por definição, é heterodoxa. Vanguarda 
significa frente, dianteira, parte anterior. É um substantivo feminino, 
do francês “avant-garde”: estar na frente, à dianteira de um 
movimento.  

São sinônimos de vanguarda: anteguarda, front. São antônimos 
de vanguarda: retaguarda, cauda. Esta é a ortodoxia conservadora. 

Vanguarda é a parcela mais consciente e combativa, possuidora 
de ideias mais avançadas, de qualquer agrupamento social. Por 
extensão, no caso aqui tratado, compõe-se de um grupo de 
economistas capaz de, por seus conhecimentos ou por uma tendência 
natural, exercer papel de precursor ou de pioneiro em um movimento 
científico. 

Sendo assim, louvo os economistas dissidentes do mainstream 
inteligentes como o André Lara Resende. Tal como ele, todos serão 
bem-vindos à heterodoxia teórica! Ajude-nos a divulgar o 
pensamento de fronteira pelo acesso à mídia não habitualmente 
concedido aos economistas social-desenvolvimentistas! 

Lara Resende publicou, em uma revista não acadêmica de fim-
de-semana (Valor, 11/02/22), um longo artigo com apresentação de 
ideias pós-keynesianas, entre as quais as da Teoria da Moeda 
Moderna. Para ele, a incapacidade de entender a moeda como 
crédito, como passivo sem lastro do Estado, explica os descaminhos 
da teoria monetária. 

Farei aqui uma releitura comentada de seu texto. A ideia é com 
o aprofundamento do debate dessas ideias heterodoxas, a serem 
incorporadas pelo mainstream (corrente de pensamento econômico 
autodenominada principal), evitar elas passarem por um “filtro 
ideológico”. Esse amortecimento aconteceu com as ideias de 
vanguarda de Keynes, nos anos 30, para serem absorvidas pela 
síntese neoclássica-keynesiana. 
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Os pós-keynesianos atualizados colocam ênfase em teoria 
monetário-financeira, mas incorporam também contribuições 
comportamentais da Neuroeconomia, especialmente das Finanças 
Comportamentais, institucionalistas da Sociologia Econômica e 
evolucionárias neo-schumpeterianas. Essa heterodoxia arremata 
todas com uma visão macrossistêmica e/ou holista, onde se 
contrapõe ao individualismo metodológico adotado por economistas 
do mainstream. 

O objetivo aqui será, a partir da revisão dessa linha-de-partida 
heterodoxa, fazer um diagnóstico preciso da economia brasileira com 
base em dados e gráficos. Concluirei com a avaliação de uma terapia 
possível em termos de política econômica e outras políticas públicas.  

Em um governo de Frente Ampla, para obter a conciliação 
nacional contra o retrocesso do extremismo-de-direita, a meta será 
conciliar realismo e pragmatismo. Contemplará adequadamente todos 
os interesses coletivos se tiver como orientação-chave a retomada do 
crescimento sustentado da renda e de empregos em conjunto com 
políticas sociais ativas para diminuição da desigualdade social. 

Macroeconomia e Ideologia  

André Lara Resende inicia seu artigo com esse sentido prático. 
O desejo dos progressistas não é discutir teoria econômica por puro 
diletantismo, mas sim a elaboração de uma teoria econômica para 
pautar grande parte do nosso entendimento do mundo e servir de 
embasamento – se não científico, técnico – das políticas públicas.  

No entanto, não se atenta para os três distintos níveis de 
abstração – teoria pura, teoria aplicada e decisões práticas – ao 
reduzir os economistas, embora busquem um sólido arcabouço 
teórico e sustentação empírica, para lhes dar legitimidade para ditar 
políticas, a “mais um grupo de contadores de histórias. Como tantos 
outros, criam narrativas para ordenar e dar sentido a uma realidade 
aparentemente caótica”. 

A Economia Comportamental alerta para a Falácia da 
Conjunção. É a compreensão intuitiva das mentes humanas para 
histórias “consistentes” ou “plausíveis”, contadas de maneira 
convincente, impressionante e vívida, mesmo não sendo verdadeiras. 
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A Economia das Narrativas é uma linha de argumentação 
desenvolvida, em especial, pelo ganhador do Nobel da Economia, por 
seu trabalho nessa linha de pensamento, Robert Shiller. Creio as 
narrativas estarem no menor nível de abstração e ajudarem a reunir 
“corações e mentes” em favor de determinado propósito, ou seja, 
tratam de fazer política como ação coletiva. 

Lara Resende recupera a metodologia transdisciplinar dos 
primórdios da História do Pensamento Econômico.  

“A Economia Política, como concebida por David Hume, Adam 
Smith, John Stuart Mill e seus contemporâneos dos séculos XVIII e 
XIX, os clássicos, pode ser entendida como um conjunto organizado 
de ideias cujo propósito é tornar inteligíveis fenômenos 
aparentemente desordenados e desconectados. Embora não seja 
Ciência no sentido dado, na modernidade, ao conhecimento dos 
fenômenos naturais, como a Física e a Biologia, é um conjunto 
ordenado de ideias a respeito da atividade humana”.  

Sua dedução é interessante, embora polêmica no debate 
Ciência ou Ideologia. “Porque procura organizar a atividade humana, 
a teoria econômica é inevitavelmente ideológica. Suas histórias 
procuram organizar a sociedade segundo valores e interesses não 
explicitados.” 

Um contraponto seria: a Economia Política clássica, 
inicialmente, e, depois, a Ciência Econômica neoclássica não propõem 
teorias para as melhores escolhas dos indivíduos dentro do 
capitalismo? Por sua vez, o marxismo e o keynesianismo, para citar 
duas correntes dissidentes, não criticam as leis de movimento social 
do sistema capitalista?  

Todas as leituras (ou narrativas) têm seus vieses ideológicos, 
mas não deixam de ser científicas se adotam o método de testes de 
hipóteses frente à realidade empírica. Talvez o problema insuperável 
seja “o laboratório” ser a sociedade e sua economia viva. 

Aí Lara Resende apresenta sua ruptura com a Economia 
convencional. “Neste apogeu de seu prestígio, uma parte expressiva 
da teoria econômica convencional, mainstream, se tornou 
disfuncional. Embora existam muitas correntes de teoria econômica, 
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a mainstream é a predominantemente ensinada nos cursos de 
Economia”. 

Compartilho com ele sua irritação a respeito daquela baboseira 
dita de maneira irrelevante ou desarrazoada. Neoliberais juntam um 
monte de asneiras, bobagens, disparates.  

“De forma mais ou menos sofisticada, serve de substrato para 
os analistas e os comentaristas da vida pública”.  

Neste ensaio, ele organiza os principais pontos de discordância 
em relação à teoria convencional. 

A moeda é um crédito contra o Estado, logo é dívida pública. A 
taxa de juro é determinada pelo Banco Central.  

Deve ser fixada abaixo da taxa de crescimento da economia, 
garantindo a convergência da relação dívida/PIB e sustentabilidade 
da dívida pública.  

A dívida pública expressa na moeda de um país emissor de sua 
moeda fiduciária não tem risco de crédito.  

Tem risco de custo de financiamento, de “carregamento”, e 
pode ter risco político, mas não tem risco de crédito. 

A dívida pública é a contrapartida contábil da riqueza financeira 
do setor privado.  

A teoria monetária convencional, sistematicamente revista, foi 
sempre instrumental para restringir a criação direta de poder 
aquisitivo pelo Estado, enquanto deixa livre a expansão de poder 
aquisitivo pelo setor bancário. [Este ponto tomado em absoluto não é 
verdadeiro.] 

A inflação de ativos financeiros privados, contrapartida da 
expansão irrestrita do crédito bancário, obrigatoriamente sancionado 
pelo Banco Central como emprestador de última instância, está por 
trás da reconcentração recente da riqueza.  

O dogmatismo da Macroeconomia convencional é uma restrição 
ideológica travestida de Ciência na condução de políticas públicas e 
acrescenta mais um elemento complicador às democracias 
representativas contemporâneas. 
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Expostos, de maneira sintética, esses princípios como os quais, 
mal ou bem, quase todos os economistas heterodoxos apoiariam, 
Lara Resende faz uma denúncia política. 

“A ordenação da real idade pela teor ia econômica, 
especialmente em relação às questões monetárias, esteve sempre 
associada à necessidade de restringir o poder do Estado e de seus 
ocupantes. Com os clássicos, a partir do século XVII, o discurso dos 
economistas procurava restringir o poder da aristocracia e valorizar a 
burguesia nascente”.  

Eu precisaria mais a periodização e ressaltaria o Mercantilismo 
das Monarquias Absolutistas na fase de predominância do capitalismo 
comercial – e ainda não industrial e/ou financeiro. O Mercantilismo é 
caracterizado por representar a intervenção do Estado sobre a 
economia, criando uma série de processos protecionistas.  

Garantiam o enriquecimento com base na quantidade de 
capitais armazenados nos seus cofres. Quem saía ganhando com este 
sistema econômico era exclusivamente a nobreza e a nascente a 
burguesia mercantil. 

O Mercantilismo se intensificou a partir do século XV, com o 
início das grandes explorações marítimas, principalmente por 
Espanha, França e Portugal, e entrou em declínio em meados do 
século XVIII, com o surgimento de ideias liberais, onde as pessoas 
começavam a questionar a interferência direta do Estado na 
economia. O termo “Mercantilismo” foi criado justamente pelo 
economista e filósofo escocês Adam Smith, em 1776, em marco 
inicial da Economia Clássica. 

“Desde o início do século XX, mimetizando cada vez mais o 
método e a linguagem matemática das Ciências Naturais, a 
Macroeconomia continuou a cumprir o papel de impor limites ao 
poder do Estado e de seus ocupantes. Nas sociedades 
contemporâneas, a teoria monetária hegemônica é um arcabouço 
conceitual cujo objetivo é restringir e direcionar o poder do Estado, 
agora em benefício do capitalismo financeiro”. 

Estamos de pleno acordo quanto ao maior objetivo dos nossos 
colegas ortodoxos pregadores da permanente austeridade fiscal ser 
esse controle. O mercado de títulos de dívida pública, nascido no 
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século XV nas Cidades-Estados da Itália mercantilizada, representou 
o efeito da troca da tributação dos mais ricos pelo endividamento 
junto a eles. 

Desde então, a preocupação maior dessa camada do top de 
riqueza financeira foi cuidar de não receber calote estatal. Para tanto, 
nomeou (e nomeia) seus prepostos para cuidar prioritariamente de 
seus interesses junto às Finanças Públicas. 

Outra ideia expressa por mim e todos economistas capazes de 
pensar com objetividade é a seguinte. “O capitalismo sempre foi 
financeiro, adoto aqui o termo para denotar o capitalismo 
contemporâneo, sobretudo a partir do último quarto do século XX, 
quando os at ivos e os pass ivos f inanceiros cresceram 
desproporcionalmente em relação à renda”.  

Talvez eu seja mais moderado em relação a sua generalização 
profissional e à submissão do Poder Executivo ao Poder Legislativo. 
“Os economistas viram o seu prestígio crescer, são hoje a elite da 
tecnocracia e os formuladores de políticas públicas. Os políticos 
eleitos foram relegados a um papel secundário. Têm, em tese, o 
poder de definir políticas, mas, na prática, estão subordinados ao 
receituário tecnocrático dos economistas”. 

Ele tem razão quanto à tensão ser evidente nesse conflito 
binário. “De um lado, os políticos eleitos, restritos pela ideologia da 
boa prática econômica, passam a defender seus interesses 
patrimonialistas e os corporativistas de seus eleitores diretos. De 
outro lado, os economistas tecnocráticos, apoiados pelo sistema 
financeiro, reivindicando o direito de exclusividade na franquia do 
Estado para expandir o crédito, radicalizam o seu discurso”.  

Nesse sentido, é reducionismo considerar só relevante o 
endividamento público. Daí os fiscalistas só monitoram o consequente 
grau de fragilidade financeira do Estado nacional.  

“Defendem a imperativa necessidade de conter o poder 
financeiro do Estado, sob risco de provocar uma crise fiscal e levar a 
economia ao colapso. O resultado é o pior dos mundos: enquanto os 
gastos populistas e demagógicos se expandem, os investimentos e os 
serviços públicos colapsam”. 
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O contrário seria possível com um governo social-
desenvolvimentista. Assumiria a responsabilidade fiscal de evitar tais 
gastos eleitoreiros e reservaria verbas públicas para investimentos 
públicos produtivos capazes de arrastar os investimentos privados. 
Além disso, atenderia à maioria pobre da população com assistência 
social e transferência de renda básica sob as condicionalidades dos 
cuidados educacional e sanitário. 

“Assim como a burguesia nascida com a revolução industrial 
promoveu o avanço da produtividade e das possibilidades materiais, 
mas também uma enorme concentração de riqueza, o capitalismo 
financeiro, associado à revolução da informática, está à frente de 
uma nova era de igualmente extraordinários ganhos de produtividade 
e concentração de riqueza. Neste início de século XXI, as contradições 
de uma relação incestuosa entre uma tecnocracia a serviço do 
capitalismo financeiro e os ocupantes do Estado, políticos eleitos e 
servidores públicos, atingiram um ponto de ruptura. Ameaça a 
viabilidade das democracias representativas das economias 
capitalistas contemporâneas”. 

Nesse ponto, tenho uma discordância com os adeptos da 
literatura de denúncia da “financeirização”. Enquanto esses colegas 
não entenderem o segredo do negócio capitalista ser a alavancagem 
financeira, capaz de multiplicar a escala de investimentos em 
máquinas, equipamentos, contratação de mão-de-obra e ampliação 
da produtividade, parece-me eles desejarem a impossível 
reversibilidade do tempo histórico. 

A alavancagem financeira dos ativos tem como contrapartida a 
vigilância sobre o grau de fragilidade financeira dos passivos, isto é, a 
relação do serviço da dívida com os retornos. Essa regulação é 
obrigatória para todos os economistas, seja ortodoxo, seja 
heterodoxo, e para todos os detentores de riqueza financeira, tanto 
os capitalistas strictu sensu, quanto os trabalhadores de alta renda 
com carteira de ativos financeiros para se tornarem rentistas quando 
se aposentarem.  

Estado como Credor 

Diz Lara Resende: “nas primeiras sociedades sedentárias onde 
havia uma autoridade central, quase sempre um templo religioso, o 
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excedente da produção era armazenado pela autoridade. Detinha o 
poder de cobrar impostos e de realocá-lo”.  

Ele deduz: “daí a contabilidade de direitos sobre o excedente dá 
origem à moeda. A moeda é o registro de direitos na autoridade 
central, aceito para quitar obrigações tributárias”.  

Estamos de pleno acordo quanto a essa ser uma das formas da 
moeda: “aquilo aceito pelo Estado nacional para pagamento de 
impostos”. Ele paga seus servidores, fornecedores e credores também 
com essa moeda nacional, isto é, a oficial por lei com poder 
liberatório dos contratos com cláusulas de pagamentos monetários. 

“A moeda metálica, assim como tantas outras formas de moeda 
ao longo da história, é apenas a representação deste direito de 
crédito junto à autoridade central. Sendo um crédito contra o poder 
central, a sua representação, a moeda física, tinha aceitação 
garantida na sociedade”.  

Essa reapresentação da história das moedas está correta. Só 
acrescentaria o aspecto da moeda metálica (ouro, prata ou cobre) ter 
aceitação mais universal, além das fronteiras nacionais. 

“O crédito contábil contra o Estado, na sua forma de 
representação metálica, por ter valor intrínseco, utilizado 
originalmente para pagar o soldo, passou a ser o meio de troca aceito 
também fora da comunidade, no comércio entre diferentes 
sociedades. A combinação da existência de excedente da produção, 
com a circulação de representação metálica de créditos contra o 
Estado, viabiliza então o aprofundamento da divisão do trabalho, da 
especialização e leva ao florescimento do comércio”.  

O soldo ou sólido era uma antiga moeda romana de ouro criada 
por Constantino em 309. Circulou longamente no Império Romano, 
estendendo-se até ao século X no Império Romano do Oriente. 
Substituiu o áureo como a mais importante moeda de ouro do 
império. 

Para pagar mercenários estrangeiros, usava-se o soldo. Daí 
ficou conhecido como o vencimento de militares de qualquer posto ou 
hierarquia, enfim, todos são “soldados”. 
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“É o poder central, o Estado, como quem detém poder de 
requisitar, através de impostos, o excedente da produção e quem 
controla o registro contábil dos haveres e deveres da sociedade. Ele 
tem seu crédito universalmente aceito como unidade de conta. 
Viabiliza assim o comércio e a divisão do trabalho”. 

Isso acontece em conjunturas econômicas normais. Quando a 
sociedade foge para a moeda estrangeira como reserva de valor, esta 
acaba contaminando também a função unidade de conta. Como a 
cotação daquela no mercado paralelo dispara, os preços em moeda 
nacional como meio de pagamento oficial também disparam em uma 
hiperinflação. 

Segundo Lara Resende, “o fato de ser simultaneamente o 
administrador da contabilidade, o custodiante e o liquidante dos 
haveres e deveres da economia, dá ao Estado a condição excepcional 
de credor primário. Permite ao Estado do capitalismo financeiro 
moderno ser o credor de última instância, aquele capaz de 
redescontar créditos de todos os demais agentes, inclusive os do 
setor financeiro em momentos de crise”.  

A questão-chave é se o poder de emissão da moeda nacional é 
ilimitado em todas e quaisquer circunstâncias. Quando se está em 
hiperinflação com a fuga do capital dos residentes, além do 
repatriamento do capital estrangeiro, transpondo fronteiras com a 
aquisição da moeda estrangeira padrão do comércio internacional 
como o dólar, não é necessário reforma monetária e comedimento? 

“Só o Estado é capaz de criar poder aquisitivo sem poupança 
prévia. Só o Estado e seus concessionários, como o setor bancário 
moderno, pode criar poder aquisitivo não lastreado em algum ativo 
existente”.  

Aí pode transparecer certo saudosismo em relação ao padrão-
ouro. É anacrônico em tempo de transição para as moedas digitais, 
quando os CDBC (Central Bank Digital Currency ou Moeda Digital do 
Banco Central) tentarão substituir as moedas digitais privadas, 
objetos de especulação e de lavagem de dinheiro sujo do crime 
organizado. 

Lara Resende ressalva: “o sistema bancário também tem a 
capacidade de dar crédito sem lastro, pois é uma concessão do poder 
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do Estado como credor primário. O crédito bancário depende do 
acesso dos bancos ao crédito do Estado, através das contas de 
reservas detidas no Banco Central. Dito de outra forma, o acesso ao 
crédito do Estado serve de lastro para quem tem seu crédito aceito”. 

Faltou acrescentar essas contas de reservas detidas no Banco 
Central, em sua maior parte, não são voluntárias, mas sim 
compulsórias. Esse recolhimento obrigatório é uma das maneiras de 
limitar o multiplicador monetário pelo crédito bancário, a outra é via o 
saque de papel-moeda, cada vez menor em um mundo em processo 
de digitalização monetária. 

“A capacidade do Estado de expandir o poder aquisitivo através 
do crédito, ou seja, da expansão do seu passivo, é efetivamente um 
poderoso instrumento, mas não faz milagres. É preciso entender suas 
possibilidades e seus limites”, de acordo com a argumentação de Lara 
Resende.  

Para ele, “o Estado só pode criar poder aquisitivo, sem pôr em 
risco o sistema de contabilidade da sociedade, quando há recursos 
passíveis de serem mobilizados para o aumento da produção de bens 
e serviços. Tais recursos podem tanto advir da capacidade instalada, 
mas ociosa por insuficiência de demanda, quanto capacidade 
potencial — mão de obra, equipamentos, tecnologia e científica e 
organizacional — incapaz de ser mobilizada por falta de crédito”.  

Didaticamente, ele explica em muito boa síntese das diversas 
contribuições teóricas. “O primeiro caso, o da capacidade instalada 
ociosa, onde o Estado pode atuar de forma anticíclica, criando poder 
de compra para estimular a economia, é o analisado por Keynes. O 
segundo caso, o da capacidade potencial não efetivada, onde o 
Estado deve atuar como credor, mobilizador e viabilizador, das 
potencialidades do crescimento de longo prazo, é o analisado por 
Joseph Schumpeter e Hyman Minsky”. 

Essas visões holistas permitem enxergar com maior amplitude. 
“Toda a produtividade, a capacidade de produzir bens e serviços, 
advém da sociedade, da ação conjunta do setor privado e do Estado. 
A expansão do crédito pelo Estado, como todo crédito, por si só nada 
cria, mas viabiliza a materialização da produtividade da sociedade”.  
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A ressalva pode parecer óbvia – o crédito propiciar meios de 
pagamentos – e não ser o fim do processo. Mas, na minha visão, é 
um instrumento-chave e imprescindível à produção em maior escala 
e/ou com maior produtividade. 

“A moeda e o crédito são o fermento, mas se não houver 
massa, capacidade de produzir, não haverá bolo a ser repartido. Sem 
investimento e aumento da capacidade de produzir, a expansão do 
crédito se transforma em uma pressão sobre os preços de bens e 
serviços, ou na hipertrofia de ativos e passivos”.  

Ele conclui de maneira correta. “No primeiro caso, tem-se a 
inflação convencional, no segundo, a inflação financeira”. 

Quanto à chamada por ele de “inflação financeira”, se for 
“inflação de ativos”, cabe notar a pressão em preços nos mercados de 
imóveis, automóveis ou divisas estrangeiras e, principalmente, em 
cotações no mercado de ações, ocorre em situação de “afrouxamento 
monetário”. Quando há quase “zeragem do juro”, há fuga da renda 
fixa dos títulos de dívida pública para a renda variável do mercado de 
capitais. 

Lara Resende alerta: “a inflação financeira pode dar a 
impressão de corresponder ao efetivo enriquecimento, pois há um 
aumento dos direitos financeiros, mas como não tem um 
correspondente aumento da capacidade de produção, é mera ilusão 
monetária. Porque o acúmulo de direitos financeiros está concentrado 
nos que não têm necessidade imediatas de consumo não atendidas, a 
inflação financeira não pressiona a capacidade produtiva, nem corre o 
risco de provocar inflação de bens e serviços”.  

De maneira muito interessante, leva seu raciocínio ao limite. 
“Levada ao paroxismo, no entanto, [a inflação financeira] provoca o 
descolamento dos direitos financeiros da capacidade de produção. 
Termina por desmoralizar e tornar disfuncional o sistema de 
contabilidade da sociedade. Em estágios avançados, pode levar ao 
descrédito do Estado, à desmoralização institucional e à 
hiperinflação”. 

Não sei se a riqueza entesourada em estoque ao ser 
permanentemente elevada por juros compostos levaria a esse 
descolamento com a realidade produtiva de maneira irremediável. À 
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primeira vista, parece-me quando a economia retomar o crescimento, 
de maneira sustentada em longo prazo, tal riqueza será lastro 
(passivo) de créditos registrados nos ativos bancários e também 
reaplicada em títulos de dívida direta (debêntures) de empresas não-
financeiras. Haverá, então, a colagem “quando a fila andar”. 

Lembrei-me da letra de música popular:  

“A fila anda e você volta ao que a gente tem  

Tem tanto sentido o que a gente tem  

Que nem o dinheiro do mundo pode comprar  

E sempre que eu te procuro é pra me achar…” 

Se eu argumento “no popular”, Lara Resende também diz “no 
popular”: “o crédito não faz milagres porque está sujeito aos limites 
da disponibilidade de recursos reais, não elimina o poder do Estado 
como credor primordial na economia”.  

Entendamo-nos em linguagem bíblica. O crédito faz “o milagre 
da multiplicação dos pães e peixes”: cinco pequenos pães de cevada 
e dois peixinhos, fornecidos por um garoto, foram utilizados por Jesus 
para alimentar a multidão. Tomando os cinco pães e dois peixes e 
olhando para o céu, ele agradeceu e repartiu os pães. Ora, Cristo não 
concedeu um crédito em troca de eternas orações da multidão? 

Lara Resende volta à argumentação histórica.  

“Ao longo da história, em toda parte, sempre existiram 
mecanismos criados para limitar o abuso desta poderosíssima 
faculdade. Durante séculos, a exigência de lastro metálico para a 
cunhagem de moedas foi uma forma de restringir a criação de poder 
aquisitivo ao bel prazer do poder central”.  

Está correto em destacar esse papel do padrão-ouro de dar 
lastro aos pagamentos no comércio transfronteiriço e no 
endividamento internacional.  

“Ao obrigar o Estado emissor a acumular ouro e prata para 
gastar, restringia-se a sua faculdade de criar poder aquisitivo de 
forma discricionária, mas restringia-se também a produção e o 
comércio, travados pela iliquidez e pela falta de crédito. A solução do 
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padrão-ouro, ao combinar a moeda metálica do poder central com o 
crédito bancário livre da exigência de lastro, manteve a restrição 
sobre a emissão primária, sobre a faculdade do Estado de criar poder 
aquisitivo, mas deixou irrestrita a expansão do crédito bancário. 
Estava resolvida a tensão entre a necessidade de restringir o abuso 
do poder do Estado e a iliquidez crônica das economias medievais 
(1)”. 

Faltou-lhe apenas um certo rigor histórico. Em 1406, foi criado 
o primeiro banco moderno: o Banco di San Giorgio, em Gênova. Mas, 
foi no século XVII quando os bancos se firmaram, com o lançamento 
do dinheiro-fiduciário em papel-moeda pelo Banco de Estocolmo em 
1661.  

Com o florescimento do comércio no fim da Idade Média, a 
função de banqueiro foi se tornando comum na Europa. Quando as 
pessoas trocavam ouro por produtos nas feiras da Europa Central, o 
banqueiro era o responsável pela pesagem das moedas metálicas. 

Além disso, ele tinha a importante função de verificar a 
autenticidade das moedas e de avaliar a qualidade dos metais. Tudo 
isso era feito em troca de uma comissão. 

Prossegue Lara Resende com sua narrativa histórica. “A partir 
do final do século XVIII, a disparidade entre a expansão do crédito 
bancário privado e da moeda lastreada do Estado provocou corridas 
bancárias e obrigou a sucessivas suspensões da conversibilidade da 
moeda em seu lastro metálico. No início do século XX, com o enorme 
aumento do endividamento público das economias envolvidas na 
Primeira Guerra, tornou-se impossível sustentar o padrão-ouro. Na 
conferência de Bretton Woods, depois da Segunda Guerra, o lastro 
metálico foi definitivamente abandonado e a moeda se tornou 
integralmente fiduciária”. 

Alguns economistas contam a história monetária a meu ver 
incorretamente ao dizerem: “o padrão ouro acabou devido ao cenário 
econômico propiciado pelo surgimento da Primeira Guerra Mundial, 
em 1914”. Aí acabou “a primeira globalização” com o protecionismo 
decorrente da guerra – e no máximo “o padrão-ouro dito clássico”, ou 
seja, o padrão libra-ouro da época de hegemonia da Grã-Bretanha. 
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Mas foi em 1944, nos termos dos Acordos de Bretton Woods, 
quando o padrão libra-ouro (1870 - 1914) deu lugar ao padrão dólar-
ouro. O sistema de Bretton Woods vigorou até 15 de agosto de 1971, 
quando os Estados Unidos abo l i ram uni latera lmente a 
conversibilidade do dólar em ouro, determinando, além da extinção 
do próprio padrão-ouro, o surgimento do sistema de câmbio flutuante 
– e depois o mercado de derivativos para fazer hedge cambial. 

“Foi preciso então encontrar uma nova forma de tentar 
restringir a criação indiscriminada de poder aquisitivo pelo Estado. A 
Teoria Quantitativa da Moeda, ao sustentar toda emissão superior à 
expansão da renda real provocar inflação, cumpriu este papel durante 
toda a segunda metade do século XX. Depois de mais de cinco 
décadas de um absoluto reinado, a Teoria Quantitativa foi aposentada 
em silêncio”. 

Na verdade, foi ruidoso o fracasso da aplicação prática do 
monetarismo por Volcker, presidente do Federal Reserve dos Estados 
Unidos, em 1979. A disparada dos juros junto com um segundo 
choque de petróleo levou à crise da dívida externa dos países do 
Terceiro Mundo, dependentes da reciclagem dos petrodólares para 
equilíbrio de seus balanços de pagamentos. 

Com o nascimento do neoliberalismo e da Economia da 
Confiança, reducionista de tudo às expectativas racionais, o 
monetarismo foi trocado pelo Regime de Meta de Inflação. O 
instrumento-chave se tornou a fixação discricionária da taxa de juro 
básica e não mais a programação monetária (controle da oferta de 
moeda de acordo com o produto real) como pregava Milton Friedman. 

“Ainda nos anos 1990, foi logicamente questionada pela 
constatação de os Bancos Centrais serem incapazes de controlar a 
oferta de moeda sem perder o controle da taxa básica de juros. Em 
seguida, com a grande crise financeira de 2008, foi refutada de forma 
flagrante pelo experimento do Quantitative Easing”.  

Lara Resende dá esses saltos em sua narrativa histórica para 
argumentar, corretamente, com o intuito de salvar o sistema 
financeiro mundial, os Bancos Centrais das economias avançadas 
multiplicaram seus passivos por mais de dez vezes, sem se observar 
qualquer sinal de inflação. Aí ele levanta sua interessante hipótese a 
ser testada ou demonstrada. “Não foi mais possível sustentar a 
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demanda agregada responder à emissão de moeda, o passivo do 
Banco Central, mas não à expansão de dívida pública, o passivo do 
Tesouro Nacional”. 

Talvez eu seja um economista pós-keynesiano mais ortodoxo 
com o contra-argumento: a demanda agregada jamais respondeu à 
emissão da moeda, mas sim às decisões dos agentes econômicos 
componentes da demanda final: consumidores, investidores 
produtivos, governos e exportadores líquidos acima das compras dos 
importadores. Financeiramente, todos são alavancados por crédito – 
e este só é concedido caso houver demanda ex-ante.  

Destaco aqui a alavancagem financeira do Estado por meio dos 
bancos públicos. Permite a implementação de políticas públicas com 
gastos muito superiores aos suportados pela arrecadação fiscal no 
Orçamento da União.  

“Com as taxas básicas de juros próximas de zero e a altíssima 
liquidez dos mercados de dívida, deveria ter ficado evidente a moeda 
ser dívida. É uma perpetuidade sem pagar juros, mas de toda forma, 
é dívida pública”.  

Refutada por Lara Resende a relação entre inflação e expansão 
monetária, a restrição à criação de poder aquisitivo pela Estado 
transmutou-se na restrição à expansão do passivo total, monetário e 
não monetário, do Estado. Afirma: “a sustentação teórica baseada na 
nova Teoria Fiscal do Nível de Preços, uma formulação 
matematicamente pesada, em última instância, substitui a moeda 
pela totalidade do passivo do Estado, como âncora dos preços (2)”. 

Com acuidade ele destaca aquilo considerado por um pós-
keynesiano fã do Hyman Minsk como indicador da medição do grau 
de fragilidade financeira do Estado. Assim como os agentes 
econômicos privados, o público também o possui. 

Mesmo sem usar o conceito minskyano, Lara Resende 
demonstra grande capacidade de percepção. “A adoção de um limite 
superior para a relação dívida/PIB, a partir do qual a economia se 
desorganizaria, foi a forma de dar expressão prática à nova restrição 
conceitual sobre a faculdade do Estado dar crédito e de expandir o 
poder aquisitivo na economia. A tentativa de substituir o limite da 
Teoria Quantitativa por um teto na relação dívida/PIB não sobreviveu 
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à ainda mais agressiva expansão de moeda e dívida durante a 
pandemia de 2020”.  

Ele registra como mais um mito de economistas – em geral, um 
número cabalístico com significado oculto, secreto, misterioso, 
enigmático, incompreensível – caiu por terra.  

“Com inúmeros países superando o limite superior de 90% a 
partir do qual, segundo o trabalho de Rienhart e Rogoff (3), a 
economia se desorganizaria, ficou impossível sustentar um limite 
superior intransponível para a relação dívida/PIB. Neste início de 
século XXI, depois da crise financeira de 2008 e da pandemia de 
2020, não há mais como invocar a teoria econômica para, em nome 
de um conhecimento científico, impor um limite à faculdade do 
Estado de dar crédito e criar poder aquisitivo”.  

Então a dedução final do Lara Resende neste tópico de seu 
ensaio aqui resenhado é: “este limite é necessariamente um limite 
político. Um limite político, expresso na legislação e no desenho 
institucional. Deve ao mesmo tempo impedir o abuso, tanto pelo 
Estado como pelo sistema bancário, e não restringir o bom uso de tão 
poderoso instrumento”. 

Limite político é relativo aos negócios públicos. A palavra 
“política” é derivada do termo grego “politikos”, designando os 
cidadãos habitantes na “polis”. Esta se referia à cidade ou, em 
sentido mais abrangente, à sociedade organizada. 

Onde habitar um coletivo de pessoas, haverá a necessidade de 
definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns. A 
Política acontece justamente no ato ou ação coletiva de existir em 
conjunto. 

O ser humano como um animal político se diferencia dos 
animais de outras raças pela sua capacidade de se comunicar em 
nível complexo, diferentemente de outras espécies. Por meio da 
linguagem, o humano pode trocar ideias, imaginar o futuro e criar 
regras para compartilhar o mesmo espaço. Entre outras regras, para 
o espaço econômico, está o limite do endividamento, seja público, 
seja privado. 
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Crédito e Equívoco do Multiplicador Bancário 

Em outro tópico do seu ensaio, André Lara Resende aprofunda a 
análise da teoria monetário-financeira. 

“No curso básico de Economia, aprende-se: o sistema bancário 
pode conceder empréstimos acima dos depósitos recebidos do 
público, porque a probabilidade de virem a ser simultaneamente 
resgatados é baixa. É a faculdade de manter reservas fracionárias, ou 
seja, inferiores ao total dos depósitos, a origem ao multiplicador 
bancário”.  

Detalhe relevante, observado em 4,5 anos (2003-maio de 
2007) de convivência semanal com banqueiros em reuniões da 
Diretoria Executiva da FEBRABAN: esses profissionais possuem a 
prática de se verem como intermediários financeiros – e não como 
sistema bancário criador de moeda. O individualismo metodológico, 
adotado inclusive por economistas-chefe de seus bancos, não lhes dá 
um holismo metodológico para ver todo o processo de multiplicação 
monetária, quando empréstimos criam depósitos em várias rodadas 
seguidas. 

“O sistema expande o crédito além dos depósitos do público, 
uma fração desta expansão retorna como novos depósitos, e isso 
permite nova concessão de crédito. O mecanismo não é ilimitado, o 
seu teto é dado por uma progressão geométrica, cuja razão é função 
inversa da taxa de vazamento do sistema, ou seja, de créditos 
concedidos não retornados como depósitos [por terem sido sacados 
como papel-moeda]. Cria-se assim a ilusão de o crédito bancário 
expandir a moeda a partir de depósitos do público e não da faculdade 
de ter acesso ao crédito do Banco Central”. 

Quanto a esse último passo, eu me acautelaria. Na verdade, 
quanto a essa “faculdade de ter acesso ao crédito do Banco Central”, 
eu trocaria pela taxa de exigência de recolhimento compulsório de 
fração dos depósitos à vista captados a partir das concessões de 
crédito. Esse é o instrumento de controle do multiplicador da moeda. 

Prossegue Lara Resende. “Na realidade, os bancos não 
dependem de depósitos do público para conceder empréstimos, pois 
se refinanciam, direta ou indiretamente, através do interbancário, 
com o Banco Central. Ao contrário do sustentado pela Teoria do 
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Multiplicador Bancário, os bancos concedem crédito quando avaliam o 
risco e o retorno serem atrativos, independentemente da evolução 
dos depósitos do público”.  

Ele está certo quanto a isso. Porém, parece confundir os limites 
de dois instrumentos de política monetária, um é o recolhimento 
compulsório de reservas bancárias, outro é o empréstimo de liquidez 
em caso de “corrida bancária”. 

“O multiplicador bancário inverte a ordem da causação. Não é a 
expansão dos depósitos aquilo capaz de levar os bancos a conceder 
crédito, mas sim a decisão de conceder crédito expandir a moeda. A 
expansão da moeda então retorna, parcialmente, como depósitos”.  

O mecanismo multiplicador entre empréstimos-e-depósitos, 
visto pelos economistas em termos sistêmicos – um banco por si só 
não cria moeda –, não deve ser confundido com o olhar contabilista. 
Para os contadores, o passivo monetário (depósitos à vista, a prazo 
ou de poupança) é visto como lastro ou funding dos ativos, isto é, 
como pré-condição do registro contábil da carteira de crédito 
bancário. 

“O equívoco decorre da confusão entre a lógica do fluxo de 
caixa, na qual se baseia o multiplicador bancário dos livros textos, e a 
lógica contábil. Esta permite aos bancos conceder crédito sempre 
quando considerarem o tomador um bom risco, independentemente 
de sua posição de caixa”.  

Daí Lara Resende dá um salto epistemológico arriscado. A 
história da Ciência, afirmou Gaston Bachelard, consistiu na formação 
e no estabelecimento de obstáculos epistemológicos e na posterior 
destruição dos obstáculos. Este último estágio é uma ruptura 
epistemológica, onde um obstáculo inconsciente ao pensamento 
científico é completamente rompido ou quebrado. 

“Porque têm acesso automático ao crédito do Banco Central, 
sempre obrigado a cobrir a insuficiência, assim como a tomar o 
excesso de reservas, para não perder o controle da taxa básica de 
juros, seu principal instrumento de política, os bancos não dependem 
de depósitos do público para expandir seus ativos”. 
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Essa afirmação de Lara Resende é extremamente radical – e 
talvez equivocada – ao ser tomada ao pé-da-letra. Os leigos teriam o 
direito de perguntar: todos os bancos, públicos e privados, poderiam 
ser como o BNDES, um mero repassador de dinheiro público sem 
necessidade de rede de agências bancárias para captação de 
depósitos? 

O autor não está entendendo o funcionamento do sistema 
bancário no cumprimento de três funções básicas: viabilidade do 
sistema de pagamentos, oferecimento de segurança, liquidez e 
rendimentos para a riqueza financeira depositada, e oferecimento de 
crédito? Não são funções interdependentes e cada qual imprescindível 
às outras? 

Focado apenas no crédito, Lara Resende afirma sem hesitação. 
“São os limites legais de alavancagem a restrição para a concessão 
de crédito pelos bancos, não a insuficiência de fundos. O acesso ao 
Banco Central, obrigado, para não perder o controle da taxa básica 
de juros, a fornecer de forma passiva os fundos demandados pelo 
sistema, torna os bancos concessionários do Estado na emissão de 
crédito e na criação de poder aquisitivo”.  

Quando há excesso de liquidez, como é o caso da economia 
desde quando no período 2003-2007 obteve, de maneira inédita, 
seguidos superávits no balanço de transações correntes, o caso é de 
encolhimento dessa liquidez através de operações compromissadas. 
Estas se expandiram, enormemente, quando se avolumou o estoque 
de reservas cambiais por conta do impacto monetário do balanço de 
pagamentos. 

Era costume do Banco Central do Brasil, há décadas, manter 
um excesso de títulos de dívida pública circulante no mercado, ou 
seja, deixa-lo oversold (sobre vendido) de modo a obrigar os bancos 
deficitários, no fim do expediente, a usar “operação de redesconto” 
ou pré-compromissada. Então, ele cobrava a taxa de juro desejada 
como parâmetro para os empréstimos de liquidez aos bancos. 

Lara Resende apresenta uma disjuntiva ou indicação de 
oposição, separação, exclusão ou alternativa entre a microeconomia e 
a macroeconomia, ou melhor, entre o individualismo e o holismo 
metodológico. Economistas acadêmicos observam o cenário ou 
analisam o contexto macroeconômico, enquanto os banqueiros atuam 
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com olhar microeconômico de seu negócio para tomar decisões 
práticas. 

“Individualmente, um banco pode perder a confiança dos seus 
pares, do público, e ter problema de liquidez, mas o sistema bancário 
como um todo não corre este risco, pois será sempre refinanciado 
pelo Banco Central. Para não perder o controle sobre a taxa básica, o 
Banco Central é obrigado a fornecer a liquidez requerida pelo 
sistema”. 

Nenhum banqueiro individualmente tem o poder de barganha 
sistêmico para se contrapor à Autoridade Monetária. A supervisão 
bancária do Banco Central, ao observar a regularidade da recorrência 
de determinado banco aos empréstimos de liquidez, envia seus fiscais 
para o exame de suas contas. 

Basta a boataria a respeito para transformar o risco de 
bancarrota em fato. Foi o acontecido, por exemplo, com o Banco 
Santos no fim de 2004. 

“O fato de o sistema bancário, como concessionário do Estado, 
independer de depósitos do público para dar crédito é fundamental 
para compreender grande parte dos equívocos da macroeconomia 
convencional. Por não considerar a possibilidade de se poder criar 
poder aquisitivo, independentemente da existência de poupança 
prévia, ou seja da existência de renda não consumida, a 
macroeconomia convencional não é capaz de compreender o papel do 
Estado e do sistema bancário na criação do crédito puro. Por crédito 
puro, entenda-se a concessão de crédito puramente fiduciário, não 
lastreado em ativos de valor intrínseco, nem na renda não 
consumida, isto é, poupada”. 

Lara Resende está assim assumindo uma tradição heterodoxa, 
surpreendentemente, a partir do pensamento de Knut Wicksell, visto 
por muitos economistas como um economista neoclássico. E ele está 
de acordo com a tradição keynesiana: importa o crédito e não a 
poupança para o investimento! 

“Toda a macroeconomia neoclássica pressupõe não existir a 
possibilidade de se criar crédito sem lastro. Para a Macroeconomia 
convencional, a concessão de crédito se resume ao ato de transferir 
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de quem teve renda não consumida, ou seja, de quem poupou, para 
quem deseja consumir ou investir mais do que dispõe”.  

Ele enumera os equívocos neoclássicos, baseados na Lei de 
Say. Esta prega a produção adicionar toda a renda possível de ser 
utilizada, seja no consumo, seja na poupança, para no ciclo posterior 
não haver desequilíbrio entre a demanda agregada e a oferta 
agregada. 

1. A disponibilidade de poupança, de renda não consumida, 
armazenada em moeda, depósitos financeiros ou ativos reais, 
seria condição para a possibilidade de se conceder crédito.  

2. O sistema bancário é entendido como mero intermediário entre 
poupadores e os investidores, de quem recebeu mais renda do 
que despesas, para quem pretende despender mais além da 
renda recebida.  

3. O sistema financeiro seria capaz de utilizar todo tipo de ativos, 
tudo possível de servir de reserva de valor, como lastro para a 
concessão de crédito, mas não seria capaz de criar poder 
aquisitivo sem base em um poder aquisitivo previamente 
existente e não exercido.  

Lara Resende está correto na seguinte afirmação. “Esse 
raciocínio não contempla a possibilidade de o Estado dar crédito puro, 
não lastreado, e de delegar ao sistema bancário esta faculdade”. 

Talvez ele exagere na suposição de um sistema bancário só 
conceder crédito dessa forma dependente. Em contrapartida, no 
sistema de pagamento, ele oferece oportunidades de ordens de 
transferências de depósitos à vista, além de conceder crédito para 
vendas a prazo. As três funções básicas – pagamentos, captações e 
empréstimos – estão imbricadas e umas motivam as outras. 

Refutação da Ortodoxia 

Segundo Lara Resende, “na Teoria Geral, Keynes sustentou o 
investimento depender sobretudo do otimismo, dos ‘animal spirits’, 
dos empresários. A poupança é função da renda. Ambos seriam 
marginalmente sensíveis à taxa de juros, mas esta era determinada 
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no mercado monetário e não, como supunham os clássicos, pelo 
equilíbrio entre a poupança e o investimento”.  

A Teoria dos “Loanable Funds” [Fundos Emprestáveis] era 
dominante até o aparecimento da Teoria Geral de Keynes. Dizia a 
taxa de juros ser determinada pela demanda de fundos para 
investimentos e a oferta de fundos poupados.  

Lara Resende acha “ela ter sobreviveu praticamente sem 
arranhões à vitória do keynesianismo”. Eu acho isso pode até ter 
acontecido no meio de economistas ortodoxos, porém, os 
heterodoxos desde Henry Thornton (1760-1815) com contribuições 
significativas para a teoria monetária desdenham essa teoria. 

Suas principais contribuições diziam respeito a juros, circulação 
de dinheiro, preços e os efeitos dos bancos na moeda. Ele foi o 
primeiro economista a estabelecer a diferença entre taxas de juros 
nominais e reais. 

Seu livro Inquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit 
of Great Britain (1802) é um trabalho significativo sobre teoria 
monetária. Thornton defendeu o Banco da Inglaterra contra as 
acusações de sua emissão excessiva de papel-moeda ser responsável 
por um aumento geral dos preços. Ele adotou a posição 
antibullionista, ou seja, os bancos refletem em vez de causar preços 
altos.  

Lara Resende acha, porque, na Teoria Geral, Keynes recuou em 
relação ao entendimento da moeda como unidade de crédito, posição 
adotada no Tratado da Moeda, contribuiu para manter viva a teoria 
monetária clássica e a ideia de os juros serem resultado do equilíbrio 
entre a poupança e o investimento. A leitura dos pós-keynesianos é o 
juro ser um prêmio por abandono da liquidez – e, em consequência, é 
variável de acordo com a preferência pela liquidez. 

“Foi o sucesso do diagrama conhecido como IS-LM, uma 
sinopse didática do argumento da Teoria Geral, de autoria de John 
Hicks, que selou a sobrevivência da tese de a taxa de juros ser 
determinada pela poupança e o pelo investimento. A curva IS, onde 
há equilíbrio no mercado de bens, é aquela onde o investimento, I, 
iguala a poupança, S”.  
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Isso é fato da História do Pensamento Econômico, confirmado 
pelo próprio Hicks. Ele estava preocupado em concluir seu livro 
intitulado Valor e Capital, inspirado na metodologia dinâmica da 
Escola de Estocolmo. Foi interrompido pelo pedido de Keynes para 
ele, professor da London School, resenhar seu livro “Teoria Geral”. 
Querendo se desvencilhar dessa incumbência intelectualmente 
desinteressante, ele resumiu toda a obra em duas curvas (IS e LM) e 
deu por encerrada a tarefa. 

Curiosamente, ele se lamenta ter sido premiado com o Prêmio 
Nobel de Economia em boa parte por conta desse artigo-resenha, ao 
qual desprezava. Originou a corrente da síntese neoclássica-
keynesiana, absorvida dentro do mainstream, em desrespeito à 
revolução keynesiana. 

Lara Resende confirma essa história. “O próprio Hicks se 
declarou, ‘com o passar do tempo’, profundamente insatisfeito com a 
sua simplificação didática da Teoria Geral (4). Pouco importa, a 
versão esquemática do argumento de Keynes, capturada pelo modelo 
IS-LM, tornou-se o instrumental básico de todo macroeconomista. 
Até hoje, depois de aposentada há mais de duas décadas dos cursos 
avançados, continua a ser ensinada nos cursos básicos de 
Macroeconomia e a pautar a grande maioria dos analistas”. 

É lamentável, mas é a verdade. O Modelo IS-LM-BP 
acrescentou uma dose maior de realidade ao incorporar o mercado de 
câmbio na modelagem de uma economia aberta.  

É possível argumentar, dentro dos limites desse modelo, a taxa 
de juro ser determinada pela pressão do gasto fiscal do governo 
sobre o mercado de títulos de dívida pública. Alguns conservadores 
leem isso como um “crowding out financeiro”. 

Lara Resende baixa o nível de abstração para a análise da 
conjuntura recente. “Embora a poupança mundial esteja efetivamente 
em queda, a noção de haver um ‘savings glut’, um excesso de 
poupança no mundo, tem sido levantada para explicar as taxas de 
juros excepcionalmente baixas, desde a crise de 2008 (5) (6). O 
equívoco advém do apego à ideia de a taxa de juros ser determinada 
pela oferta e demanda de fundos para investimentos”.  
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Isso é, de fato, o modelo mental dos conservadores, mesmo 
quando eles observam, paradoxalmente, os Banco Centrais fixando a 
taxa de juro no Regime de Meta de Inflação. A ideologia é uma venda 
entre os olhos e a realidade. 

“O custo do capital, dado pela taxa de juros, é inversamente 
correlacionado com o investimento, mas, como argumentou Keynes, 
as expectativas e o otimismo são muito mais relevantes para a 
decisão dos empresários”. Essa colocação é a mesma do dilema entre 
“copo meio cheio ou copo meio vazio”... Na realidade, ambos fatores 
importam na tomada de decisões práticas. 

“Equívoco mais grave é considerar a oferta de fundos para 
investimentos advir exclusivamente da renda poupada. Tanto o 
volume dos fundos disponíveis como o seu custo, a taxa de juros, são 
determinados pela oferta de crédito. Não se restringe à oferta de 
renda não consumida, ou seja, de poupança”.  

O crédito, como apresentado antes por Lara Resende, é criado 
pelo Estado e pelo sistema bancário. Este teria um acesso decisivo ao 
Banco Central.  

A expressão “oferta de moeda endógena” se refere à criada 
pelas forças do mercado, por exemplo, no mecanismo do 
multiplicador monetário. Contrapõe-se à ideia de ela ser “exógena”, 
isto é, controlada pelo Banco Central. 

“O volume de crédito é determinado pelo sistema bancário de 
forma endógena, acompanhando a percepção de risco e retorno, que 
é função do grau de otimismo dos negócios. Como analisado por 
Schumpeter de forma pioneira em 1911, depois retomado por Hyman 
Minsky, sem merecer a devida atenção da Macroeconomia 
convencional (7), é a expansão endógena do crédito e a sua reversão 
brusca, quando o otimismo dos mercados é revertido, o fator 
provocador das crises financeiras recorrentes das economias 
capitalistas”. 

Estamos inteiramente de acordo com a leitura de ambos 
autores, expoentes na Teoria do Crédito. Para Schumpeter, há três 
c o n c e i t o s - c h ave p a ra e n t e n d i m e n t o d o c a p i t a l i s m o : 
empreendedorismo, inovação tecnológica e crédito farto e barato. 
Para Minsky, são três ideias aparentadas: decisão de portfólio (quais 
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ativos escolher e como os financiar), grau de fragilidade financeira 
(relação entre fluxos de saída com serviço da dívida e fluxos de 
entrada com receita ou refinanciamento), e Modelo de Dois Preços 
(relação entre o preço de oferta de ativos novos e o preço de 
demanda ou valor de mercado de ativos usados). 

“O Estado, tendo concedido aos bancos o direito de expansão 
do crédito, não tem alternativa a não ser sancionar a demanda do 
sistema financeiro, para não perder o controle sobre a taxa de juros. 
Esta é hoje o seu principal instrumento de política monetária”.  

Lara Resende lembra, nos anos 1990, já na Era do 
Neoliberalismo, ter ficado evidente, independentemente de como 
fossem definidos os agregados monetários, do mais restrito, a base 
monetária, aos sucessivamente mais abrangentes, M1, M2, M3, M4, 
não havia uma relação estável entre eles e o nível de preços. Foi 
também finalmente reconhecido pela Macroeconomia convencional o 
Banco Central não ter como controlar os agregados monetários.  

A taxa básica de juros passou então a ser oficialmente aceita 
como o principal instrumento dos Bancos Centrais. O monetarismo 
estava morto e enterrado, mas sua cova recebeu a última “pá-de-cal” 
com a política de afrouxamento monetário após a Crise Financeira 
Mundial de 2008. 

Um debate ainda não muito aprofundado com uma resposta 
definitiva diz respeito a, afinal, por qual razão a taxa de inflação 
abaixou no mundo todo, desde os anos 90 até recentemente, quando 
novamente apareceu “a inflação importada”. Esse fenômeno dá uma 
evidência empírica inquestionável: a globalização com o comércio 
mundial liderado pela China, tanto na importação de commodities, 
quanto na exportação de produtos industriais, barateou o acesso 
popular a bens duráveis considerados antes de luxo. 

O dito comunismo revolucionou o consumismo! 

“A Teoria Quantitativa, baseada na moeda metálica medieval, 
quando se poderia falar em um ‘estoque’ de representações metálicas 
da moeda, foi transportada para o mundo moderno da moeda 
bancária fiduciária, onde a noção de estoque de moeda não faz 
sentido. Embora haja correlação entre qualquer conceito de moeda e 
a inflação, dado serem ambos afetados pelo comportamento dos 
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preços, o sentido da causalidade, segundo a teoria convencional, da 
moeda para a inflação, está invertido”. 

Estou inteiramente de acordo com Lara Resende. Estudei dois 
séculos da História do Pensamento Monetário para organizar os 
postulados básicos de uma Teoria Alternativa da Moeda, contrapostos 
aos da Teoria Quantitativa da Moeda. 

“Moeda não causa inflação, porque moeda é apenas o índice do 
registro contábil dos ativos e passivos na economia. O aumento dos 
preços, por definição, obriga o aumento dos valores monetários. É 
passível de ser controlado, através da regulamentação, o crédito, não 
a moeda”.  

Este ponto levantado por Lara Resende é interessante para se 
pensar na importância de adoção de uma política de crédito. “A 
regulamentação ‘prudencial’ pode efetivamente evitar bolhas de 
crédito, mas ao tentar contrair o crédito para controlar uma inflação 
já em curso, o resultado é uma crise de liquidez, paralisante da 
economia, muito antes de a inflação se tornar moderada”.  

Como ele alerta, “diante da perspectiva de quebras 
generalizadas no sistema financeiro e do colapso da economia, a 
política contracionista do crédito é sempre revertida, sem qualquer 
resultado significativo em relação à inflação”. A dedução é a política 
de crédito ser necessária ex-ante, antes das decisões práticas, ou 
seja, ser preventiva e não ser adotada depois do fato consumado. 

“Aposentada a Teoria Quantitativa da Moeda, desapareceu o 
arcabouço conceitual da atuação do Banco Central para o controle da 
inflação. Foi substituída por uma regra heurística para fixação da taxa 
de juros”.  

Lara Resende passa a examinar a Regra de Taylor. Ela 
determina a taxa básica ser elevada ou reduzida mais além do 
proporcionalmente aceitável, dado o desvio da inflação em relação à 
meta. Essa trivialidade comportamental deveria garantir a 
convergência para a meta da inflação.  

A suposição implícita é a alta do juro reduzir a demanda e essa 
contração da demanda, através do aumento do desemprego e da 
capacidade ociosa, moderar a inflação. O argumento está baseado na 
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Curva de Phillips, uma relação inversa entre a inflação e o 
desemprego, observada nos anos 1950 pelo economista cujo nome a 
batizou.  

Passou a ter lugar de destaque na Macroeconomia 
convencional. Em roupagem moderna se fala em “hiato de produto”, 
ou seja, a geração de ociosidade na utilização da capacidade 
produtiva instalada tornou-se a Meca da política monetária.  

“Desde os anos 1990, no entanto, a relação inversa entre 
inflação e desemprego praticamente desapareceu, mas permaneceu 
intocada no repertório da Macroeconomia convencional. Na falta de 
alternativa, continuou a ser invocada para dar validade à Regra de 
Taylor”. 

A pertinente observação crítica de Lara Resende é completada 
com a observação arguta: “a crise financeira de 2008 deu início a um 
longo período de deflação no mundo. Evitou a Regra de Taylor ser 
testada para uma inflação acima da meta, ao menos nos países 
avançados”.  

Em contraponto, ele compara com a periferia.  

“Sua adoção com o regime de metas, de forma mais ou menos 
explícita, em países menos ricos, como Brasil e Argentina, para ficar 
apenas nos menos problemáticos, seria suficiente para levantar sérias 
dúvidas em relação à sua eficácia, mas é sempre possível invocar a 
‘irresponsabilidade’ de seus políticos como justificativa para o 
fracasso da ortodoxia monetária”.  

A contumaz crítica elitista ao “populismo”, realizada por 
economistas conservadores, refere-se a eles se arvorarem de 
protetores dos recursos escassos contra o desejo político de agradar 
eleitores. Eles não apreciam o melhor da democracia! Optam por 
proteger sempre a solvência do Estado, face ao seu endividamento 
com títulos-lastros da riqueza financeira privada. 

“Na segunda metade do século XX, quando estes mesmos 
países flertaram com a hiperinflação aberta, apesar de repetidamente 
tentar seguir o receituário monetário da ortodoxia quantitativista 
prevalecente, ficou clara a evidência dos fatos nas economias 
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periféricas. Porém, ela é insuficiente para desmontar dogmas 
conceituais estabelecidos na academia dos países centrais”. 

Lara Resende argumenta: “a desmoralização da nova ortodoxia 
da Regra de Taylor veio de toda forma, com a inviabilidade prática de 
taxas nominais de juros negativas. Os Bancos Centrais dos países 
avançados, na tentativa de evitar a deflação, chegaram a uma taxa 
básica nula, atingindo o chamado convencionalmente de ‘lower 
bound’, o seu limite inferior. Impossibilitados de continuar a seguir a 
Regra de Taylor, foram obrigados a deixar a taxa onde estava, perto 
de zero”.  

Paradoxalmente, “ao contrário da espiral deflacionária prevista 
pela teoria, a deflação se estabilizou. Sem a curva de Phillips, o 
controle da inflação acima da meta através da alta dos juros perdeu 
sua sustentação conceitual”.  

A evidência, recentemente demonstrada, tem de ser 
circunstanciada pelo ineditismo mundial de uma pandemia com 
distanciamento social. Provocou de imediato uma Grande Depressão 
deflacionária.  

Desse caso raro não é prudente deduzir, sem maior 
regularidade, “no caso de uma inflação abaixo da meta, ao estabilizar 
a taxa de juros, a inflação também se estabiliza”.  

O casuísmo analítico poderá contrapor: mais adiante com 
excessos de gastos públicos, em algumas economias, especialmente 
com o Plano Biden nos Estados Unidos, houve pressão de demanda e 
a inflação voltou. Somou-se também uma inflação de custos com a 
quebra de cadeias produtivas com as interrupções da produção e/ou 
do comércio internacional. 

“A regra heurística utilizada pelos Bancos Centrais não tem 
sustentação empírica para desvios, nem acima nem abaixo, da meta”.  

Lara Resende tenta mostrar, mais adiante, haver razões para 
acreditar a estabilidade da taxa de juro básica estar associada à 
estabilidade da inflação, tanto quando está abaixo, como quando está 
acima da meta. 
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Crédito dispensa Poupança 

“A incapacidade de entender a moeda como crédito, como um 
passivo sem lastro do Estado, cuja aceitação é universal na 
sociedade, explica os descaminhos da teoria monetária”, segundo 
Lara Resende.  

Ele narra, brevemente, a História do Pensamento Econômico na 
área monetária. “Desde o início das discussões sobre a possibilidade 
de se reduzir o lastro metálico da moeda, no século XVII, até as 
controvérsias entre metalistas e nominalistas, nos séculos XVIII e 
XIX, sobretudo na Inglaterra, duas grandes correntes de pensamento 
em relação à moeda se delinearam”. 

A primeira, a qual Schumpeter apropriadamente chamou de 
Teoria Monetária do Crédito, considera a moeda um ativo real de 
valor intrínseco. Considera também o crédito como mera 
transferência de direitos sobre valores monetários, ou seja, a 
intermediação de poupadores para investidores.  

A segunda, denominada por Schumpeter de Teoria Creditícia da 
Moeda, entende a moeda como um crédito contra o Estado, sem valor 
intrínseco.  

A classificação de Schumpeter é particularmente reveladora.  

“Para quem entende a moeda como um ativo de valor 
intrínseco, corrente defendida originalmente por John Locke e David 
Ricardo, não existe a possibilidade de crédito não lastreado em ativos 
existentes. A própria moeda cunhada pelo Estado precisa ter lastro, 
ser baseada no acúmulo prévio de metais que sirvam de reserva de 
valor”.  

Essa visão de a moeda ter necessariamente valor intrínseco, 
não podendo ser apenas um crédito contra o Estado, se tornou 
majoritária, a partir do início do século XX. Ainda vigorava o padrão 
libra-ouro. 

Se o Estado não pode cunhar moedas sem lastro metálico, 
como fazia o Banco da Suécia desde 1616, se precisa acumular 
metais para servirem de reserva de valor para então criar moeda, 
como era o pensamento dominante na Era do Mercantilismo, a sua 
faculdade de dar crédito sem lastro, de ser o credor primário da 
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sociedade, fica cerceada. Na realidade, mostrou ser necessária a 
confiança em um Estado nacional unificado, em certos casos, 
republicano, em outro, monarquista parlamentarista. 

“Para gastar, o Estado restrito à moeda metálica precisa antes 
cobrar impostos, ou tomar emprestado, de quem tem poupança. O 
extraordinário poder de criar, e não apenas de transferir no tempo, 
poder aquisitivo, só possuído pelo Estado, fica cerceado”.  

O pacto social implícito era, desde quando se criou o mercado 
de títulos de dívida pública no século XV, era os cidadãos ricos, em 
vez de pagarem impostos, emprestarem ao Estado para receber 
rendimentos em juros. Se necessitassem de liquidez, venderiam os 
títulos no mercado secundário. 

“Com a moeda fiduciária o Estado pode criar poder aquisitivo, 
pode gastar antes de cobrar impostos ou de tomar empréstimos. O 
Estado é o detentor do poder político, se possui adicionalmente a 
faculdade irrestrita de criar capital, de criar poder aquisitivo, passa a 
ser excessivamente poderoso. Acumula o poder financeiro ao poder 
político”, conclui Lara Resende nesse tópico. 

Inflação Financeira 

“Ao associar todo crédito à prévia existência de poupança, a 
Macroeconomia convencional é incapaz de explicar a inflação de 
ativos, provocada pela expansão do passivo financeiro do Estado. 
Para uma alta dos preços de alguns ativos privados possa ocorrer, 
uma alta da bolsa de valores por exemplo, sem haver redução 
proporcional de preços de outros ativos privados, é preciso haver um 
aumento do passivo do Estado”.  

Não é necessário apenas o Estado deter o poder de fixar a taxa 
de juro básica em um nível de modo a provocar a fuga da renda fixa 
para a renda variável? Nesse caso, ele estaria diminuindo os encargos 
financeiros com seu passivo e encontrando maior dificuldade de 
colocação de títulos de dívida pública em leilões primários realizado 
pelo Tesouro Nacional. Diminuiria assim seus passivos. 

No entanto, Lara Resende insiste em argumentar: “uma alta 
generalizada dos preços de ativos privados só pode ocorrer se tiver 
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como contrapartida uma alta equivalente dos passivos do Estado, 
pois o aumento do crédito viabiliza a alta dos ativos. Tem 
necessariamente como contrapartida o aumento do passivo do 
Estado. O resultado é contábil, inescapável em uma economia 
fechada”. 

Talvez eu deva pensar mais a respeito, mas à primeira vista 
parece-me ser um Raciocínio Circular: ou a conclusão aparece de 
forma óbvia como premissa, ou é uma repetição da premissa com 
palavras diferentes. É Petição de Princípio porque, em seu 
argumento, a conclusão é tomada, implícita ou explicitamente, em 
uma ou mais das premissas. 

No caso, ele parte da ideia de uma pressão de demanda sobre 
os preços dos ativos ser causada pelo aumento dos passivos do 
Estado. E conclui ser isso mesmo! Não volta à ideia de excesso de 
gasto público? 

“Na economia aberta, é preciso ser qualificado, mas o resultado 
da economia fechada ilustra mais claramente a contrapartida da 
expansão do passivo do Estado ser a alta dos preços dos ativos 
financeiros do setor privado. A expansão do passivo financeiro do 
Estado ter como contrapartida o aumento do ativo financeiro do setor 
privado é um resultado contábil trivial. A dívida pública é um passivo 
do Estado e um ativo do setor privado”. 

Até aí tudo bem, é um raciocínio contábil. Mas Lara Resende 
prossegue em sua argumentação. 

“Diferentemente da dívida externa, detida por não residentes, o 
aumento da dívida pública interna não reduz a renda, nem a riqueza 
interna. Ao contrário, tem como contrapartida inevitável o aumento 
da riqueza privada, porque o passivo financeiro do Estado é 
equivalente ao ativo financeiro do setor privado”.  

Essa é uma boa observação. Acrescenta: “tem, adicionalmente, 
um efeito redistributivo inequivocamente concentrador de renda e 
riqueza, pois o passivo é de toda a sociedade e o ativo é dos 
detentores da dívida pública, os agentes superavitários, capazes de 
acumular ativos financeiros como reserva de valor”. 
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Isso já depende das distintas taxas de juro remuneradoras dos 
estoques de títulos de dívida pública em diferentes indexadores e 
prazo. Se todas elas forem negativas, em termos reais, isto é, abaixo 
da taxa de inflação, os carregadores da dívida pública – no Brasil ¾ 
divididos entre bancos, fundos de investimento e fundos de pensão – 
perderão poder aquisitivo ao longo do tempo. 

Lara Resende exagera ao dizer “o neoliberalismo econômico, há 
mais de quatro séculos, sustenta o Estado não poder expandir seu 
passivo financeiro além do capaz de acumular, seja em lastro 
metálico ou em impostos arrecadados. Parece assim estar pregando 
contra os seus próprios interesses”.   

Na verdade, o neoliberalismo é uma expressão referente ao 
“liberismo econômico” – assim é chamado por José Guilherme 
Merquior em seu livro clássico – mais recente. Antes, no século XVIII, 
vigorava o liberalismo clássico, o qual derivou na ideologia do 
liberalismo igualitário da esquerda norte-americana. 

“Os mais ardorosos defensores da restrição ao endividamento 
público são justamente agentes superavitários do setor privado, mas 
a defesa da restrição ao aumento do passivo do Estado sempre foi 
seletiva.  

• Primeiro, porque enquanto restringe a expansão do crédito 
concedido diretamente pelo Estado, deixa livre a expansão do 
crédito bancário.  

• Segundo, porque ao longo da história, sempre houve exceções 
em relação às restrições para a expansão da dívida pública.”  

Lara Resende lembra a necessidade da discricionariedade ser 
imposta pela força dos fatos, senão pela correlação das forças 
políticas. 

“O financiamento de guerras ao inimigo externo, em todas as 
épocas, foi visto como um motivo legítimo para abrir exceção. Da 
mesma forma, o socorro ao setor financeiro privado foi também 
sempre entendido como razão para suspender a conversibilidade da 
moeda e liberar a expansão do passivo monetário do Estado”.  

Eu faço um alerta contra a contumaz crítica à chamada 
“financeirização” e/ou ao privilégio dos pagamentos devidos às 
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pessoas mais ricas, seja Pessoa Física, seja Pessoa Jurídica. Na 
realidade, o sistema financeiro nacional dá suporte à riqueza 
financeira de toda a população, direta ou indiretamente, através de 
fundos de investimentos ou fundos de pensão como citados entre os 
grandes carregadores de dívida pública.  

Os trabalhadores de alta renda e, recentemente, até os clientes 
do Varejo Tradicional são investidores neles para substituir a renda do 
trabalho por renda do capital financeiro quando se aposentarem. É 
demagógica a denúncia do capitalismo financeiro, exclusivamente, se 
não o distinguir da exploração da força de trabalho diretamente pelo 
capital industrial, agrário ou em serviços. 

Lara Resende finaliza assim esse tópico: “embora a teoria 
convencional se recuse a reconhecer o Estado ser o credor primário 
na economia, quem pode expandir o crédito e criar poder aquisitivo 
sem lastro, o seu papel de emprestador de última instância, para 
socorrer o setor financeiro em momentos de crise, nunca foi 
questionado”. 

Ora, imagine as consequências sociais para todos cidadãos, 
decorrentes da quebra do sistema financeiro nacional. Aliás, este não 
é um setor, comparável aos setores produtivos, ele é um sistema, 
pois suas funções – pagar, guardar e creditar – atende a todos os 
demais componentes do sistema capital complexo emergente das 
interações entre todos eles. 

Taxa de Juros 

“Vários são os conceitos de taxas de juros. A profusão de 
definições confunde, porque a teoria se refere à taxa de juros, como 
se fosse um único e bem determinado conceito”, anuncia Lara 
Resende.  

A taxa real de juros, calculada ex-ante (face à inflação 
esperada) ou ex-post (face a inflação registrada), como o da taxa 
neutra (deflacionada por expectativas de inflação não induz a 
aceleração ou a desaceleração inflacionária por causa do hiato de 
produto zerado), não são observáveis como a taxa nominal de juros 
anunciada e contratada.  
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Seriam estimadas de forma indireta a partir de suposições 
subjetivas. A taxa de juros inequivocamente observada é a taxa 
nominal, a taxa em valores monetários para um determinado prazo.  

Lara Resende diz: “Diferentes taxas nominais de juros refletem 
o risco associado ao devedor e ao prazo do contrato. O Estado 
emissor da moeda fiduciária não corre risco de não ter recursos para 
resgatar sua dívida no vencimento”. 

Entretanto, os demais agentes econômicos assumem o risco de 
fragilidade financeira, ou seja, não terem os rendimentos esperados 
para pagar o serviço e a amortização da dívida. Com Pessoas Físicas, 
a maior parte do endividamento se dá em transações comerciais, no 
caso brasileiro, com uso de cartões de crédito. 

Lara Resende acha esse ponto mal compreendido. “Os Estados 
podem não ter como honrar compromissos de dívidas denominadas 
em moeda estrangeira, nas quais não são capazes de emitir, mas, se 
não tomarem a decisão política de não honrar a dívida denominada 
na sua moeda, podem sempre creditar monetariamente o detentor da 
dívida e pagar. Existe risco na dívida pública denominada em moeda 
estrangeira, mas não existe risco de crédito na dívida pública 
denominada em moeda nacional”.  

Isso se tornou verdade desde o fim do uso do padrão-ouro nas 
transações internas. No Brasil, o sistema foi adotado, de maneira 
instável, durante o Segundo Reinado e o início da República Velha. 
Dada a escassez de reservas em ouro, foi constante o debate político 
entre “metalistas” e “papelistas”. 

Em termos internacionais, o padrão-ouro significou a adoção de 
um regime de câmbio fixo por parte dos países no fim do século XIX 
até o pré-Guerra Mundial. Cada país se comprometia em fixar o valor 
de sua moeda em relação a uma quantidade específica de ouro e a 
realizar políticas monetárias de compra e venda de ouro, de modo a 
preservar tal paridade definida. 

“A taxa de juros de um dia, ‘overnight’, da dívida pública 
denominada em moeda nacional, é a taxa sem risco para o prazo 
mais curto da economia. Por isso é chamada de a taxa básica”.  
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Essa é a taxa cobrada ou paga pelo Banco Central do Brasil 
para, respectivamente, emprestar ou tomar reservas bancárias por 
um dia.  

Nesse ponto, Lara Resende faz um alerta importante. “Apesar 
de já aprovado em Lei o pagamento de juros nas reservas voluntárias 
do sistema bancário, como já é prática da maioria dos Bancos 
Centrais no mundo, o Banco Central do Brasil ainda opera 
primordialmente com operações de curtíssimo prazo, com lastro em 
títulos públicos, conhecidas como operações compromissadas”. 

Mas, para ele, independentemente de como operar o Banco 
Centra l , com reservas remuneradas ou com operações 
compromissadas, a taxa básica das reservas bancárias continuará a 
ser, reconhecidamente, o principal instrumento de política monetária.  

Em operações de open-market [mercado aberto], o Banco 
Central determina a taxa básica e toma, ou empresta, as reservas 
ofertadas ou demandadas pelo sistema financeiro nesta taxa, tendo 
como colaterais os títulos de dívida pública. São compromissadas por 
existir um compromisso de recompra dos títulos entregues como 
garantia no Sistema Especial de Liquidação de Custódia. SELIC é um 
sistema de TI (Tecnologia de Informações) do Banco Central onde são 
registradas todas as operações relacionadas aos títulos escriturais do 
Tesouro Nacional. 

Lara Resende repete para deixar claro: “a taxa básica de juros 
nas reservas bancárias é fixada pelo Banco Central, é o seu principal 
instrumento de política. Ao fixar a taxa básica, ele se torna um 
doador ou um tomador passivo de reservas para o sistema 
financeiro”.  

A taxa básica de juros é determinada pela Autoridade Monetária 
e as reservas bancárias, o principal componente da base monetária, 
são determinadas pela demanda da economia, expressa pela a dos 
diversos componentes (clientes e instituições financeiras) do sistema 
bancário. A quantidade de crédito na economia, decidida pelas 
decisões dos consumidores e empresários, considerando as 
avaliações de risco realizadas pelo sistema bancário, determina a 
demanda por reservas bancárias. 
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Esse componente da base monetária (composta pelo total de 
moeda em circulação mais as reservas bancárias dos bancos 
comerciais mantidas no Banco Central), caso esteja escassa a ponto 
da Selic-mercado não atinja o nível da Selic-meta, o Banco Central se 
vê na obrigação de suprir, para garantir o controle da taxa básica de 
juro.  

Lara Resende diz isso na linguagem técnica dos economistas: “a 
taxa de juros é exógena e a moeda é endógena”. E lamenta “todo o 
raciocínio econômico convencional parte do pressuposto oposto, de a 
taxa de juros ser endógena, determinada no mercado, e a moeda ser 
exógena, controlada pelo Banco Central”. 

Banco Central e Determinação da Taxa de Juros 

Apesar de Lara Resende ter deixado claro o Banco Central não 
controlar os agregados monetários, platitude já incorporada nos 
cursos de Macroeconomia, em centros de ensino de excelência 
heterodoxos, desde os anos 90s, grande parte dos analistas com 
formação ortodoxa ainda raciocina como se a taxa de juros fosse 
determinada pelo mercado e não fosse um instrumento de política 
monetária.  

Para ele, a confusão entre os diferentes conceitos de taxas de 
juros permite se sustentar, ao mesmo tempo e aparentemente sem 
contradição, a taxa de juros ser determinada no mercado e o Banco 
Central controlar a taxa de juros. Nesse raciocínio incoerente e 
inconsistente, a Autoridade Monetária controlaria a taxa básica, mas 
“a” taxa de juros seria determinada pelas forças do mercado.  

“A taxa de juros nos títulos de longo prazo da dívida pública é 
recorrentemente utilizada pelos analistas como indicador da pressão 
exercida pela demanda de financiamento do Estado no mercado de 
loanable funds. Os desvios significativos da taxa longa [de longo 
prazo marcada-a-mercado] em relação à taxa básica [de curto prazo 
fixada pelo Banco Central] são invocados como evidência do “risco 
fiscal”, de o Banco Central não controlar ‘a’ taxa de juros, mas apenas 
a taxa básica”. 

Evidentemente, considerando a fórmula de cálculo da taxa de 
juro de mercado em títulos de dívida pública prefixados (com ou sem 
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correção por um índice de preço), isso é facilmente dedutível. As 
relações entre os valores de mercado e taxas de juros em título de 
renda prefixada: VM = RF / i. A taxa de juro de mercado (i) é a 
divisão do rendimento fixo mensal (RF estabelecido no leilão 
primário) em relação ao variável valor de mercado (VM) do título. 

O título paga uma taxa fixa ou “cupom”, por exemplo, de 5% aa 
ou R$ 5.000 em um ano no caso de um título de R$ 100.000. Mas a 
taxa de juros do mercado, ou rendimento corrente, é calculada pela 
divisão desse cupom pelo preço do mercado. Se estiver atualmente 
em R$ 105.000, será 5.000 dividido por 105.000 ou 0,0476 igual a 
4,76% aa. Quando o valor de mercado aumenta, o juro de mercado 
cai – e vice-versa. Este seria o valor caso o título fosse resgatado 
antes do seu vencimento. 

A inversão da curva de juros ocorre quando as taxas de juros 
de longo prazo ficam menores se comparadas às taxas de juros de 
curto prazo. A curva de juros inverte graças ao comportamento 
distinto entre os vencimentos mais curtos, refletindo decisões de 
política monetária, os longos, respondendo às alterações nas 
expectativas de inflação e no prêmio de risco, inclusive para o 
abandono da liquidez.  

Se eleva a demanda por títulos longos, caem seus juros. Veja o 
gráfico abaixo com ilustração do caso norte-americano. Quando isso 
acontece, há uma recessão pouco mais adiante. 

$  

“As taxas para diferentes prazos da dívida podem efetivamente 
apresentar desvios, para cima ou para baixo, em relação à taxa 
básica. A chamada estrutura a termo das taxas, a ‘yield curve’, ou a 
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‘curva dos juros’, associa as taxas aos prazos da dívida. Pode tomar 
diferentes formas. Pode ser:  

1. positivamente inclinada, com as taxas mais altas para prazos 
mais longos,  

2. “flat” ou paralela ao eixo horizontal do tempo, ou ainda  

3. negativamente inclinada [grau de inclinação em relação a 90 
graus no quadrante superior direito].  

Ao fixar a taxa básica por um dia, o Banco Central determina o 
primeiro ponto da curva, mas o mercado determina as taxas para 
todos os demais prazos”. 

Lara Resende faz a leitura de o mercado determinar as taxas, 
para os diferentes prazos, estimando as sucessivas taxas de um dia, 
chamadas de overnight, acatadas pelo Banco Central até lá. No meu 
entendimento, a Autoridade Monetária monitora online o juro 
oscilante no mercado, caso ele se afaste da Selic-meta, faz operações 
de go-around (venda ou resgate de títulos públicos feita pelo BCB) 
com o objetivo através desses ajustes diários na liquidez bancária o 
colocar no lugar desejado. 

“A taxa de um ano é a estimativa do mercado do custo de 
aplicar, sucessivamente por 365 dias, à taxa básica. Este é o custo de 
financiar a compra do título de um ano no mercado interbancário de 
reservas até o seu vencimento, o custo de ‘carregar’ o título até o 
vencimento’.  

Acho melhor colocado por Lara Resende quando ele diz: “as 
sucessivas taxas de overnight são determinadas pelo Banco Central, 
tudo feito pelo mercado, ao precificar títulos mais longos, é estimar a 
trajetória da taxa básica para o prazo do título. Como há incerteza 
sobre a trajetória das taxas a serem fixadas pelo Banco Central, ao 
precificar os títulos mais longos, o mercado exige um prêmio sobre o 
custo de carregamento. Quanto maior o prazo, maior a incerteza, 
maior o prêmio exigido”. 

Alerta bem esse prêmio de risco ser muitas vezes, 
equivocadamente, considerado uma estimativa do risco de crédito da 
dívida. Equivocadamente, porque não existe risco de default na dívida 
denominada na moeda fiduciária do seu emissor.  
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O prêmio, nos prazos mais longos da dívida, é efetivamente um 
prêmio de risco, mas de risco do carregamento, risco de a trajetória 
da taxa básica possa vir a ser superior à prevista, não risco de crédito 
do Estado.  

Eu acrescentaria: risco, em mercado financeiro, é o retorno 
esperado não ser confirmado. Quem assume risco cobra pelo custo de 
oportunidade, isto é, o valor renunciado ao tomar uma determinada 
decisão – e não outra, perdendo essa oportunidade. 

“Como as taxas para diferentes prazos de dívida são calculadas 
pelo mercado com base no custo de carregamento determinado pelo 
Banco Central, toda a estrutura a termo das taxas é determinada pelo 
Banco Central. A incerteza sobre a trajetória da taxa básica leva o 
mercado a pedir um prêmio nos prazos mais longos, mas como a 
curva dos juros é baseada naquilo esperado pelo mercado de ser a 
política do Banco Central para a taxa básica até os diferentes prazos 
de vencimentos, é este quem influencia toda a curva de juros”.  

Lara Resende está certo nessa assertiva, pois é afirmação 
verdadeira, feita com convicção. “Se a incerteza sobre a política do 
Banco Central em relação à taxa básica for reduzida, também o 
prêmio do mercado para os prazos mais longos será reduzido. Essa é 
a razão pela qual os Bancos Centrais passaram a anunciar como 
pretendem conduzir suas políticas de juros no futuro”.  

Acho esse ser um instrumento típico da Economia da Confiança, 
onde o fundamental é a narrativa sobre o futuro incerto com certa 
credibilidade. Nessa chamada também de Economia das Informações, 
o importante é o anúncio em lugar da análise dos fatos.  

“O forward guidance, ou direcionamento futuro, é uma forma 
de reduzir o risco de carregamento e influenciar a curva de juros”.  

Mesmo se o Banco Central anunciar o pretendido ser feito, 
evidentemente, a incerteza sobre a trajetória da taxa básica não 
desaparece por completo. Todos agentes econômicos racionais 
sabem: o Banco Central pode mudar de ideia, caso surjam fatos 
novos, e não cumprir o antes anunciado a ser feito. 

Na tentativa de eliminar a incerteza, é preciso o Banco Central 
não apenas anunciar o pretendido fazer, mas comprar e vender títulos 
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nas taxas anunciadas para os diferentes prazos ao longo da curva de 
juros. Entretanto, por definição, o futuro é incerto, pois é resultante 
de decisões descentralizadas, descoordenadas e desinformadas umas 
das outras por diversas ainda não terem sido tomadas no tempo 
presente. 

“Put your money where you mouth is” [ponha seu dinheiro no 
dito], segundo Lara Resende, é o feito recentemente o Banco do 
Japão. Ao comprar e vender títulos, para os diferentes prazos da 
dívida, como já faz o Banco do Japão, o Banco Central determinaria 
toda a estrutura a termo dos juros. Isso lhe daria um instrumento 
muito mais poderoso em lugar de adotar apenas a fixação da taxa 
básica de overnight. 

Esta seria uma inovação na prática da política monetária 
brasileira. Merece consideração e aprofundamento da reflexão sobre 
sua possível adoção. 

Prazo da Dívida é Irrelevante 

O Mercado pode, segundo Lara Resende, discordar do Banco 
Central. Pode, por exemplo, achar a taxa fixada para os títulos de 
longo prazo ser insuficiente, porque a inflação mais alta do 
pressuposto pelo otimismo da Autoridade Monetária mais à frente 
forçá-la a subir as taxas. Aí quem comprou títulos longos terá 
prejuízo.  

O Mercado procurará então fugir dos prazos mais longos. Irá se 
concentrar nos mais curtos, para os quais acredita o Banco Central 
efetivamente manterá as taxas com as quais se comprometeu. 

De fato, ao fixar as taxas, comprando e vendendo títulos para 
os prazos ao longo da curva, o Banco Central abre mão do controle 
sobre o prazo médio da dívida. Se O Mercado desconfiar de as taxas 
para prazos mais longos estarem subestimadas, o Banco Central será 
obrigado a elevar a taxa básica antes do vencimento dos títulos. 

Nesse caso, haverá mais vendas para o Banco Central em vez 
de compras pelo mercado de títulos longos. Em consequência, o 
prazo médio da dívida será reduzido. 
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O raciocínio convencional, ainda de acordo com Lara Resende, é 
o encurtamento do prazo da dívida ser indesejável. Quanto mais 
longa a dívida, menos problemático é o seu refinanciamento.  

Esta é uma visão justificada quando os mercados de dívida 
eram ilíquidos e a política monetária era restrita pela disponibilidade 
de lastro metálico. No passado, grande parte dos compradores de 
títulos públicos eram tomadores finais.  

Eles pretendiam levá-los até o resgate, pois não havia liquidez 
para compra e venda no mercado sem grandes deságios. O Banco 
Central, restrito pela exigência de lastro metálico, não podia garantir 
a liquidez aos títulos da dívida.  

Com o fim do padrão-ouro, “sem a restrição de lastro para a 
emissão de moeda, o Banco Central pode sempre recomprar ou 
refinanciar a dívida do mercado com emissão de reservas bancárias. 
Por isso, a dívida pública é hoje extremamente líquida, mesmo para 
grandes valores, negociada em mercado sem deságio em segundos”.  

Toda a reserva de liquidez do sistema financeiro é mantida em 
títulos públicos. Nas palavras de Lara Resende, “a dívida pública é, 
hoje, a moeda remunerada com juros”. 

“A colocação de títulos longos não garante o Banco Central, 
diante de uma crise de confiança, não vir a ser obrigado a recomprá-
los ou refinanciá-los. Como uma parcela expressiva dos títulos longos 
são carregados pelas instituições financeiras, diretamente em suas 
carteiras ou nos fundos administrados por elas, sempre financiados 
no interbancário a prazos mais curtos, a alta das taxas dos papéis 
longos pode provocar perdas expressivas [nos preços de mercados 
dos títulos caso sejam resgatados antes de seus vencimentos], 
obrigando o Banco Central a intervir para evitar uma crise mais 
grave”.  

Marcação a Mercado (MtM) ou “contabilidade do valor vigente” 
refere-se à contabilização do “valor justo” a cada momento de um 
ativo ou passivo. É feita com base em: 

1. o preço de mercado atual, ou  

2. o preço de ativos e passivos semelhantes, ou  
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3. outro “valor justo”, avaliado objetivamente. 

Marcação a Mercado é uma atualização diária tanto nos preços 
de títulos de renda fixa (como Tesouro Selic e CDBs), quanto em 
produtos de renda variável, incluindo Fundos de Investimento. Suas 
cotas sofrem um ajuste de valor, diariamente, tanto para baixo, 
quanto para cima. 

Ela é a marcação de um ativo pelo preço de venda, ou seja, o 
preço a ser obtido, caso vendesse o ativo hoje. Na renda fixa, a MtM 
é um fator importante para quem quer pedir o resgate antecipado de 
algum título. 

Ora, deduz Lara Resende, “se o Banco Central será sempre 
obrigado a intervir, como emprestador de última instância, para 
impedir perdas mais expressivas e salvar O Mercado, o prazo médio 
da dívida é irrelevante”. 

Toda dívida, embora seja longa, está sujeita a uma garantia de 
recompra pelo Banco Central, em caso de crise de confiança e 
iliquidez no mercado. Lara Resende pergunta: 

• Por qual razão então alongar a dívida?  

• Por qual razão pagar um prêmio nos títulos longos carregados 
pelo sistema com financiamento de curto prazo no 
interbancário?  

O prêmio de risco de carregamento dos papéis longos é 
apropriado pelo sistema bancário. Ele se financia com o público no 
curto-prazo e, em caso de iliquidez, diretamente com o Banco 
Central. 

Além do prêmio de carregamento, o sistema financeiro se 
beneficia da assimetria em relação aos movimentos da taxa básica:  

• quando as taxas sobem, o Banco Central é obrigado a intervir 
para evitar uma crise, mas  

• quando se reduzem, o ganho da valorização dos títulos é do 
sistema.  

Lara Resende retoma o conceito de juros como prêmio pelo 
abandono de liquidez. Esta é um atributo dos ativos do qual o 
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investidor em títulos públicos só está disposto a abrir mão mediante 
um prêmio na taxa de juros.  

“Ainda assim, só está disposto a alongar o prazo quem tem 
acesso ao financiamento do interbancário, irrigado pelo Banco 
Central, ou seja, o sistema bancário”. Na realidade, não são apenas 
os bancos, mas também os Fundos de Investimentos e os Fundos de 
Pensão os grandes carregadores de quase 3/4 da dívida pública 
brasileira. 

“Grande parte do financiamento da dívida é de curtíssimo 
prazo, o prêmio dos títulos mais longos é apropriado pelo sistema 
financeiro. Ele faz a transformação de prazos, carregando papéis 
longos financiados no curto prazo pelo público”. 

Aí Lara Resende volta a defender sua proposta de uma 
mudança na política monetária brasileira.  

“A única razão para emitir títulos de mais longo prazo é poder 
balizar a estrutura a termo das taxas de juros. Com títulos longos e 
intervenção ativa ao longo da curva, como faz o Banco do Japão, o 
Banco Central terá um instrumento muito mais poderoso em vez de 
usar apenas a taxas básica de overnight para a condução da política 
monetária. O Banco Central não apenas fixa a taxa básica, como tem 
como determinar toda a estrutura a termo da curva de juros”. 

Ele retoma os pontos já destacados antes para ir dando uma 
arrematada em suas proposições.  

A taxa de juros não é resultado da oferta e da demanda de 
fundos emprestáveis, de “loanable funds”, não é o resultado do 
equilíbrio entre a poupança e o investimento, mas sim da política de 
juros do Banco Central.  

Como observado por Keynes na Teoria Geral, a taxa de juros é 
determinada no mercado monetário.  

O mercado monetário é o mercado de dívida pública, devido a 
moeda ser dívida pública, é o passivo de curtíssimo prazo do Estado.  

A moeda só se distingue de títulos de dívida pelo fato de não 
pagar juros e não ter prazo de resgate, mas ela é dívida pública, é 
uma perpetuidade sem pagar juros, é dívida pública de toda forma.  
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O Banco Central dita a taxa básica do mercado monetário e tem 
como controlar toda a estrutura a termo das taxas de dívida pública.  

A conclusão é irrefutável: a taxa de juros da dívida pública é 
determinada pelo Banco Central. Nessa sua hipótese, defendida com 
fatos e argumentos como uma tese, Lara Resende deseja distinguir 
os juros prefixados, nos leilões primários de títulos de dívida pública 
com distintos indexadores, e os juros de mercado variáveis ao longo 
de seus carregamentos até os vencimentos. Está correta a arguta 
observação. 

Limites da Taxa de Juros e Sustentabilidade da Dívida 

Existe uma infinidade de taxas de juros. Refletem os riscos 
associados à infinidade de contratos de crédito existentes na 
economia, mas a taxa referência, para todas elas ou à estrutura a 
termo de taxas, é a taxa da dívida pública. 

Esta é a taxa básica de juros, em país com moeda fiduciária, 
sem risco de crédito. Esta é a taxa de juros à qual se refere toda a 
Macroeconomia. 

Ela é determinada pelo Banco Central. Não é determinada no 
mercado, não depende do equilíbrio entre poupança e investimento, 
nem da oferta e da demanda por fundos “emprestáveis”.  

Não depende porque o Estado, através do Banco Central, 
determina a taxa de juros e garante a oferta de fundos 
“emprestáveis” ser a demandada a esta taxa. Só assim o Banco 
Central pode fixar a taxa de juros.  

Isso é dito por Lara Resende inclusive em linguagem técnica: “a 
taxa de juros é o instrumento de política do Banco Central, portanto, 
uma variável exógena, não determinada endogenamente pelas forças 
do mercado. A variável endógena, resultante das forças de mercado, 
é o crédito demandado pelo sistema e garantido pelo Banco Central à 
taxa de juros por ele determinada”. 

O controle da taxa de juros pelo Banco Central tem implicações 
da maior importância para a política macroeconômica. Nos últimos 
anos, sobretudo depois da crise financeira de 2008 e agora da covid, 
o rápido crescimento da dívida pública em todo o mundo levou alguns 
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dos expoentes da Macroeconomia convencional a reavaliar o papel e 
a sustentabilidade do endividamento público (8).  

Lara Resende retoma a MMT, cuja divulgação no Brasil teve sua 
contribuição fundamental: “a reavaliação foi feita a partir da 
constatação de, se a taxa de juros da dívida é inferior à taxa de 
crescimento da economia, a relação dívida/PIB não terá uma 
trajetória explosiva”. 

Essa relação expressa o grau de fragilidade financeira, 
teorizado por Hyman Minsky, e no caso aplicado ao ente 
governamental. Isto porque se refere à dívida pública e ao PIB como 
proxy da possibilidade de arrecadação fiscal para cobrir os encargos 
financeiros dessa dívida. 

Ele acentua. “Ainda havendo períodos nos quais a dívida venha 
a crescer substancialmente, como ocorreu com as crises de financeira 
de 2008 e do Covid, se a taxa de juros for inferior ao crescimento da 
economia, a relação dívida/PIB voltará a cair”. 

Infelizmente, ele não distingue entre o crescimento nominal do 
PIB, por razão inflacionária, como aconteceu nos últimos no Brasil, e 
o crescimento do produto real, como caiu em termos absolutos no 
primeiro ano de pandemia (2020). Nem tampouco destaca se está se 
referindo à taxa nominal ou à taxa real de juros. 

“O debate tem dado margem para muita controvérsia e mais 
álgebra além do necessário, mas o resultado é trivial: se a taxa de 
juros for inferior à taxa de crescimento, a dívida irá crescer menos 
em comparação à economia. Grande parte da discussão gira em torno 
de saber se as taxas de juros, hoje muito baixas, claramente 
inferiores ao crescimento, ainda sendo esse medíocre, das 
economias, irão continuar baixas”.  

Quem sustenta o endividamento ser indesejável e perigoso 
argumenta: os juros voltarão a subir e os países muito endividados 
serão pegos no contrapé. Ora, contra-argumenta Lara Resende, a 
incerteza sobre o custo da dívida pressupõe a taxa de juros, como 
sustentava a Macroeconomia convencional do século passado, estar 
fora do controle do Banco Central.  
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Neste caso, ele aceita situações de dominância fiscal. Descreve 
um quadro desfavorável na administração da dívida pública de um 
país. Ela ocorre, em termos simples, quando há desequilíbrio entre a 
política monetária e a política fiscal do Estado. 

Na visão convencional, a dominância fiscal se refere à situação 
quando o Banco Central se vê impedido de elevar a taxa de juros 
para combater a inflação porque a elevação do pagamento de juros 
sobre a dívida pública amplificaria o desequilíbrio fiscal. O 
desequilíbrio afugentaria investidores, a taxa de câmbio se 
depreciaria e a inflação se aceleraria. Nessas condições terroristas, 
levantadas pelos fiscalistas, a política monetária se tornaria ineficaz 
e, até mesmo, contraproducente. 

Sabe-se, hoje, segundo Lara Resende, “a taxa de juros é um 
instrumento do Banco Central”. Ele é taxativo: “basta as Autoridades 
Monetárias se comprometerem a não fixar a taxa de juros acima da 
taxa de crescimento, para garantir a relação entre a dívida e o 
produto interno se reduzir”. 

Acrescenta: “comprometer-se com uma taxa de juros abaixo da 
taxa de crescimento não significa o Banco Central não poder, 
transitoriamente, elevar os juros acima do crescimento para evitar o 
sobreaquecimento da economia. Basta a taxa média ao longo de 
tempo não exceder o crescimento”.  

Sabe-se também, registra Lara Resende, “a taxa de juros, por 
si só, ser um instrumento menos poderoso do antes imaginado para 
desaquecer a economia e controlar a inflação. Tem-se consciência de 
a política de juros precisar ser coordenada com a política fiscal, sob 
pena de ser inócua ou mesmo contraproducente.  

A alta dos juros agrava o desequilíbrio fiscal, como reconhece 
própria Macroeconomia convencional, é distributivamente regressiva 
e pode elevar as expectativas de inflação, como sustenta a conjectura 
Neo-Fisheriana (9). Como Lara Resende mostra mais à frente, há 
razões para crer: “a alta dos juros, independentemente do efeito 
sobre as expectativas, elevar também a própria inflação”. 

O fato de a taxa de juros ser um instrumento do Banco Central 
não significa não haver limites para a sua fixação.  
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Se fixada acima da taxa de crescimento, por um período longo 
de tempo, irá provocar desequilíbrio fiscal, concentrar a renda e dar à 
dívida pública uma trajetória insustentável.  

Se fixada, por um período prolongado, muito abaixo da taxa de 
crescimento, irá provocar inflação de ativos e desequilíbrio no balanço 
de pagamentos, pois a inflação de ativos tende a ser seguida por uma 
crise financeira com fuga de capitais.  

Existem limites e diretrizes para a política de juros do Banco 
Central, mas a melhor compreensão desses limites, assim como de 
suas possibilidades, exige se descartar a velha concepção de a taxa 
de juros ser determinada pelo mercado e não pelo Banco Central.  

É preciso de um novo arcabouço teórico, antes considerado 
heterodoxo, se torne o pensamento dominante, devido ao seu bom-
senso. Há décadas, se sabe na prática: a taxa de juros é uma 
variável de política do Banco Central. É uma variável de política 
pública com implicações capazes de transcenderem em muito as 
reconhecidas pela Macroeconomia convencional – e fracassadas na 
prática de política econômica. 

Inflação e Taxa de Juros 

Em Macroeconomia, a curva de Phillips representa uma relação 
de trade-off entre inflação e desemprego. Permite analisar a relação 
entre ambos, no curto prazo. 

Lara Resende pergunta: se a moeda é endógena e a Curva de 
Phillips desapareceu, qual é a variável determinante da inflação?  

Segundo sua própria resposta, “a Macroeconomia convencional 
não tem ideia, transferiu a responsabilidade para o campo da 
Psicologia coletiva: seriam as expectativas. A verdade é: a teoria 
econômica nunca teve explicação para o determinante do nível de 
preços”.  

Sempre me pareceu ela, equivocadamente, se apoiar na Teoria 
Quantitativa da Moeda. Para os quantitativistas, a oferta de moeda 
seria o determinante do nível geral dos preços. 
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“O modelo canônico de equilíbrio geral de Walras/Arrow/Debreu 
determina preços relativos em um mercado competitivo instantâneo, 
mas não tem explicação para o chamado por Walras de o ‘numéraire’, 
o preço absoluto capaz de fixar toda a estrutura de preços relativos 
(10). A tese de a moeda ser um monopólio do Estado, retomada pelo 
Cartalismo de Georg F. Knapp, no início do século XX, dá a resposta 
para a determinação do nível de preços, faltante ao modelo de 
equilíbrio geral”. 

Lara Resende superou essa visão do mainstream de origem 
neoclássica. Para ele, “a moeda é uma unidade de dívida pública, 
legalmente aceita para o pagamento de impostos e demais 
obrigações contra o Estado, que passa a ser a unidade de conta da 
economia” (11).  

Como todo monopolista, o Estado fixa o preço de seu produto, 
nesse caso o preço da moeda em relação à cesta de bens e serviços 
da economia. Este vem a ser justamente o nível de preços.  

A forma pela qual o Estado fixa o preço da moeda é ao 
determinar quanto paga pelo adquirido. Se o Estado comprasse toda 
a cesta de bens e serviços existente na economia, estaria 
determinado inexoravelmente o nível de preços, mas como o Estado 
só adquire um subconjunto dos bens e serviços produzidos, o nível de 
preços é fixado por este subconjunto, sobretudo pelos preços pagos 
pelos produtos e serviços utilizados na produção de um grande 
número de outros bens e serviços.  

“O preço da energia, o salário mínimo e a taxa de câmbio são 
exemplos de preços onde o valor pago pelo Estado ancora o nível de 
preços. Servem de referências a partir das quais O Mercado 
determina toda a estrutura de preços relativos”. 

Lara Resende alerta. “O fato de o Estado ser monopolista da 
moeda e ter o poder de ancorar o nível absoluto de preços, através 
do qual decide institucionalmente pagar pelo adquirido, não impede 
haver expressivas variações dos preços relativos. Altas expressivas 
de alguns preços, sobretudo, mas não exclusivamente, dos preços 
sinalizadores pagos pelo Estado, são refletidas no nível de preços”. 

Dada a inflexibilidade para baixo dos salários, o ajuste dos 
preços relativos tende a ser feito através da alta de alguns preços, 
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enquanto outros são mantidos constantes. O resultado é uma alta no 
nível de preços. Isto é matemático se considerar o cálculo de nível 
geral ser uma média ponderada de todos os produtos de uma cesta 
básica de consumo, para ser comparada ao longo do tempo. 

“Essa alta do nível geral de preços, medida por um dos índices 
utilizados para indicar a sua variação, é comumente chamada de a 
taxa de inflação. É uma medida do aumento ocorrido nos preços até o 
momento. É, portanto, a alta dos preços observada pelo retrovisor”.  

Uma definição mais rigorosa de inflação é o aumento contínuo 
da estrutura a termo dos preços, é a alta dos preços futuros em 
relação aos preços hoje. A inflação corrente é o prêmio sobre os 
preços de hoje a se pagar quem deseja comprar a cesta de bens e 
serviços hoje, para pagamento em algum momento no futuro. 

Assim definida, como a estrutura temporal dos preços, do 
presente até um ponto futuro no tempo, fica claro a inflação poder 
ser entendida como a taxa própria de juros, “the own rate of 
interest”, da cesta de bens e serviços na economia. Lara Resende a 
reapresenta como “o prêmio percentual em termos da cesta de bens 
e serviços a ser pago para entrega hoje e devolução da mesma cesta 
de bens a prazo”.  

Dito de outra forma, “a inflação é o deságio no valor da moeda 
entre hoje e uma data futura de pagamento”. 

No entanto, Lara Resende parece atribuir à Autoridade 
Monetária um poder absolutista.  

“Assim como o nível de preços é determinado pelo emissor 
monopolista da moeda, o deságio do valor da moeda no tempo é 
determinado pelo Banco Central. É determinado por aquilo cujo braço 
financeiro do Estado, o Banco Central, fixar como desconto da moeda 
futura em relação à moeda hoje, isto é, a taxa de juros”. 

Em um sistema complexo, emergente de decisões de preços 
relativos de múltiplos agentes econômicos interativos, parece-me à 
primeira vista essa centralidade dos atos do Banco Central ser uma 
atribuição abusiva. Exagera o seu poder real de controle geral. 

“Ao fixar a estrutura a termo da taxa de juros, a curva de juros, 
a qual tem efetivamente o poder de fixar, o Banco Central estará 
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determinando a estrutura a termo do valor da moeda, logo, a 
estrutura temporal dos preços, ou seja, a inflação”.  

Novamente, tenho a impressão imediata de ser mais um 
Raciocínio Circular: a conclusão aparece como premissa, ou seja, é 
uma repetição da premissa com palavras diferentes. É Petição de 
Princípio porque, em seu argumento, a conclusão é tomada, implícita 
ou explicitamente, em uma ou mais das premissas. 

O inverso não seria verdadeiro? Em sentido invertido, a inflação 
determinaria o poder aquisitivo da moeda (seu valor de compra) e o 
juro seria o custo de oportunidade de manter (ou não) essa moeda 
como um ativo plenamente líquido, mas sem rendimentos.  

Não é tão simples como também imaginado no Regime de Meta 
de Inflação: a taxa básica de juros ao fim e ao cabo ser determinante 
da taxa de inflação. Esta tem múltiplos determinantes, em um 
sistema complexo, não passíveis de reducionismo a um único 
instrumento de combate ou controle. 

Lara Resende está certo em sua crítica à ortodoxia, mas com 
um pressuposto talvez equivocado: juro determinante da inflação. 
“Ao contrário do suposto pela teoria convencional hegemônica, a 
inflação não é negativamente correlacionada com a taxa de juros. Ao 
elevar a taxa de juros para conter a demanda e, supostamente, 
reduzir a inflação, o Banco Central está na realidade definindo uma 
inflação mais alta”.  

Ele apela para um Argumento de Autoridade. “Essa é também a 
conclusão de John Cochrane, alcançada por caminhos muito 
diferentes, a partir do modelo macro convencional de Equilíbrio Geral 
Dinâmico Estocástico, DSGE, formula a tese, ou a conjectura, 
neofisheriana, em homenagem a Irwin Fisher, de a taxa de juros está 
positivamente correlacionada com a inflação” (12). 

Embasar um argumento na opinião de uma autoridade 
reconhecida é um apelo à modéstia das pessoas, ao bom senso de 
sempre haver outros com maior conhecimento. Isto pode até ser 
verdade, mas nem sempre é. 
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Conclusão: Repensar a Governança 

No tópico conclusivo do seu ensaio, didático e provocador de 
reflexões, Lara Resende enumera suas colocações práticas. São 
dedutivas de sua argumentação teórica. 

É imperativo repensar a governança do Estado e o desenho das 
restrições institucionais ao seu poder financeiro e da forma como o 
delega ao sistema bancário.  

Sem restrições institucionais, o Estado tem a capacidade 
ilimitada de dar crédito e de criar poder aquisitivo.  

Tem adicionalmente a capacidade de determinar a taxa de 
juros.  

Controla, assim, tanto a criação de ativos e passivos financeiros 
da sociedade, como a taxa de transferência no tempo destes ativos e 
passivos, ou seja, o preço da transferência de riqueza no tempo.  

O poder econômico do Estado, em uma sociedade moderna 
onde a moeda é fiduciária, se não for restringido e institucionalmente 
regulado, é efetivamente avassalador.  

Faz mais uma crítica pertinente. “O liberalismo econômico 
distorce a realidade para lhe impor limites supostamente naturais, 
mas, curiosamente, se recusa a reconhecer o sistema bancário 
também criar poder aquisitivo. Insiste em sustentar ele ser mero 
intermediário de agentes superavitários para deficitários”. 

A verdadeira responsabilidade fiscal e monetária consiste em 
assegurar a contabilidade financeira da economia ser pautada pelos 
valores, no sentido de crenças e princípios, da sociedade.  

A contabilidade financeira deve procurar recompensar a 
produtividade e promover o bem-estar coletivo.  

Assim como não pode ser desvirtuada para atender a interesses 
ilegítimos dos ocupantes do Estado e corporativistas de setores em 
busca de capturá-lo, não pode também ser integralmente delegada 
ao sistema financeiro com acesso ao Banco Central.  

O volume e o direcionamento do crédito é instrumento 
poderoso, muito mais poderoso em lugar da taxa básica de juros, 
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hoje, o principal instrumento de política monetária. [Aqui Lara 
Resende destaca um ponto não analisado em seu ensaio: o papel-
chave dos bancos públicos no direcionamento do crédito para setores 
prioritários para as políticas públicas de desenvolvimento 
socioeconômico.] 

O mito propalado pela teoria macroeconômica convencional de 
a oferta de fundos para investimento só pode vir da renda não 
consumida, da poupança, e de a taxa de juros equilibrar poupança e 
investimento, decorre da incapacidade de compreender corretamente 
a origem estatal do crédito.  

O Estado tem a capacidade de controlar tanto a expansão e o 
direcionamento do crédito, quanto a taxa de juros.  

Com base no arcabouço conceitual da Macroeconomia 
convencional, desde a criação do sistema financeiro moderno no 
século XVII, delega-se a expansão e o direcionamento do crédito para 
o sistema bancário e, atualmente, limita-se a determinar a taxa 
básica de juros, com base na teoricamente questionável e 
empiricamente duvidosa relação inversa entre juros e inflação. 

A combinação de hipertrofia financeira, concentração de riqueza 
e persistência de uma parcela expressiva da população abaixo da 
linha de pobreza, mesmo nos países mais avançados, deixa claro 
haver algo errado na gestão das economias capitalistas 
contemporâneas.  

A opção por restringir a ação do Estado, obrigando-o a se 
financiar integralmente através de receitas tributárias, enquanto a 
expansão do crédito para o setor financeiro fica irrestrita, é muito 
provavelmente a principal razão deste estado das coisas. 

Por um lado, a restrição indiscriminada ao poder financeiro do 
Estado limita a sua capacidade de criar poder aquisitivo para explorar 
as potencialidades da sociedade através do investimento em áreas 
críticas, como educação, saúde, infraestrutura, pesquisa e tecnologia 
e o meio ambiente.  

Por outro lado, completa delegação da expansão do crédito para 
o sistema bancário provoca ciclos recorrentes de euforias, inflação de 
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ativos e crises financeiras. Obrigam a intervenção do Estado como 
emprestador de última instância.  

A intervenção do Estado termina por ratificar a inflação dos 
ativos financeiros, criada pela expansão do crédito bancário às custas 
da expansão da dívida pública.  

O liberalismo econômico acusa então o aumento do passivo do 
Estado de ser a razão da crise e reforça a camisa de força ideológica 
da necessidade de restringir o seu poder financeiro.  

É imperativo romper a camisa de força ideológica da 
Macroeconomia convencional para poder repensar e superar as 
distorções do capitalismo financeiro. Ele ameaça a sua própria 
sobrevivência. 

Assim conclui seu ensaio André Lara Resende. Ele é a prova 
viva de como uma pessoa lúcida com base em sua inteligência 
pessoal pode abandonar o dogmatismo e o sectarismo de 
pressupostos “donos da verdade”. É uma prova de humildade a 
revisão dos seus conhecimentos, em uma auto-subversão das 
próprias ideias à luz de leitura de autores considerados heterodoxos 
e, por isso, marginalizados nas revistas acadêmicas e na mídia 
dominante. 
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Capítulo 2.  
25 Anos de Economia Brasileira:  
Diagnóstico a partir dos Gráficos 

Introdução 

No primeiro capítulo, recuperei as reflexões teóricas recentes 
de André Lara Resende. Baseadas no debate sobre a MMT (Modern 
Monetary Theory), senti falta de algumas necessárias adequações à 
aplicação prática à economia brasileira.  

Especialmente, para esses fundamentos teóricos serem uma 
referência para a elaboração de política econômica em curto prazo, 
aplicada em um país da periferia achei uma carência não ser tratado 
do risco de dolarização com a taxa de juro abaixo da taxa de 
crescimento econômico. Como nossa economia é ameaçada pelo risco 
de fuga de capital para o dólar, esse problema cambial necessita ser 
tratado.  

Em um sistema complexo, emergente de interações entre 
múltiplos (e diversos) componentes, não cabe reduzir todo o debate 
teórico e prático de política econômica à política monetária e à 
política fiscal. Esse reducionismo é feito no centro, em particular nos 
Estados Unidos, mas na periferia é necessário considerar também, no 
mínimo, a política cambial e a política de controle de capital. 

Neste segundo capítulo, para um diagnóstico realista da 
economia brasileira, farei uma leitura analítica dos dados e gráficos 
dos Vinte e Cinco Anos da Economia Brasileira: 1995-2020. Foi 
elaborado por Gerson Gomes e Carlos Antônio Silva da Cruz, no 
Centro de Altos Estudos Brasil Século XXI, e divulgado em maio de 
2021. 

A ideia será justamente fazer uma análise por escrito de todos 
os componentes contemplados nesse extraordinário levantamento 
estatístico em gráficos representativos de um quarto de século. 

Evidentemente, muitos adeptos da abordagem estruturalista da 
antiga CEPAL ainda padecem de vícios dessa formação. Por exemplo, 
o hábito inconsciente de dividir a economia em setores a ponto de 
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contrapor os classificados como “setores produtivos” ao dito “setor 
financeiro”.  

Para um economista atualizado com o estudo da economia 
como um componente de um Sistema Complexo isso é superado. 
Afinal, ela é interativa com a política, os conflitos de interesses entre 
classes socioeconômicas, a psicologia comportamental dos agentes 
econômicos, as instituições financeiras, governamentais e outras, as 
inovações tecnológicas, etc. As atividades econômico-financeiras são 
interdependentes. 

Mais deslocado ainda ficou se referir ao “setor externo”, como o 
resto da economia mundial fosse um apêndice similar a qualquer 
outro “setor interno”. Não se percebe o relacionamento com o 
exterior se dar não só por relações comerciais (exportação e 
importação), mas também por relações financeiras como fluxos de 
capitais de empréstimos e de investimentos diretos com participações 
acionárias em empresas implantadas no território brasileiro para 
explorar o mercado interno com tecnologia de ponta. 

No debate sobre a política cambial, há temas intricados como 
derivativos, cupom cambial e especulação. Envolve diferentes 
mercados de câmbio: primário, interbancário, derivativos e offshore 
de reais.  

É necessário entender o significado do preço do dólar futuro e a 
relação entre arbitragem e o cupom cambial. Interpretar a motivação 
dos agentes no mercado futuro de câmbio. Focalizar, especialmente, 
o circuito especulação-arbitragem nesse mercado como o principal 
determinante da taxa de câmbio no mercado à vista do Brasil. 

Se um longo período de apreciação da moeda nacional pode 
quebrar cadeias produtivas e desindustrial izar, a súbita 
desvalorização cambial não necessariamente remonta essas cadeias e 
reconstrói o caminho da industrialização. Como essa medida 
“virtuosa” não é unilateral, ela poderia desencadear uma reação ou 
“guerra cambial” com os parceiros comerciais. O comércio é, no 
mínimo, bilateral...  

A tentativa canhestra de manipular os preços relativos básicos 
– câmbio, juros, tarifas, tributos, salários –, seja no sentido de 
beneficiar o lucro, seja no sentido de controlar a inflação, é a receita 
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de “aprendiz de feiticeiro”. Com essa manipulação discricionária 
provoca conflito distributivo e não consegue obter a convergência 
para o idealizado equilíbrio geral estável! 

Como preanunciado no Prefácio, para verificar o “estado das 
coisas”, na economia brasileira, pretendo seguir a ordem da 
publicação Vinte e Cinco Anos da Economia Brasileira: 1995-2020 no 
sentido de descobrir “o dito pelos números”: 

1. relações com o exterior; 

2. atividade econômica produtiva; 

3. ciência, tecnologia e educação; 

4. crédito e sistema financeiro nacional; 

5. inflação e preços administrados;  

6. finanças públicas; 

7. emprego e distribuição de renda; 

8. comparações entre indicadores selecionados (médias 
quadrienais) por mandatos presidenciais. 

Relações com o Exterior 

Farei a análise gráfica em outra ordem metodológica. Partirei da 
visão do todo, isto é, holista, para depois a desagregar nos diversos 
componentes interativos.  

A análise macroeconômica, em geral, trabalha com agregados. 
Este reducionismo acontece porque a mente humana tem dificuldade 
em pensar a respeito de complexidades com muitas interações entre 
os elementos individualizados. 

Balanço de Pagamentos 

O balanço de pagamentos registra todas as transações de 
caráter econômico-financeiro realizadas por residentes de um país 



  69

com residentes dos demais países. Ele é constituído basicamente de 
quatro contas.  

Dependendo da natureza da transação econômica ou financeira, 
propiciando receita ou despesa de divisas, as contas podem ser 
classificadas como operações em transações correntes ou movimento 
de capitais.  

As transações correntes incluem as contas de comércio ou 
balanço comercial de serviços ou balanço de serviços e as 
transferências unilaterais. Cabe logo uma observação: falar em 
“balança” é metafórico, porém incorreto em linguagem técnica, 
porque se trata de balanços contábeis. 

O movimento de capitais constitui uma conta também chamada 
de conta de capital. O balanço comercial registra os valores FOB das 
exportações e o valor das importações.  

FOB (Free on Board) é uma expressão do comércio 
internacional com significado de “posto a bordo”, seguida da 
indicação do porto de embarque. Nessa modalidade, o exportador 
(vendedor) é obrigado a colocar a mercadoria a bordo do navio 
designado no contrato de venda, cessando sua responsabilidade 
sobre a mesma quando ela transpõe a amurada do navio. As 
formalidades de exportação são executadas pelo vendedor. 

• Se o valor das exportações superar o das importações, o 
balanço comercial apresenta um superávit.  

• Se acontecer o contrário, registra um déficit.  

• Se os valores forem equivalentes, a balança comercial estará 
em equilíbrio.  

O balanço de serviços registra as receitas e despesas de 
diversos tipos de transação, destacando-se os transportes, os 
seguros, as viagens internacionais, os royalties, a assistência técnica, 
os lucros e os juros. Estes últimos têm grande peso no balanço de 
pagamentos de países com grande dívida externa, como foi o caso do 
Brasil.  

As transferências unilaterais registram as entradas ou saídas de 
divisas decorrentes, por exemplo, do envio de recursos ao exterior 
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para a manutenção de embaixadas e serviços consulares, de 
imigrantes para ajuda aos familiares em seus países de origem, etc.  

O resultado conjunto dessas três contas é consolidado nas 
transações correntes. A conta corrente apresenta superávit ou déficit.  

A conta de capital registra:  

1. os investimentos diretos, isto é, as entradas de capital de risco 
das empresas estrangeiras com a f inal idade de se 
estabelecerem no Brasil e as saídas de investimentos de 
empresas nacionais, estabelecidas também no exterior;  

2. os empréstimos e financiamentos, obtidos por residentes no 
Brasil no exterior (entradas de divisas), e as saídas 
representadas por empréstimos concedidos a não-residentes;  

3. as amortizações, isto é, o pagamento de parte ou da totalidade 
de uma dívida, representando uma saída de divisas quando 
residentes no Brasil transferem esses recursos para não-
residentes, e uma entrada, quando acontece o inverso; e  

4. os capitais de curto prazo significam empréstimos e 
financiamentos por um prazo inferior a um ano. 

A soma das transações correntes e do movimento de capitais 
proporciona o resultado final do balanço de pagamentos:  

• se as receitas totais (entradas) superarem as despesas totais 
(saídas), o balanço de pagamentos apresentará um superávit;  

• se ocorrer o inverso, haverá um déficit; e,  

• se os valores forem equivalentes, estará em equilíbrio.  

No jargão profissional, há a expressão “abaixo da linha” (below 
the line), utilizada na análise do Balanço de Pagamentos, designando 
a linha de separação entre as transações correntes (Balanço 
Comercial + Balanço de Serviços + Transferências Unilaterais) do 
Movimento de Capi ta is (Invest imentos, Emprést imos e 
Financiamentos, Amortizações e Capitais de Curto Prazo).  

Este enfoque de partir do geral para o particular é importante 
para a análise porque um déficit em transações correntes obriga a 
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uma entrada substancial de capitais para equilibrar o Balanço de 
Paga- mentos. Acima da linha (above the line) estão as transações 
correntes.  

No caso de países endividados e anfitriões de empresas 
multinacionais, como o Brasil, a conta de serviços se apresenta 
geralmente deficitária, devido à pressão ali exercida pelos juros e 
pelos lucros e dividendos remetidos ao exterior. Se esse déficit não 
for compensado por um superávit no balanço comercial, pois as 
transferências unilaterais são geralmente de pouca monta, a conta de 
capital terá de acusar um superávit mais elevado para não ocorrer 
um déficit no balanço de pagamentos.  

No entanto, as contas do balanço de pagamentos se 
influenciam mutuamente. Por exemplo, se na conta de capital entrar 
uma grande quantidade de investimentos diretos e de empréstimos 
de financiamentos, algum tempo depois isto significará uma saída 
mais intensa de lucros e dividendos e juros pela conta de serviços, 
provocando e/ou aumentando um eventual déficit. 

Balanço de Transações Correntes 

Levando em conta a metodologia holista, o mais adequado é 
partir do geral para chegar ao particular. Nesse sentido uma visão de 
25 anos em saldos do balanço de transações correntes em % do PIB 
revela, de imediato, apenas em quatro anos (2003-2006) houve 
superávit e equilíbrio na sequência (2007). 

Com a crise mundial e o fim do boom de commodities, em seis 
anos (2010-2015) o balanço de transações correntes volta a 
apresentar déficits no patamar (-3,4%) da média dos governos FHC. 
No entanto, nesses anos ele foi crescente até haver uma grande 
depreciação cambial em 2002. 

Decorrente de Grandes Depressões, em 2016-2017 e 2020, os 
déficits diminuem para, respectivamente, -1,4%, -0,7% e -0,9% do 
PIB. 

Depois de um forte ajuste na primeira onda da pandemia, o 
déficit nas contas externas do país voltou a subir em 2021, com a 
recuperação em V da atividade econômica. Provocou importações e 
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remessas de lucros e dividendos pelas empresas. As contas externas 
do país fecharam o ano passado com déficit de US$ 28,11 bilhões, o 
equivalente a 1,75% do PIB.  

O déficit em conta corrente no período foi acima do o registrado 
no ano anterior (US$ 24,5 bilhões, ou 1,69% do PIB), mas menor se 
comparado ao observado antes da crise sanitária. Em 2019, foram 
US$ 65,03 bilhões. 

$  

O gráfico abaixo mostra os saldos comerciais terem sido 
insuficientes para cobrir o total de pagamentos em serviços externos 
e nem mesmo, entre 1995 e 2001 e depois entre 2010 e 2015,  as 
remessas de lucros e dividendos de empresas estrangeiras instaladas 
no país. 
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Os principais componentes do déficit na conta de serviços são 
os transportes, aluguel de equipamentos e viagens internacionais.  

As viagens internacionais, uma das contas mais afetadas pela 
crise sanitária, apresentou déficit de US$ 2,302 bilhões em 2021, 
resultado de US$ 5,250 bilhões de gastos de brasileiros no exterior e 
US$ 2,497 bilhões de turistas estrangeiros no país. As despesas 
externas de brasileiros caíram 70,15% em relação a 2019, quando 
somaram US$ 17,593 bilhões.  

O aumento recente da contaminação com a variante ômicron do 
coronavírus gera incerteza no curto prazo na conta de viagens 
internacionais. Evita a debandada geral, tipo “o último apaga a luz do 
aeroporto!” 
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$  

(US$ Bilhões)
Anos T A E V I
1995 3,0 0,8 2,4
1996 2,7 0,7 3,6
1997 3,2 1,0 4,4
1998 3,3 0,6 4,1
1999 3,1 0,6 1,5
2000 2,9 1,3 2,1
2001 3,0 1,9 1,5
2002 2,0 1,7 0,4
2003 1,6 2,3 0,2
2004 2,0 2,2 0,4
2005 2,0 4,1 0,9
2006 3,1 4,9 1,4
2007 4,4 5,8 3,3
2008 5,0 7,8 5,2
2009 3,9 9,4 5,6
2010 6,4 13,8 10,7
2011 8,3 16,7 14,7
2012 8,8 18,7 15,6
2013 9,8 19,1 18,3
2014 8,9 22,7 18,7
2015 5,7 21,5 11,5
2016 3,7 19,5 8,5
2017 5,0 16,8 13,2
2018 6,2 15,0 12,3
2019 5,9 14,5 11,7
2020 2,5 11,7 2,4

T     -  Transportes
 A E  - Aluguel de Equipamentos

 V I    - Viagens Internacionais

Déficit na Conta de Serviços
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$  

O déficit é compensado com folga pelo ingresso de 
Investimento Direto no País (IDP), com US$ 46,44 bilhões. O 
resultado de 2021 ainda reflete impactos da pandemia de covid-19. 

Os Investimentos Diretos no País são formados por três partes.  

Primeiro, as participações no capital: este capital entra no Brasil 
para abrir novas empresas, comprar ativos brasileiros ou ampliar as 
operações locais.  

Outra parte dos investimentos diretos são os empréstimos inter 
companhias: financiamentos das matrizes no exterior às filiais no 
Brasil. 

Por fim, o fluxo negativo de IDP é formado pelos lucros 
reinvestidos por empresas estrangeiras no Brasil. 

Mas isso ocorreu basicamente devido à forma como o BCB 
calcula o lucro reinvestido nas estatísticas do balanço de 
pagamentos: é uma espécie de resíduo de duas contas.  

• Primeiro, contabiliza quanto as empresas remeteram em lucros 
e dividendos ligados ao estoque de investimentos diretos no 
Brasil.  



  76

• Depois, o BCB faz uma estimativa de quanto as empresas de 
fato lucraram nas suas operações no Brasil. 

Quando as empresas remetem ao exterior menos lucro do 
apurado, o BCB contabiliza o reinvestimento de lucros. Em 2021 
como um todo, foram reinvestidos US$ 14,226 bilhões.  

Quando as remessas são acima do lucro estimado, então há 
uma saída de lucros antes investidos no Brasil. Para efeitos de cálculo 
do IDP, isso representa um desinvestimento. 

$  

Apenas em dois outros momentos da série histórica havia sido 
registrado um fluxo mensal negativo de investimento direto:  

1. em março de 1995 (saída de US$ 24 milhões) e  

2. em julho de 2016 (saída de US$ 103 milhões).  

Com a pandemia, o fluxo anual caiu de US$ 69,174 bilhões para 
US$ 37,786 bilhões, entre 2019 e 2020.  

No ano 2021, houve uma recuperação apenas parcial, para US$ 
46,441 bilhões. A queda de patamar do IDP também contribui para 
se tornarem mais prováveis fluxos mensais negativos. 
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Para o cálculo abaixo da relação entre posição de IDP e PIB, as 
duas variáveis foram expressas em moeda doméstica. 

$  

Quando se analisa a mudança de posição na participação no 
capital do Investimento Direto no País, referente à distribuição por 
setor de atividade econômica, na última década, observa-se a 
tendência nítida de crescimento na participação relativa de Serviços 
de 45% em 2010 a 57% em 2019. Em contrapartida, caem a 
Indústria de 39% para 32% e a Agricultura, Pecuária e Extrativa 
Mineral de 16% para 10%. 
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Já, na última década, a mudança de posição nas operações 
intercompanhia do Investimento Direto no País, referente à 
distribuição por setor de atividade econômica, é distinta. Os 
referentes à Indústria cresceram de 45% em 2010 para 60% em 
2019. Quanto a Serviços, no mesmo período, caíram de 24% para 
22%. Agricultura, Pecuária e Extrativa Mineral caíram muito mais de 
31% para 18%. 

Quanto à posição na participação no capital referente à 
distribuição por país do investidor imediato, dentro do IDP, os Países 
Baixos continuaram hegemônicos, embora tenham diminuído de 28% 
para 24%. Os Estados Unidos mantiveram-se relativamente estáveis 
de 18% para 17%, assim como a Espanha com 12%. Curiosamente, 
quem mais ganha participação entre todos os países é Luxemburgo 
de 5% para 9%. 

O Investimento Brasileiro Direto no Exterior seguiu uma 
tendência crescente contínua em termos nominais de US$ 141,9 
bilhões em 2007 a US$ 416,6 bilhões em 2019. Somando os 
montantes estáveis de investimentos em carteira e outros 
investimentos como créditos comerciais, empréstimos (curto e longo 
prazo), moeda e depósitos e outros ativos a variação do total foi de 
US$ 196,7 bilhões em 2007 a US$ 529,2 bilhões em 2019. 

Quanto aos capitais brasileiros no exterior, a posição na 
distribuição dos ativos por faixas de valor mostra os investimentos 
acima de US$ 500 milhões terem atingido quase US$ 298 bilhões em 
2019 (56% do valor total). Eram nessa faixa apenas 103 
investidores. 

Em contraste, os investimentos inferiores a US$ 50 milhões, 
somavam US$ 131,5 bilhões (25%). Eram 64.664 investidores em 
2019. A outra faixa intermediária tinha 771 investidores e cerca de 
US$ 100 bilhões (19% do valor total). 

Na distribuição por setor da posição na participação no capital 
do Investimento Brasileiro Direto, o destaque é Serviços Financeiros 
terem aumentado de 33% em 2007 para 62% em 2019. Em 
contrapartida, Agricultura, Pecuária e Extrativa Mineral caíram de 
34% para 19% e a participação da Indústria de 13% para 8% no 
período. 
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Chocante é a fuga de capitais brasileiros para os paraísos 
fiscais, inclusive com o próprio (mau) exemplo do atual ministro da 
Economia. Na distribuição por país da posição na participação no 
capital do Investimento Brasileiro Direto, em 2019, Ilhas Cayman 
lideravam com 22%, em seguida vinham Países Baixos (21%), Ilhas 
Virgens Britânicas (15%), Bahamas (11%), Luxemburgo (6%), 
Estados Unidos (6%), Áustria (3%), Panamá (3%), Outros (13%). 

Um gradual aumento do déficit do balanço de transações 
correntes é condizente com uma economia demandante de mais bens 
e serviços do exterior e onde as empresas têm maior lucratividade, 
aumentando as remessas. Os lucros e dividendos puxaram a elevação 
em transações correntes no último ano, encerraram 2021 em US$ 
29,85 bilhões e praticamente voltaram aos patamares de 2019, 
quando somaram US$ 31,9 bilhões. 

As transações correntes mostram a diferença entre entradas e 
saídas do país em operações externas, como de comércio exterior, 
rendas e transferências. Déficit menor, contudo, pode significar 
desempenho recessivo ou depressivo da economia, como foi em 
2020. 

A contrapartida do balanço de transações correntes é o gráfico 
abaixo. 

$  
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O classificado de maneira pejorativa muitas vezes como 
“capital-motel”, por causa de seu entra-e-sai em curto prazo, os 
investimentos estrangeiros em carteira têm importância na busca de 
melhor saldo no balanço de pagamentos. Confira no gráfico abaixo, 
desde o golpe de 2016, dadas a insegurança política e a imagem 
externa negativa, o país não tem atraído esses investimentos como 
antes, quando obtinha saldos positivos. 

$  

Desde 2016, houve repatriamento do capital estrangeiro 
investido em carteira nos títulos de renda fixa com juros 
disparatados, embora tenha ocorrido saldo positivo em 2020. Os 
estrangeiros se arriscaram em ações de empresas brasileiras até 
2018. É nítido o contraste com os grandes saldos positivos da Era 
Social-desenvolvimentista, em especial de 2005 a 2015. 
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Balanço Comercial 

Caracterizada a economia brasileira como integrada à economia 
global, embora com baixo grau de abertura comercial externa, como 
será demonstrado adiante, pelo lado da tecnologia fica patente a 
dependência das propriedades estrangeiras, investidas no País. Na 
análise do fluxo comercial esse aspecto se destacará mais. 

O balanço comercial mostra a relação entre as exportações e as 
importações de um país. Quando o valor das exportações excede o 
das importações, o país apresenta um superávit e torna-se credor do 
estrangeiro. Quando, ao contrário, as importações superam as 
exportações, o país fica em dívida com o estrangeiro e apresenta um 
déficit em seu balanço comercial. 
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Uma série de fatores influi sobre a ocorrência de um déficit ou 
de um superávit no balanço comercial. Entre os mais importantes, 
cita-se:  

1. a evolução dos preços das importações e das exportações de 
um país;  

2. a evolução dos volumes importados e exportados.  

A relação de troca se dá entre os preços de exportação e os 
preços de importação de um país. O índice para medir esta relação é 
geralmente calculado por meio dos índices dos preços das 
exportações e das importações. Reflete a posição de cada país em 
termos de seu poder de compra em âmbito internacional.  

Se os preços das exportações sobem mais rapidamente (ou 
caem mais devagar) se comparados aos preços das importações, há 
um aumento ou melhora nas relações de troca.  

Quando ocorre o inverso, isto é, quando os preços das 
importações sobem mais (ou diminuem menos), há uma queda na 
relação de trocas, também denominada “deterioração das relações de 
troca”.  
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Em geral, calcula-se a evolução das relações de troca de acordo 
com a fórmula: P x exp. / P x imp., isto é, tomando-se os respectivos 
índices (a partir de um ano-base = 100), dividindo um pelo outro e 
multiplicando por 100. 

Termos de Troca 

$  

Fica claro a melhoria do índice dos termos de troca de 2006 
(100) até 2011 (129). Depois declina até 2015 (102) e se recupera 
um pouco de 2017 a 2020, quando se mantém em torno da média de 
110. 

Para análise da evolução dos índices de preços fiz um 
comparativo percentual dos índices das exportações e das 
importações. No governo FHC I, preços de exportação cresceram 
cerca de 14% a mais se comparados aos de importação. Nos 
governos FHC II e Lula I até 2005, ficaram bastante colados com 
exportação, só superando na média em 2%. 

O gráfico mostra bem o descolamento do crescimento dos 
preços das exportações a partir de 2006 até 2014. De acordo com a 
tabela abaixo ficaram no período em média 21% acima do 
crescimento dos preços dos importados. No período posterior 
(2015-2020), reduziram-se para a média de 16%. 
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Múltiplos
em %

X M X/M 
1995 114 102 111%
1996 114 103 111%
1997 115 98 117%
1998 107 92 116%
1999 93 93 100%
2000 96 93 104%
2001 93 90 103%
2002 89 87 102%
2003 93 92 101%
2004 103 102 101%
2005 115 113 102%
2006 130 121 108%
2007 144 131 110%
2008 181 159 114%
2009 157 141 111%
2010 189 147 129%
2011 233 168 139%
2012 222 169 131%
2013 215 167 128%
2014 203 164 124%
2015 159 145 110%
2016 150 132 114%
2017 165 137 120%
2018 173 147 118%
2019 166 141 118%
2020 166 141 118%

Fonte: FUNCEX-IPEADATA (elab. Fernando N. Costa)

Índices de Preços
Ano Base 1994= 100
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Evolução dos Índices de Preços das Exportações e  
das Importações (Ano Base 1994= 100) 

$  

Um desequilíbrio entre os preços de exportação e de 
importação poderá provocar um déficit no balanço comercial, o 
mesmo acontecendo com alterações nos volumes das importações e 
exportações.  

A capacidade para importar é medida pela razão entre o valor 
das exportações (preço x quantidade) e o preço das importações.  

Geralmente, este índice é calculado pela seguinte fórmula:  
CPI = P exp. x Q exp. / P imp., onde o preço das exportações, a 
quantidade exportada e o preço das importações são incorporados à 
fórmula mediante índices a partir de determinado ano-base. 

A capacidade para importar não depende só das relações de 
troca, isto é, a relação entre os preços das exportações e o das 
importações, porque o volume ou a quantidade exportada pelo Brasil 
no período em exame cresceu mais de três vezes (100 em 1994 para 
311 em 2020), neutralizando pelo menos em parte a elevação dos 
preços de importação em 41% (100 em 1994 para 141 em 2020) no 
mesmo período. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportações Importações
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$  

Quanto a volume, a quantidade de importação cresceu acima 
em quase toda a série temporal, exceto no período 2003-2006 
(governo Lula I), quando o crescimento da quantidade exportada foi 
maior em média de 14%. Se retirar esse período da série, na média o 
crescimento da quantidade exportada teria sido cerca de ¾ (74%) do 
crescimento da quantidade importada 

Múltiplos
em %

X M X/M 
1995 94 148 64%
1996 96 157 61%
1997 106 185 57%
1998 110 189 58%
1999 118 161 74%
2000 132 182 72%
2001 144 187 77%
2002 157 164 95%
2003 181 158 115%
2004 216 187 115%
2005 236 197 120%
2006 244 229 107%
2007 257 279 92%
2008 251 329 76%
2009 224 273 82%
2010 245 374 66%
2011 252 408 62%
2012 252 398 63%
2013 259 433 60%
2014 255 422 60%
2015 276 358 77%
2016 285 316 90%
2017 304 333 91%
2018 318 372 86%
2019 309 381 81%
2020 311 372 84%

Fonte: FUNCEX-IPEADATA (elab. Fernando N. Costa)

Índices de Quantum
Ano Base 1994= 100
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Evolução dos Índices de Quantum das  
Exportações e das Importações (Ano Base 1994= 100) 

$  

O balanço comercial é também chamado de “balanço visível”, 
devido o país registrar esse comércio internacional de mercadorias 
em seu balanço de pagamentos. Um país pode ter um superávit no 
balanço comercial e um déficit no balanço de pagamentos. Isso 
o c o r r e g e ra l m e n t e c o m o s p a í s e s s u b d e s e nvo l v i d o s 
desindustrializados. 

O balanço comercial brasileiro é “quase invisível”. As 
participações das exportações brasileiras nas exportações mundiais 
sempre foram muito baixas.  

Mesmo com a “abertura externa”, anunciada na Era Neoliberal I 
(anos 90), ficou abaixo de 1% entre 1995 e 2003. A partir de então 
obteve uma firme tendência crescente de 0,98% nesse ano até 
1,41% em 2011. Aí reverteu até baixar para o patamar de 1,16% em 
2015 e 2016 e se elevou para o patamar em torno de 1,20% entre 
2017 e 2020. 

Na realidade, os “market-shares” dos países na exportação 
mundial se alteraram no ranking dos trinta maiores entre 2016 e 
2020 por: 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportações Importações
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• ascensão da China (de 13,3% para 14,7%) e dos Países Baixos 
(de 2,9% para 3,8%); 

• queda dos Estados Unidos (de 9,1% para 8,1%), da Alemanha 
(de 8,4% para 7,8%), do Japão (de 4,1% para 3,6%), da 
França (de 3,1% para 2,7%), da Coréia do Sul (de 3,1% para 
2,9%), do Reino Unido (de 2,6% para 2,3%); 

• fora dos 10+ mas com manutenção de mais de 2% foram 
Bélgica (de 2,5% para 2,4%), Canadá (de 2,4% para 2,2%), 
México (2,3% em 2016) e Singapura (2,1% nos dois anos); 

• todos os demais (17) até os trinta maiores acima de 1% 
ficaram abaixo de 2%, inclusive petroestados como Rússia 
(1,9%), Emirados Árabes (1,9%), Arábia Saudita (1,1%), 
membros da União Europeia (Espanha 1,7%, Suíça 1,8%, 
Áustria 0,9%) e plataformas de exportação do Sudeste Asiático 
(Taipei Chinês 2%, Vietnã 1,1%,  Malásia 1,3%). 

O grau de abertura ao comércio mundial pode ser melhor visto 
pela relação entre o fluxo comercial (exportação + importação) e o 
PIB.  

• no governo FHC I, ficou em média de 13% do PIB;  

• no FHC II, 19%;  

• no Lula I, 22% até a crise mundial, quando caiu para 17% em 
2009 e 2010;  

• no governo Dilma (2011-2015), a média foi 19%;  

• no governo golpista (2016-2018), manteve-se em 19%;  

• no desgoverno atual, subiu para 22% em 2019 e 25% em 
2020, devido à maior queda do PIB. 
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Para se comparar com os graus de abertura de outros países 
em 2017, dou os seguintes exemplos: Cingapura (243%), Coréia 
(75,8%), Índia (51,7%), Rússia (42,6%), China (37,8%), Estados 
Unidos (29%), Argentina (27,6%). Todos esses tinham abertura 
comercial bem maior em comparação com à do Brasil (18%). 

Quan t o a o impa c t o d a s c hamada s “ e xpo r t a ç õe s 
líquidas” (exportação - importação) como componente da demanda 
final do PIB, pela tabela acima, observa-se ter sido negativo de 1995 
a 2000, provavelmente pela sobrevalorização da moeda nacional. No 
período 2003-2007, quando inclusive aconteceu o inédito superávit 
do balanço de transações correntes em cinco anos seguidos, esse 
componente teve participação média de 4,3% do PIB. 

Devido ao efeito negativo da crise mundial sobre o comércio 
exterior, de 2008 a 2015, o impacto médio caiu para 0,9% do PIB. 
Após a depreciação da moeda nacional, de 2016 a 2020, o impacto 
médio se elevou para 3,0% do PIB. 
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Corrente Brasileira de Comércio Exterior em US$ Bilhões 

$  

Impactos Setoriais das Exportações e Importações 

Quando se analisa a evolução da participação do Brasil nas 
exportações mundiais de produtos industriais, nesse último quartel de 
século, percebe-se de 1995 a 2003 ficou abaixo de 0,69% do total. 
De 2004 a 2008, elevou para até 0,85% do total. De 2009 a 2013, 
permaneceu em torno de 0,70%. De 2014 a 2018, caiu para a média 
de 0,62%. Em 2019, último ano com dado disponível, afundou para 
0,55%. 

Em paralelo, a participação das exportações mundiais de 
alimentos no total das exportações mundiais mostrou ficar em torno 
de 8%, embora de 2000 a 2008 tenha caído para girar em torno de 
7%. Dentro delas, a participação das exportações brasileiras de 
alimentos no total das exportações mundiais de alimentos se elevou 
do patamar médio de 3% entre 1995 e 2000, com tendência firme 
crescente até o platô de 5,7% de 2011 a 2013. Desde então baixou 
para flutuar entre 5% e 5,3%. 

A participação brasileira nas exportações mundiais de 
combustíveis e produtos de mineração, depois de ficar entre 0,8% a 
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1% de 1995 a 2005, passou a crescer até atingir 1,9% em 2011. 
Teve um recaída até 1,5% em 2015 e daí se elevou novamente até 
2% em 2019. 

Evolução das Exportações de Produtos Básicos E 
Manufaturados em US$ Bilhões 

$  

O grá f i co ac ima ta lvez se ja o melhor re t rato da 
desindustrialização brasileira ocorrida na pauta de exportações 
brasileira desde o início da crise mundial em 2009. Não se deve dizer 
o país ter voltado a ser, absolutamente, primário-exportador, embora 
a exportação de manufaturados tenha caído de US$ 92,7 bilhões em 
2008 para US$ 60,8 bilhões em 2020. 

Em compensação o crescimento da exportação de produtos 
básicos teve uma tendência crescente relativamente firme de 1995 
(US$ 11 bilhões) a 2011 (US$ 122,5 bilhões). Depois caiu até US$ 
79,2 bilhões em 2016 e voltou ao patamar de US$ 119 bilhões de 
2018 a 2020. 

O gráfico abaixo expressa as mudanças das participações 
relativas no total. Manufaturados chegou a representar 59% da pauta 
de exportações em 2000 e caiu para 29% em 2020! Trocaram 
posições com produtos básicos: eram 23% e se tornaram 57% do 
total. 
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Um espanto é o posicionamento golpista da FIESP, pois a 
exportação da indústria de transformação só variou de US$ 38,5 
bilhões a US$ 47,5 bilhões nos governos FHC. Nos governos social-
desenvolvimentistas, foi de US$ 57,2 bilhões em 2003 ao pico de US$ 
148 bilhões em 2011 e manteve esse patamar até 2013. Com a 
queda para US$ 120 bilhões em 2015 já se tornou golpista! 

Como castigo, voltou ao máximo de US$ 137,8 bilhões em 2018 
e despencou para US$ 114,8 bilhões em 2020. Finalmente, no ano 
corrente (2022), mudou seu presidente, elegendo o filho do vice-
presidente de Lula, o empresário-industrial José Alencar 
(1931-2011). 

A participação da indústria de transformação nas exportações 
totais, no período de 1995-2020, foi um profundo mergulho. A queda 
foi de 82,8% para 54,7%. Durante o primeiro mandato Dilma, ficou 
flutuando em trono de 59,2%. No início do segundo, já apoiava o 
golpismo... 

Na realidade, os saldos comerciais com produtos industriais só 
foram positivos de 2002 a 2007. Não à toa, coincidiram com os anos 
do balanço de transações correntes superavitário, indicando como os 
saldos muito positivos das exportações de produtos básicos 
compensaram nos demais anos os déficits no comércio externo de 
produtos industriais. 
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Na recessão de 2009 e nos impactos da Grande Depressão, em 
meados da década passada, diminuíram as importações de produtos 
industriais em valores absolutos e os déficits foram menores. Quando 
a economia retoma o crescimento, ampliam-se os déficits. 

Essa é a atual realidade brasileira: a exportação de produtos 
básicos do agronegócio e do extrativismo mineral e de petróleo está 
garantindo a importação de produtos industriais necessários à própria 
indústria brasileira como insumos, máquinas e equipamentos. Perante 
esse quadro de necessidade de substituição de importações 
industriais, as exportações dos demais garantem o superávit do 
balanço comercial brasileiro. 

Depois dos déficits comerciais de 1995 a 2000, a economia 
brasileira só teve um pequeno déficit (US$ 4 bilhões) no balanço 
comercial em 2014. Isso não se deveu apenas à ascensão dos citados 
setores exportadores, mas principalmente devido à mudança da 
divisão internacional do trabalho, onde “a fábrica do mundo” (China) 
importa muito de “a fazenda do mundo” (Brasil). 
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O Brasil é, principalmente, exportador de minério de ferro, 
petróleo, soja, açúcar, café, carnes bovina e de frango, celulose, 
milho. Os 10 principais países consumidores das exportações 
brasileiras são China, Estados Unidos, Países Baixos, Argentina, 
Japão, Chile, México, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. 

O Brasil é o principal exportador de açúcar, café, suco de 
laranja, soja, carne bovina e carne de frango, embora só seja o maior 
produtor só de café e suco de laranja. Nos demais citados é o 
segundo produtor. Em milho é o terceiro produtor e exportador e em 
carne suína é o quarto em produção e exportação. 

Saldo Saldo
X M X - M Total

1995 38,5 43,9 5,4- -3,5
1996 39,3 45,3 -6,0 -5,6
1997 41,2 51,8 -10,6 -6,7
1998 40,6 51,1 -10,5 -6,7
1999 38,4 43,1 -4,7 -1,3
2000 44,8 48,3 -3,5 -0,7
2001 46,4 48,6 -2,2 2,7
2002 47,7 40,7 7,0 13,2
2003 57,4 40,7 16,7 24,9
2004 75,8 51,8 24,0 33,9
2005 92,0 60,9 31,1 44,9
2006 105,0 75,2 29,8 46,5
2007 118,9 100,1 18,8 40,1
2008 137,0 144,2 -7,2 24,9
2009 101,8 110,1 -8,3 25,3
2010 124,6 159,4 -34,8 20,1
2011 148,0 196,8 -48,8 29,8
2012 144,3 194,9 -50,6 19,4
2013 146,1 205,9 -59,8 2,4
2014 133,5 197,0 -63,5 -4,0
2015 120,2 150,9 -30,7 19,7
2016 121,8 124,2 -2,4 47,6
2017 133,0 136,2 -3,2 66,9
2018 138,5 163,6 -25,1 58,1
2019 126,9 161,1 -34,2 48,1
2020 114,8 147,7 -32,9 51,0

Fonte: IPEADATA (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

Período (US$ Bilhões)
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Quanto à proporção da produção exportada, em açúcar (66%), 
café (50%), suco de laranja (92%) e soja (64%) predomina a 
exportação. Em milho (39%), carne de frango (27%), carne bovina 
(20%) e carne suína (19%), a maior parte da produção é direcionada 
para atender o mercado interno. 

$  

O país perdeu cinco posições no ranking de exportações da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). Em 2008, ocupava o 22º 
lugar e em 2021, o 27º.  

Concomitantemente, Brasil também vem perdendo relevância 
quando se avalia a produção industrial mundial, de acordo com dados 
da CNI. Se em 1994, o Brasil contribuiu com 2,69% do valor 
adicionado da indústria de transformação mundial, essa participação 
caiu para 1,19% em 2019. 

Principais Produtos Exportados pelo Brasil em 2021 Valor FOB US$
1º Minério de Ferro 42,2 Bilhões
2º Soja 37,3 Bilhões
3º Óleos brutos de petróleo 27,4 Bilhões
4º Açúcares e melaços 8,5 Bilhões
5º Carne Bovina 7,4 Bilhões
6º Farelos de Soja 7,2 Bilhões
7º Óleos combustíveis de petróleo 6,6 Bilhões
8º Demais produtos – Indústria de Transformação 6,4 Bilhões
9º Carnes de aves 6,3 Bilhões
10º Celulose 6,1 Bilhões
Fonte: ComexStat — Dados do Ano de 2021 até novembro.
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A perda de exportações industriais é preocupante para o país. 
As vendas para o mercado externo e interno desse setor beneficiam 
mais à economia brasileira, proporcionalmente aos setores 
exportadores de commodities, em empregos, salários e tributos. 

$  

Em 2021, devido ao desempenho positivo dos bens primários, o 
superávit comercial brasileiro chegou a US$ 61,2 bilhões, o maior em 
dólares correntes já registrado desde 1997. No caso da indústria de 
transformação, com déficit sistemático desde 2008, o saldo se 
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deteriorou expressivamente no ano passado, ao passar de US$ 32,1 
bilhões em 2020 para US$ 53,5 bilhões em 2021, seu terceiro maior 
déficit na série histórica em dólares correntes. 

A Carta IEDI Edição 1128 (11/02/2022) analisa a evolução dos 
fluxos de comércio exterior da indústria brasileira em 2021 
agregando seus diferentes ramos segundo sua intensidade 
tecnológica, de acordo com a metodologia difundida pela OCDE. 
Assim, a indústria de transformação foi dividida em quatro faixas 
alta, média-alta, média e média-baixa tecnologia. No segmento de 
baixa intensidade, não há ramos da indústria de transformação, 
reunindo apenas bens da agropecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura. 

O aprofundamento do déficit industrial em 2021 deveu-se a um 
avanço mais intenso em suas compras externas em relação a suas 
vendas ao restante do mundo. O setor como um todo importou US$ 
197,4 bilhões, equivalendo a um avanço de +35,1% no acumulado do 
ano passado. Suas exportações totalizaram US$ 144,1 bilhões, 
cresceram menos: +26,3%. 

Embora com um resultado mais fraco, as vendas externas da 
indústria não deixaram de ter uma boa reação. Desde 2012 não se 
via uma evolução tão positiva. Em parte, isso se deve à baixa base de 
comparação, em função não só da pandemia em 2020 (-9,7%), mas 
também da queda provocada pela crise argentina e tensões 
comerciais entre EUA e China em 2019 (-5,2%). 
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Por intensidade tecnológica, a reação foi mais forte nos grupos 
intermediários: +38,0% na média intensidade, devido sobretudo à 
metalurgia e minerais não metálicos, e +32,7% na indústria de 
média-alta tecnologia, impulsionada por máquinas e equipamentos, 
aparelhos e materiais elétricos e outros equipamentos de transporte 
terrestre. 

$  

As exportações da média-baixa intensidade tecnológica também 
se expandiram a um ritmo forte, embora inferior ao agregado do 
setor. Variaram +21,5%, sob influência positiva de derivados de 
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petróleo; têxteis, vestuário e calçados; madeira, papel e celulose e 
também de produtos alimentícios. Estes três grupos mantiveram seus 
níveis de crescimento no último trimestre de 2021, sugerindo 
continuidade da evolução na entrada de 2022.  

$  

A indústria de média tecnologia, em muito devido à metalurgia, 
registrou ainda uma importante aceleração: +56,2% ante o 4º 
trimestre de 2020. Já as faixas de média-alta e média-baixa tiveram 
pequena desaceleração em comparação com seus resultados 
acumulados em 2021 como um todo: +30,8% e +17,5%, 
respectivamente. 
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Na indústria de alta tecnologia a performance recente deixou a 
desejar. No acumulado de 2021, suas exportações variaram apenas 
+2,7%, após um recuo de -37,2% em 2020. Esta alta só foi possível 
devido ao 2º trimestre de 2021, graças a bases baixíssimas de 
comparação. Em todos os demais trimestres o desempenho foi 
negativo, inclusive em out-dez/21: -18,3%.  

O maior obstáculo desta faixa tem sido o setor aeronáutico. Ele 
permanece prejudicado pelo contexto de pandemia. 

$  
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Em contraposição, todas as faixas, sem exceção, ampliaram 
fortemente suas importações: +30% na alta tecnologia, +37,8% na 
média-alta, +28,1% na média e +38,8% na média-baixa. As faixas 
de maior intensidade, tradicionalmente deficitárias, tiveram seus 
déficits ampliados para níveis historicamente elevados em 2021. 

Já nos ramos de menor intensidade, os saldos não só foram 
positivos, como costumam ser, como também tiveram importante 
reforço. O superávit da média intensidade tecnológica aumentou 
quase 70% em relação a 2020, para US$ 9,1 bilhões, e o superávit 
da média-baixa foi o maior da série a preços correntes, chegando a 
US$ 39,1 bilhões, em função de produtos alimentícios e de madeira, 
papel e celulose. 

$  

A tabela abaixo sintetiza os saldos do balanço comercial por 
intensidade tecnológica em US$ FOB bilhões de 1995 a 2019. Nas 
linhas referentes à alta e média-alta tecnologia há crescentes déficits 
comerciais. Na média-baixa tecnologia, o déficit comercial surge a 
partir de 2010, ou seja, após a explosão da crise mundial. 
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Saldos do Balanço Comercial por Intensidade Tecnológica  
em US$ FOB Bilhões 

 

$  

O governo brasileiro sem planejamento parece aceitar o lugar 
do país na divisão internacional do trabalho, de maneira inelutável, 
com a pressuposta condenação à vocação agrícola, acrescentada 
apenas das relevantes exportações de minério de ferro e petróleo, ou 
seja, da indústria extrativa. A indústria de transformação só alcança 
superávits comerciais em suas relações com o exterior em baixa 
tecnologia, em especial, em madeira e seus produtos papel e 
celulose, além de alimentos, bebidas e tabaco. 

No entanto, como veremos, embora tenha voltado a ser 
primária/extrativista exportadora, a economia brasileira é 
diversificada na produção dirigida para o mercado interno. O 
problema é ser dependente tecnológica de importação de bens 
intermediários e finais com maior valor agregado.  

Sua indústria não é autônoma. Muito antes pelo contrário, ela é 
integrada e dependente de complementariedade com o comércio 
internacional. 



  103

Destinos das Exportações e Origens das Importações Brasileiras 

Mudanças recentes (de 2013 a 2020) na estrutura do comércio 
exterior brasileiro por países e blocos econômicos possuem 
tendências firmes, seja de alta, seja de queda.  

No caso de alta, a exportação para a China passou de 19% do 
total para 32,3% do total. A importação vinda da China se elevou de 
15,6% para 21,4%. 

A exportação para os Estados Unidos tiveram alta e baixa, mas 
nas pontas (2013 e 2020) se manteve nos mesmos 10,2%. 
Importação vinda do Império tem participação relativa ½ a mais: 
15% em 2013 e 15,2% em 2020, um pouco maior nos anos 
intermediários. 

 Houve queda firme e forte no comércio exterior com a 
Argentina. Exportação para o vizinho caiu de 8,1% para 4%. 
Importação vinda dela caiu dois pontos percentuais: de 6,9% para 
4,9%. 

Em termos de país isolado, em seguida vem o Japão. Para lá, 
no período, a exportação caiu de 3,3% para 2%. O movimento foi 
similar na importação: de 3% para 2,3%. 

Considerando os blocos regionais de comércio, a exportação 
para a União Europeia caiu de 18,1% para 13,5%. A importação de 
cá para lá caiu de 19,7% para 16,9%. 

A ALADI (exclusive o MERCOSUL) também teve queda como 
destino de exportação de 10,6% para 7%. No caso de importação, foi 
de 7,8% para 6%. 

Finalmente, para o MERCOSUL (inclusive a Argentina), a queda 
da exportação foi de 10,2% para 5,9%. A queda da importação foi de 
8% para 6,6%. 

Portanto, o comércio exterior brasileiro se tornou dependente 
do sinocentrismo. Essa expressão se refere à visão de mundo onde a 
China é o centro cultural, político ou econômico do mundo. Pode ser 
considerado análoga ao eurocentrismo. 

Essa mudança radical está estampada no gráfico abaixo. 
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Em contraponto, vale examinar o comércio exterior com os 
Estados Unidos. Desde a recessão de 2009, o saldo ficou negativo, 
exceto em 2017. 

$  

Em síntese, os destinos das exportações brasileiras em 25 anos 
se alteraram completamente em função da nova divisão internacional 
do trabalho com a emergência como a maior potência econômica 
mundial em termos de PIB por Paridade de Poder de Compra. Em 
2017, segundo o The World Factbook, elaborado pela insuspeita CIA, 
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o PIB PPC da China era US$ 25,239 trilhões, o da União Europeia, 
US$ 21,998 trilhões e o dos Estados Unidos, US$ 20,413 trilhões. Em 
quarto lugar, nesse ranking, vinha a Índia com US$ 10,385 trilhões. 

Em 1995, a exportação brasileira para a China era equivalente a 
3,5% do total. Estava abaixo da ALADI (exclusive MERCOSUL) com 
8,5%, Argentina (8,7%), Estados Unidos (18,7%) União Europeia 
(28,8%). 

Passaram-se 25 anos, em 2020, a China se tornou o maior 
destino (32,3%), União Europeia caiu para 13,5%, Estados Unidos 
para 12%, ALADI (exclusive MERCOSUL) para 7%, Argentina para 
4%. 

A exportação brasileira cresceu de US$ 46,5 bilhões em 1995 
para o pico de US$ 256 bilhões em 2011 e depois caiu para US$ 
209,9 bilhões em 2020, e atingiu novo pico em 2021 com US$ 280,4 
bilhões.  Essa emergência do país como grande exportador de 
commodities se deu graças, em boa parte, à China. 

É um espanto a hostilidade da política externa brasileira do 
atual desgoverno brasileiro à China! 

Resolução do Problema com Endividamento Externo 

A média das reservas internacionais líquidas brasileiras nos oito 
anos dos dois mandatos do governo FHC foi US$ 37,15 bilhões, mas 
com tendência declinante de 1996 com o máximo de US$ 60,1 
bilhões até entregar o governo para Lula com apenas US$ 16,3 
bilhões. Depois da “freada para arrumação” em 2003, quando já 
elevou para US$ 20,5 bilhões, progressivamente, os governos social-
desenvolvimentistas foram as elevando até atingir o pico de US$ 373 
bilhões em 2012. 

Esse elevado patamar se manteve relativamente estável até 
2018. Nos dois primeiros anos do inepto desgoverno atual, o 
preposto no ministério da Economia “queimou quase US$ 20 bilhões” 
sem nenhum benefício macroeconômico em troca. As reservas 
internacionais aumentaram para US$ 362,2 bilhões em dezembro de 
2021. 
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Elas são estratégicas para enfrentar o grave problema externo 
brasileiro, vindo desde a ditadura militar, e agravado na Era 
Neoliberal I. A dívida externa pública se elevou de US$ 159,3 bilhões 
a US$ 241,6 bilhões no primeiro governo FHC, quando se adotou o 
Regime de Banda Cambial com a moeda nacional sobrevalorizada 
para controlar a inflação.  

O balanço comercial teve déficit em todos os anos até o ano 
2000. Com a maxidepreciação cambial de 2002 e o boom de 
commodities, provocado principalmente pela demanda externa da 
China e preparação do agronegócio brasileiro com apoio da EMBRAPA, 
do desenvolvimento da indústria de máquinas agrícolas e do 
MODERFROTA do BNDES, como já visto, o saldo comercial se tornou 
superavitário em todos os anos, exceto 2014, quando cotações de 
commodities despencaram. 

A prudente política econômica dos governos Lula deu prioridade 
a diminuir a dívida externa do setor público de US$ 135,7 bilhões em 
2003 até US$ 84,3 bilhões em 2008. Em 2005 a dívida externa 
brasileira representava 51,2% do PIB, nem toda devida ao FMI. 

Em 1987 o Brasil havia decretado moratória unilateral e 
suspendido o pagamento da dívida. Só voltou a renegociá-la em 
1994, regularizando o crédito externo para tomar novos créditos. 

Por fim, em dezembro de 2005, o governo Lula quitou a dívida 
com o FMI, antecipando o valor de US$15,5 bilhões a vencerem até o 
fim de 2007. Essa atitude se mostrou ser bastante prudente pelos 
acontecimentos futuros. 

Com a explosão da crise mundial, a dívida externa pública 
voltou a se elevar até o patamar máximo de US$ 139,2 bilhões, 
atingido justamente em 2014. Depois, tem leve tendência de queda 
até US$ 124 bilhões em 2020. 

A dívida externa privada, em contraponto, devido ao custo de 
oportunidade com recursos mais baratos no exterior, assume uma 
tendência de crescimento de US$ 69,1 bilhões em 2004 até o pico de 
US$ 213,6 bilhões em 2014. Depois, também tem leve tendência de 
queda até US$ 186,5 bilhões em 2020. 
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A dívida externa bruta tinha se elevado de 20,7% do PIB em 
1995 para 41,8% do PIB em 2002. Essa relação foi caindo até 12% 
do PIB em 2008. No locaute de 2015 e 2016, para criação do 
ambiente econômico propício ao golpe semiparlamentarista, voltou-se 
a elevar para patamar em torno de 17-18% do PIB até atingir 21,3% 
do PIB em 2020. 

A relação da dívida externa bruta com as reservas era um 
múltiplo superior a três vezes em 1995. Ele foi se elevando até mais 
do dobro, ou seja, 6,5 vezes em 2000. Depois entrou em tendência 
firme de queda até quase se igualarem em 2007: 107%. Desde 2008, 
inverteu-se a dívida externa se mantém em um patamar de cerca de 
90% das reservas cambiais. 

A dívida externa líquida, quando subtraem os valores das 
reservas internacionais, foi crescente de 12% do PIB em 1995 até 
37% do PIB em 2002. No primeiro governo Lula, caiu para 6,9% em 
2006. Com a reeleição, a dívida externa líquida passou a ser negativa 
e se mantém assim até 2020 com a relação -4,5% do PIB. 

A curva gráfica da relação entre a dívida externa líquida e as 
exportações tem o mesmo perfil. Saiu de 199% em 1995 para quase 
dobrar (394%) em 1999. Daí declina até ela se tornar negativa em 
2007. Depois de alcançar -40% em 2009, oscila na faixa entre 
-20,4%, atingida em 2014, e -30,7% em 2020. 
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O EMBI+ Br é o índice para avaliar o risco de títulos de crédito 
emitidos nacionalmente. A unidade de medida utilizada para avaliar o 
risco-país são os pontos base. Funciona da seguinte forma: dez 
pontos base são equivalentes a 0,1%. 

Ele indica um grave problema externo entre 1995 (933 no fim 
do ano) e 2002 (1.445) no fim do primeiro período neoliberal. Para 
surpresa de O Mercado, em todo o período social-desenvolvimentista 
(2003 a 2014), exceto no primeiro ano, quando já caiu para 468, e 
no fim de 2008, quando se elevou para 418 face à explosão da crise 
mundial, o patamar médio ficou em cerca de 200 pontos base. 

Depois do ano preparatório para o golpe na Presidenta reeleita, 
quando atingiu 523 pontos base, depois voltou para aquele patamar 
se segurança. Quem não briga contra os números estatísticos tem de 
reconhecer a resolução do problema com endividamento externo se 
deu graças ao governo social-desenvolvimentista! 

Atividade Econômica 

Produção e Renda 

O gráfico abaixo é bastante didático, pois foi elaborado com 
valores deflacionados, considerando o PIB a preços do último ano da 
série temporal. Observa-se a economia brasileira com tendência firme 
de alta até 2014.  

Parte de R$ 4,5 bilhões em 1995 e vai até R$ 8 bilhões em 
2014. Sobe “degraus” em 2000, 2004 e 2010 – e “rampa” após esses 
anos. 

Com a volta da Velha Matriz Neoliberal (VMN), fiscalista e 
recessiva, depois dessa longa emergência ela se submerge de um PIB 
de R$ 8 trilhões para R$ 7,4 bilhões no ano do golpe. Tenta reagir, 
mas volta ao mesmo patamar depressivo em 2020.  
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Quando se considera o PIB em dólares correntes, toda 
depreciação da moeda nacional o diminui e apreciação o eleva. 
Fatores casuísticos como um ataque especulativo e/ou uma fuga ou 
repatriamento de capitais afetam seu valor nominal na moeda 
estrangeira. 

Exemplo disso foi quando, através do Regime de Banda 
Cambial, manteve-se a moeda nacional apreciada. Então, de 1995 a 
1998, o PIB se manteve estável em US$ 0,9 trilhão. 

Com a alteração para o Regime de Câmbio Flexível, de 1999 a 
2004, ele se manteve no patamar de US$ 700 bilhões. O ciclo altista 
desde 2002 (US$ 500 bilhões) até 2011 (US$ 2,6 trilhões) 
impressiona pela multiplicação por cinco vezes, devido à combinação 
de crescimento do produto real e o fortalecimento da moeda 
nacional. 
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Depois dos “quatro anos gloriosos” do primeiro ano da 
Presidenta Dilma, mantendo o patamar de US$ 2,5 trilhões, ela é 
reeleita. O sério temor de depois dela o Lula voltar a ser reeleito 
sucessivamente, levaria o PT a se manter hegemônico na coalização 
partidária do Poder Executivo por seis mandatos ou 24 anos: ¼ de 
século de transformação social-desenvolvimentista. 

O mau perdedor na eleição democrática em 2014, ao não 
reconhecer sua derrota, depois de comemorar a vitória, desencadeou 
uma articulação golpista com o aliado traidor e demais partidos 
direitistas fora do Poder Executivo. Pressionada, o estelionato 
eleitoral com a volta da VMN e sua equivocada terapia de choques de 
preços relativos provocou um choque cambial e um Grande 
Depressão do produto real. 

Resultado: queda do PIB brasileiro de US$ 2,5 trilhões para US$ 
1,8 trilhões de 2014 para 2015. A economia se manteve em uma 
estagdesigualdade com fluxo de renda estagnado e concentração do 
estoque da riqueza financeira em expansão, seja pelos juros 
compostos, seja pela renda variável. 

A Grande Depressão do pandemônio da pandemia foi uma “pá-
de-cal” para enterrar as falsas ilusões dos fiscalistas neoliberais só 
preocupados com a solvência governamental em relação à dívida 



  111

pública. O Brasil despencou no ranking internacional de PIB para o 
12º. lugar, depois de ter atingido o 6º. lugar em 2011! 

$  

Gerson Gomes e Carlos Cruz, autores do trabalho usado aqui 
como referência, são também didáticos no seguinte gráfico com a 
periodização e média de crescimento anual em cada período 
demarcado por mandatos governamentais, destacando-se a Era 
Neoliberal I (1995-2002), a Era Social-desenvolvimentista 
(2003-2014), o Golpe Semi-parlamentarista (2015-16), e a Era 
Neoliberal II (2017-2020). As médias de variações anuais são, 
respectivamente, 2,4% aa; 3,5% aa; -3,4% aa; 0,1% aa. 

Os golpistas foram criminosos, política e economicamente. São 
responsáveis pela decadência econômica do país e pelo retrocesso 
político no Poder Executivo brasileiro, onde se instalou a 
mediocridade. 

O PIB per capita brasileiro, deflacionado em preços de 2020, ou 
seja, mostrando a média do poder aquisitivo dos habitantes do país 
em relação a esse último ano da série temporal, também é revelador 
da história econômica no último quarto de século. Saiu do patamar 
de pouco mais de R$ 28 mil por ano de 1996 a 1999, subiu pouco daí 
até 2003 (R$ 29,5 mil) e, então, seguiu uma tendência altista até 
2013 (R$ 39,6 mil) e 2014 (39,4 mil). O declínio com a VMN atingiu 
R$ 35,2 mil reais em 2020. 
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De maneira mais palpável, o pico era cerca de R$ 3.300 por 
mês para cada habitante. O piso está em R$ 2.933 mensais a preços 
de 2020. Na média da renda per capita, é como cada qual tivesse 
perdido mais de 11% nesse retrocesso do poder aquisitivo! 

Pior: um gráfico de barras com taxas de crescimento do PIB 
real per capita de 1995 a 2020 não demonstra nenhuma tendência 
firme de crescimento em longo prazo. Houve altas anuais variáveis de 
2004 a 2013, com o interregno da recessão de 2009, devido à crise 
mundial.  

Entretanto, quando se analisa as quedas absolutas – 1998 
(-1,1%), 1999 (-1%), 2015 (-4,4%), 2016 (-4,1%) e 2020 (-4,8%) – 
e os anos de estagnação – 2001 (0%), 2003 (-0,1%), 2014 (-0,3%) 
– a grande lição retirada dessas experiências históricas é: os choques 
fiscais, somados aos de juros e câmbio, constituem o pior dos 
mundos! Política econômica têm de usar seus instrumentos de 
maneira gradualista e coordenados entre si, não com o Tesouro 
Nacional e o Banco Central se digladiando com suas próprias metas. 

O retrocesso da economia brasileira no período pós-crise 
mundial é muito claramente estampara pelas variações anuais do PIB 
nas dez maiores economias do mundo. De cara, observa-se a média 
de crescimento mundial anual entre 2009 e 2020 foi 3,5% aa. Porém, 
isso ocorreu graças à China (7,7% aa) e à Índia (7,2% aa). 

Em seguida, o maior crescimento anual médio foi da economia 
da potência econômica ocidental, mas os Estados Unidos obtiveram 
apenas 1,7% aa. Seguem-se: Alemanha (1,3% aa), Reino Unido 
(1,3% aa), França (1,1%). 

Brasil e Rússia, membros do BRIC, alcançaram apenas 0,9% 
aa. Superam só o Japão (0,7%) e a Itália (-0,1% aa). Não à toa o 
futebol de Brasil e Itália está também decadente... 

De acordo com levantamento da Austin Rating, com projeções 
do PIB (Produto Interno Bruto) de 2021, o país cairá para o 13º lugar 
no ranking das maiores potências econômicas, uma colocação abaixo 
de 2020, ano quando perdeu três posições em relação a 2019. 
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A Austin levou em conta estimativas do Banco Central para 
chegar à renda do Brasil e do FMI (Fundo Monetário Internacional), 
para encontrar os PIBs dos outros países. 

No ranking das dez maiores economias do mundo, em 2020, 
em trilhões de dólares por PPP (Paridade do Poder de Compra), o 
Brasil se mantém ainda em 8º. lugar. Está abaixo da China (US$ 24,2 
trilhões), Estados Unidos (US$ 20,8 trilhões), Índia (US$ 8,7 
trilhões), Japão (US$ 5,2 trilhões), Alemanha (US$ 4,5 trilhões), 
Rússia (US$ 4 trilhões) e Indonésia (US$ 3,3 trilhões). Supera o 
Reino Unido (US$ 3 trilhões) e a França (US$ 3 trilhões). 

Dada sua grande população (213 milhões), embora tenha 
perdido posição para o Paquistão (221 milhões) em 2020, o Brasil 
ocupa o 6º. lugar entre as dez maiores. Outras maiores são China 
(1,412 bilhão), Índia (1,380 bilhão), Estados Unidos (331 milhões), 
Indonésia (274 milhões). O número de habitantes no Brasil supera o 
da Nigéria (206 milhões), Bangladesh (165 milhões), Rússia (146 
milhões) e México (129 milhões). A do Japão com 126 milhões já saiu 
desse ranking, pois caiu para 11º. lugar. 

Com isso e a falta de dinamismo de sua economia, desde o fim 
do desenvolvimentismo com a emergência do neoliberalismo nos 
anos 80s, o PIB per capita brasileiro, considerado em dólares por 
paridade do poder de compra (PPC), alcança apenas US$ 14.916. 
Está em 85º. lugar no ranking internacional. 

A liderança é de Luxemburgo com US$ 118 mil, seguida por 
Singapura (US$ 97 mil), Irlanda (US$ 94,4 mil), Catar (US$ 93,5 
mil),  Suíça (US$ 72,8 mil), Noruega (US$ 65,8 mil), Estados Unidos 
(US$ 63,4 mil), Brunei (US$ 62,4 mil), Hong Kong (US$ 59,5 mil), 
Dinamarca (58,9 mil). 

Luxemburgo tem uma população de pouco mais de meio milhão 
de pessoas e uma área de aproximadamente 2 586 km². O setor 
industrial era dominado inicialmente pelo aço, mas tornou-se 
diversificado ao incluir os ramos químico e de borracha. O 
crescimento no setor financeiro corresponde a aproximadamente 
22% do PIB e compensou o declínio do aço. A maioria de bancos tem 
amplas transações estrangeiras. 
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O mercado de trabalho luxemburguês representa 445.000 
empregos ocupados por 120.000 luxemburgueses, 120.000 
residentes estrangeiros e 205.000 trabalhadores fronteiriços, na sua 
maioria franceses. Estes últimos pagam os seus impostos no 
Luxemburgo, mas a sua formação e direitos sociais são pagos pelo 
seu país de residência. O mesmo se aplica aos pensionistas 
aposentados. Este sistema é visto como uma das chaves para o 
crescimento econômico do Luxemburgo, mas em detrimento dos 
países fronteiriços. 

Singapura é um líder mundial em diversas áreas: é o quarto 
principal centro financeiro do mundo, o segundo maior mercado de 
casinos e o terceiro maior centro de refinação de petróleo do mundo. 
Seu porto é um dos cinco mais movimentados do mundo. É o lar do 
maior número de famílias milionárias em dólares per capita do 
planeta. O Banco Mundial considera a cidade como o melhor lugar no 
mundo para se fazer negócios.  

O termo Tigres Asiáticos refere-se às economias da Coreia do 
Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Entre o início dos anos 1960 e 
1990, esses países passaram por uma rápida industrialização e 
mantiveram taxas de crescimento excepcionalmente altas de mais de 
7% ao ano. 

No início do século XXI, essas economias haviam se 
desenvolvido e tornando-se economias de alta renda, especializando-
se em áreas de grande competitividade. Hong Kong e Singapura 
tornaram-se destacados centros financeiros internacionais, enquanto 
a Coreia do Sul e Taiwan são líderes na fabricação de componentes e 
dispositivos eletrônicos. 

A partir no início dos anos 1990, a Irlanda experimentou um 
crescimento econômico sem precedentes, alimentado por um 
aumento em construção, devido à bolha imobiliária, gastos do 
consumidor e investimento. Ficou conhecido como o período do Tigre 
Celta. 

Desde os anos 1980, a economia irlandesa deixou de ser 
predominantemente agrícola e transformou-se em uma economia 
moderna focada em indústrias de alta tecnologia e serviços. O país 
adotou o euro em 2002, juntamente com onze outros Estados-
membros da UE.  
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O país é fortemente dependente de investimento estrangeiro 
direto. Tem atraído várias empresas multinacionais, devido a uma 
força de trabalho altamente qualificada e uma taxa de impostos 
baixa. 

Algumas empresas, como a Intel, investiram na Irlanda, no fim 
dos anos 1980, mais tarde seguida pela Microsoft e pelo Google. A 
Irlanda é classificada como sétima economia mais livre no mundo, 
segundo o Índice de Liberdade Econômica. O PIB é significativamente 
maior face ao PNB, devido à grande quantidade de empresas 
multinacionais com registro de sede na Irlanda. 

Os estudos desses casos, somados aos dos países nórdicos com 
regimes políticos socialdemocratas, levantam alguns exemplos para 
ilustrar caminhos do desenvolvimento. Ter pequena população é uma 
condição inalcançável pelo Brasil, mas ter uma população 
massivamente educada com Ensino Superior é possível com 
estratégia correta sustentada em longo prazo – como é o caso da 
nossa vizinha Argentina – e jamais repetir o retrocesso educacional 
dos últimos anos. 

A Dinamarca, outro exemplo notável, tem uma economia mista 
capitalista e um estado de bem-estar social. Possui o mais alto nível 
de igualdade de riqueza do mundo, sendo considerado em 2011, o 
país com menor índice de desigualdade social do mundo.  

A Dinamarca tem o melhor ambiente de negócios no mundo, 
segundo a revista estadunidense Forbes. De 2006 a 2008, pesquisas 
classificaram a Dinamarca como “o lugar mais feliz do mundo”, com 
base em seu princípio de saúde, bem-estar, assistência social e 
educação universal.  

O Índice Global da Paz de 2009 classificou a Dinamarca como o 
segundo país mais pacífico do mundo, depois da Nova Zelândia. A 
Dinamarca também foi classificada como o país menos corrupto do 
mundo, em 2008, pelo Índice de Percepção de Corrupção, 
compartilhando o primeiro lugar com a Suécia e a Nova Zelândia. 

Menor desigualdade significa menos conflitos de violência, 
desarmamento e, importantíssimo, menos militares na vida pública. 
Mobilidade social via educacional e vigilância dos pares é o caminho 
estruturante, inclusive para o autocontrole do impulso ao 
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enriquecimento rápido via crimes e corrupções em lugar do acúmulo 
de conhecimentos e surgimento de oportunidades profissionais. 
Contas Nacionais 

Tal como as variações anuais de renda per capita 
extremamente oscilantes são as variações anuais de Formação Bruta 
de Capital Fixo (FBCF), isto é, dos investimentos. Eles constituem um 
multiplicador de capacidade produtiva e renda. 

A marca ao longo dos vinte e cinco anos é o “stop-and-go”. O 
único período onde houve seguidas altas, com a exceção do ano da 
crise mundial em 2009, foi de 2004 a 2013. No total de ¼ de século, 
foram quinze variações anuais positivas, embora com dimensões 
diversas, dez variações negativas. Sendo três nos governos FHC, 
duas nos governos Lula (2003 e 2009), e as cinco demais desde 
2014. 

Na Era do Neoliberalismo brasileiro, faltou planejamento do 
c r e s c imen t o e c onôm i c o s u s t en t ado em l o ngo p ra zo . 
Equivocadamente, interpretou-se “deixar tudo por conta de O 
Mercado livre” como fosse uma estratégia. Não houve nenhum caso 
de sucesso no mundo com esse “deixa estar inerte”! Os próprios 
Estados Unidos tiveram a União e os governos locais atuantes, 
ativamente, para o desenvolvimento nacional no século XIX. 

Outro diagnóstico equivocado de economistas com formação 
ortodoxa é o de “carência de poupança”. Na verdade, o relevante é a 
disponibilidade de financiamento direcionado para setores prioritários 
em termos de uma estratégia de obtenção de crescimento sustentado 
em longo prazo. 

A curva com taxas de poupança bruta anuais demonstra uma 
tendência de queda de 17,8% do PIB em 1995 até 13,6% do PIB. 
Depois teve uma elevação para o patamar de 19,3% e 19,2%, 
respectivamente em 2007 e 2008. 

Enquanto isso, as taxas de investimento foram superiores às 
taxas de poupança de 1995 a 2003, alcançando patamar superior a 
18% do PIB. Assim se manteve até 2007, embora tenham sido 
ultrapassadas pelas taxas de poupança. 
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Posteriormente ao PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), 
em todos os anos até 2014, as taxas de investimento variaram de 
19% até 20,9% do PIB. Com a VMN, a partir de 2015, mergulhou até 
14,6% do PIB em 2017, recuperando-se depois muito pouco: 16,4% 
em 2020. 

O investimento público federal sempre foi bem diminuto. 
Alcançou o pico de 2% do PIB em 1997, sendo 1,5% do PIB de 
empresas estatais e 0,5% do PIB do governo central. Depois de 
percorrer um longo “vale” de 1998 até 2008, em 2009 se elevou para 
outro patamar, flutuando de 2,2% até 2,7% entre 2009 e 2014, com 
investimentos das empresas estatais alcançando cerca de 1,9% do 
PIB e os do governo central oscilando entre 0,6% e 0,8% do PIB. 

Depois de 2015, as taxas de investimento público federal 
despencaram até 1,1% do PIB, puxadas pelas empresas estatais 
(provavelmente Petrobras e Eletrobrás), embora em 2020 os das 
estatais tenha retomado o patamar de 1,1%. Pouco serviu para 
contrabalançar a queda do investimento do governo central para 
0,3% do PIB nesse último ano da série temporal. 

Na realidade, o sustentáculo do baixo crescimento econômico 
brasileiro em todo esse ¼ de século foi o consumo das famílias. Em 
todos os anos teve variação positiva, exceto em 1998 (-0,7%), 2003 
(-0,5%), 2015 (-3,2%), 2016 (-3,8%) e 2020 (-5,5%). Qualquer 
estratégia de crescimento sustentado em longo prazo tem de 
contemplar o mercado interno – e não ser apenas voltado para o 
mercado externo, como fosse possível repetir aqui a estratégia do 
Sudeste Asiático.  

Não se trata de exclusividade, mas sim, ao contrário, de 
inclusão social para ampliação do mercado interno de modo ele se 
tornar o sexto maior do mundo, condizente com a colocação do 
tamanho da população brasileira. Assim ele será atraente para 
investimentos diretos estrangeiros em instalação de capacidade 
produtiva e geração de empregos. 

Enquanto perdurar a obsessão dos recalcados da “iniciativa 
privada” com os ditos “privilégios” dos servidores públicos, isto é, os 
prestadores de serviços públicos essenciais na área de Educação 
Pública, Saúde Pública e Segurança Pública, entre outras áreas de 
atuação governamental, o país não sairá do lugar em sua estagnação 
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há quatro décadas. O “consumo do governo” em gastos correntes 
teve variações anuais maiores nos anos eleitorais de 1998 (3,2%), 
2002 (3,8%). Seguiram-se retrações nos anos pós-eleitorais de 1999 
(1,7%) e 2003 (1,6%), em “freadas-de-arrumação”. 

Entretanto, de 2004 a 2010, as variações chegaram até em 
4,1% no ano de 2007 e nos outros próximos disso. A partir de 2011, 
entraram em queda de 2,2% até 0,8% em 2014. As variações do 
consumo do governo foram negativas em 2015 (-1,4%), 2017 
(-0,7%), 2019 (-0,5%) e 2020 (-4,7%). O “fiscalismo” incompetente 
fez (e faz) um mal danado à economia brasileira. 

Quando se passa a análise para as taxas de crescimento dos 
diversos setores é difícil verificar quaisquer tendências firmes, seja de 
alta, seja de baixa, em todos eles. Tente analisar a tabela abaixo e 
tirar uma conclusão geral. Talvez a única seja a recorrente: não 
houve crescimento generalizado por toda a economia senão na Era 
Social-desenvolvimentista, sendo exceção a essa regra o ano de 
2009. 

A agropecuária se destacou tanto com as poucas quedas anuais 
em 2009 (-3,7%), 2012 (-3,1%) e 2016 (-5,2%) e as muitas altas, 
em especial a de 2017 (14,2%), quando findou a longa estiagem com 
uma seca vigorante desde 2012. 

Por sua vez, dado a elevado grau de urbanização da sociedade 
brasileira (85% da população moradora em cidades), a economia 
brasileira é tipicamente ocidental por ser em sua maior parte (3/4) 
prestadora de serviços urbanos. Por isso, observe na última coluna a 
elevada correlação de suas variações anuais com as do PIB. Nos anos 
depressivos, essas variações em serviços foram -2,7% em 2015, 
-2,2% em 2016 e -4,5% em 2020. 

Logo, a retomada do crescimento econômico tem de privilegiar 
investimentos em mobilidade urbana, saneamento (água e esgoto), 
transportes urbanos (ferrovias e metrôs, senão viadutos e túneis), 
etc. Um programa merecedor de cuidado especial, para o bem-estar 
de toda a sociedade brasileira, é o da urbanização das favelas 
existentes em metrópoles. 
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$  

As mudanças na estrutura setorial da produção, apresentadas 
pela alteração na participação relativa no valor adicionado bruto 
corrente dos setores produtivos, apresentam tendências históricas 
firmes. Entre 1995 e 2020, tomando os relativos no início e no fim da 
série temporal, as participações setoriais se alteraram da seguinte 
forma: 

• a agricultura era 5,8% e passou a ser 6,8%; 

• a indústria geral era 27% e caiu para 20,4%; 

• as indústrias extrativas eram 0,7% e aumentaram para 2,9%; 

Agropecuária Indústria Serviços

1996 3,0 1,0 2,3
1997 0,8 4,4 2,5
1998 3,4 -2,1 1,4
1999 6,5 -2,6 1,8
2000 2,7 4,4 3,8
2001 5,2 -0,6 2,1
2002 8,0 3,8 3,1
2003 8,3 0,1 1,0
2004 2,0 8,2 5,0
2005 1,1 2,0 3,7
2006 4,6 2,0 4,3
2007 3,2 6,2 5,8
2008 5,8 4,1 4,8
2009 -3,7 -4,7 2,1
2010 6,7 10,2 5,8
2011 5,6 4,1 3,5
2012 -3,1 -0,7 2,9
2013 8,4 2,2 2,8
2014 2,8 -1,5 1,0
2015 3,3 -5,8 -2,7
2016 -5,2 -4,6 -2,2
2017 14,2 -0,5 0,8
2018 1,3 0,7 2,1
2019 0,6 0,4 1,7
2020 2,0 -3,5 -4,5

Fonte: IBGE-SCN

Taxas de Crescimento
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• a indústria de transformação era 16,8% e caiu para 11,3%; 

• os serviços de utilidade pública (eletricidade, gás, água, esgoto, 
gestão de resíduos) eram 2,5% e foram para 2,9%; 

• a construção caiu de 7,1% para 3,3%; 

• os serviços aumentaram de 67,2% para 72,8%. 

Na verdade, o diagnóstico não pode ser simplório com o 
reducionismo em “palavrinhas-mágicas”: desindustrialização e 
financeirização. Não há dilema entre copo estar meio cheio ou meio 
vazio, porque, de fato, a economia brasileira “encheu” nesses 25 anos 
com já visto. Seu PIB em preços constantes de 2020 se elevou de R$ 
4,5 bilhões para R$ 7,4 bilhões, tendo atingido o pico de R$ 8 bilhões 
em 2014. 

Houve desindustrialização? Sim, se considerar a evolução do 
valor agregado da indústria manufatureira em bilhões de reais em 
preços constantes.  

De R$ 374,1 bilhões em 1995 caiu para o “fundo do poço” em 
1999 (R$ 358,3 bilhões) e se recuperou gradualmente até 2003 (R$ 
399,8 bilhões). Entre 2004 (R$ 436,1 bilhões) e 2013 (R$ 508,3 
bilhões) seu crescimento foi extraordinário, mas desde então foi 
decaindo para ficar no patamar de R$ 420 bilhões entre 2016 e 2020. 

Foi uma ascensão (25%) e queda (-18%) entre o pico e o vale. 
No caso, a responsabilidade não teria de ser compartilhada com 
outros setores, a não ser se considerar o crescimento de exportação 
de commodities (minerais, petróleo e agropecuárias) terem 
favorecido a importação de produtos industriais sem causar déficits 
no balanço comercial. 

Quando se verifica a participação da indústria de transformação 
no PIB, depois de um ótimo 16,8% em 1995, caiu para 13,8% em 
1998, mas flutuou em torno de 15% nos demais anos dos governos 
FHC. Nos governos Lula, retomou o patamar mais elevado, chegando 
atingir 17,8% em 2004. Porém, após a recessão em 2009, decaiu 
inapelavelmente para um patamar oscilante em torno de 12% do PIB 
até mergulhar para 11,2% em 2020. 
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Qual teria sido a causa dessa “desindustrialização”? Cabe alegar 
ter sido a “financeirização”? 

Alguns adeptos desses raciocínios reducionistas apontam um 
fato em favor de seus argumentos. O retorno sobre o capital investido 
(ROIC: Return On Invested Capital) em relação ao custo médio 
ponderado do capital (WACC: Weighted Average Cost of Capital), 
considerando a média das empresas da indústria extrativa e 
transformação, segundo o IEDI (22/10/20), em todos os anos de 
2009 a 2020, exceto no primeiro quando o ROIC superou levemente 
o WACC (11,1% versus 10,7%), em todos os demais o WACC flutuou 
na faixa entre 12% e 15,3%, enquanto o ROIC mergulhou para 2,8% 
em 2015, reergueu-se para 11,1% em 2018 (quanto o WACC foi 
13,5%) e decaiu novamente para 5,2% em 2020. 

Evidentemente, por um lado, tem de se fazer uma análise mais 
profunda do WACC, porque as empresas não-financeiras não só 
tomaram crédito bancário interno, cujo custo tem um spread sobre a 
Selic. Recorreram também ao mercado de capitais (debêntures) e a 
endividamento externo.  

Por outro lado, porque o ROIC caiu tanto? Projetos mal 
elaborados ou reversão de expectativas demasiadamente otimistas 
com a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil, tipo “agora o Cristo 
Redentor vai subir como um foguete”?  

O investimento na indústria de transformação em relação ao 
investimento total se elevou, gradual e progressivamente, de 15,6% 
em 1996 para 28,3% no início do PAC em 2007, mas este foi o auge. 
A partir desse pico foi declinando até ficar no “platô” de 21,8% entre 
2011 e 2014. Com a VMN a queda foi inexorável até 15,2% em 2018, 
ou seja, volta ao ponto-de-partida nesse ciclo de ascensão e queda 
de participações relativas. 

Outro gráfico com longa queda diz respeito à participação do 
Brasil na produção mundial da indústria de transformação. Iniciou a 
série histórica com 2,7% logo após o Plano Real, em 1995, mas já 
em 1999 se declínio se estabiliza em torno de 2,2%, praticamente, 
até 2010. Nesta última década, a perda é de cerca 0,1% a cada ano, 
atingindo 1,2% em 2019, ou seja, em duas décadas perdeu a metade 
de sua participação em 1998.  
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A participação de cada país na produção mundial da indústria 
de transformação, em 2019, revela claramente a divisão internacional 
do trabalho nessa indústria com China detendo 29,7% e sendo 
seguida pelos Estados Unidos com pouco mais da metade (16,3%). O 
terceiro colocado, Japão, detém 7% ou menos de ¼ da participação 
chinesa. 

O quarto maior produtor é a Alemanha com 5,4%, seguida do 
empate entre Índia e Coréia do Sul, ambos com 3,1%. Os demais 
países nesse ranking dos dez mais fazem parte do ranking dos dez 
maiores PIBs, exceto pelo caso da Rússia, substituída pela Coréia, e 
do Brasil, substituído pela Itália (2%). Os outros são França (2%), 
Reino Unido (1,9%) e Indonésia (1,6%). O Brasil fica em 16º. lugar 
com 1,2% de participação na produção mundial da indústria de 
transformação. 

Quem não entender essa realocação do capital industrial 
mundial na China, graças ao planejamento estratégico do socialismo 
de mercado ou capitalismo de Estado, não compreenderá a nova 
geoeconomia do globo. E o possível de ser feito para a indústria 
brasileira se ampliar ao voltar-se para atender um mercado interno 
crescente com uma planejada inclusão social. 

Outra análise de longo prazo informativa diz respeito aos 
Índices de Quantum (Ano Base 1994= 100) da produção industrial 
por tipo de bem. O índice dos bens de capital inicia sua trajetória por 
baixo (média de 92 de 1996 a 2003), frente ao dos bens de consumo 
durável (média de 109 no mesmo período) e ao dos bens 
intermediários (média de 113). 

Desde 2004 até 2014, bens de capital ultrapassam com 
crescimento em ritmo superior (média de 159) ao dos bens de 
consumo durável (média de 133) e dos bens intermediários (média 
de 142). De 2015 a 2020, todos ficam com ritmos de crescimento 
próximos, respectivamente, 129 (BK), 126 (BCD) e 127 (BI). 

Em síntese, em 25 anos, cada setor industrial aumentou pouco 
mais de ¼ em relação ao volume produzido em 1994. 

Quando se desagrega a produção da indústria de transformação 
por intensidade tecnológica e verifica a variação anual de cada qual, 
houve grandes quedas em 2012, 2014, 2015, 2016. Não foram 
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compensadas pelas pequenas altas em 2011, 2013, 2017, 2018 e 
2019. Inesperadamente, a produção da indústria com baixa 
intensidade tecnológica – mais representativa no Brasil –, nesses 
nove anos, só teve pequenas altas em 2013, 2017 e 2019. 

O nível de utilização da capacidade instalada na indústria de 
transformação, nos 25 anos, é representado claramente por três 
ciclos, recorrentes em análise de outras variáveis econômicas 
realizadas aqui. Fica estável no patamar de 78% de 1995 a 1999, 
sobe para flutuar na faixa entre 80% e 83% durante quinze anos 
(2000 a 2014) e declina para patamar abaixo do primeiro (77%) 
entre 2015 e 2020. 

Os coeficientes de penetração das importações a preços 
constantes tiveram alta de 10,3% em 2003 até o platô de 18,4% de 
2010 a 2018. Indicam os preços internos terem compensado em 
parte a perda de mercado para as importações na indústria de 
transformação. Competitivamente, o aumento da participação das 
importações se deu com queda de preços em relação à produção 
doméstica.  

Os insumos industriais importados aumentaram suas 
participações de 16,6% em 2003 para o “platô” em torno de 25% de 
2010 a 2018. Essa longa estabilidade demonstra certa aceitação 
inercial por parte dos industriais brasileiros. 

Os coeficientes de penetração das importações a preços 
constantes são distintos por ramos industriais. Segundo o CNI, 
evoluíram de 2013 a 2018 do seguinte modo:  

• farmoquímicos e farmacêuticos de 23,1% a 40,3%; 

• químicos de 17,5% a 28,2%; 

• equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos de 44,9% a 
22,3%; 

• máquinas e equipamentos de 20,5% a 30,2%; 

• máquinas e materiais elétricos de 12,2% a 25,2%; 

• equipamentos de transporte de 16,4% a 67,5%; 

• têxteis de 5,7% a 19,5%. 
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Aparenta a indústria ter se instalado no país nos ramos com 
maior mercado interno, importando o atendimento mais restrito a 
certos segmentos. Por exemplo, a massificação do consumo de 
equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos deve ter levado à 
implantação de produtores em solo brasileiro para obter economia de 
escala em mão de obra e transporte. 

Operários Industriais 

Havia 11,6 milhões pessoas ocupadas na indústria de 
transformação em 2012 e 10,4 milhões em 2020.  Desse total, com 
carteira assinada eram, respectivamente, 7,8 milhões (67,5%) e 6,8 
milhões (65%). 

A evolução da participação da indústria de transformação no 
emprego formal declinou continuamente de 20,7% em 1995 até 
14,4% em 2020. Os únicos anos com pequena alta em relação ao 
ano anterior foram 2004 (18,9% contra 18,1%) e 2010 (17,1% 
contra 16,8%). 

A participação da indústria da construção civil no PIB apresenta 
duas “corcovas” como os camelos. A primeira se eleva de 1995 
(7,1%) a 1998 (7,9%), depois declina até o “vale” em torno de 4,4% 
de 2003 a 2008. Aí vem o ciclo MCMV de 5,4% em 2009 até o “platô” 
em torno de 6,3% de 2010 a 2014. Com a volta da VMN, cai 
irremediavelmente para 3,3% em 2020. 

Os operários na indústria da construção civil, em termos de 
emprego formal, aumentaram gradativamente de 1,094 milhão 
trabalhadores em 2000 para o auge de 3,094 milhões em 2013 e 
3,019 milhões em 2014. Só caiu a partir de 2015 (2,585 milhões) até 
2018 (1,977 milhão). Em 2019, aumentou para 2,168 milhões. 

Entretanto, o número de ocupados inclui empregos formais e 
informais no setor privado, empregadores e trabalhadores por conta-
própria com e sem Previdência Social. Atingiu o máximo de 7,956 
milhões em 2013 e declinou até 6,823 milhões em 2019. 

Comparativamente, o número de empregos na indústria de 
construção naval é muito inferior. Em 2000, eram apenas 1.910. 
Praticamente sucateada, ela se recuperou nos governos social-
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desenvolvimentistas de 2003 (7.465) até 2014 (82.472). Em seguida, 
sofreu abrupto desemprego massivo, restando 15 mil empregados 
em 2020. 

Produção e Vendas 

Talvez o maior destaque na produção brasileira, benéfica para a 
autossuficiência e a exportação, foi o contínuo aumento da produção 
de petróleo pela Petrobras. Saiu de 713 mil barris/dia em 1995 até 
3.040 mil barris/dia em 2020. Sem dúvida, os degraus maiores 
ocorreram em 2005 (1,712 milhão), 2009 (2,029 milhões) e 2014 
(2,345 milhões). Daí em diante o crescimento ocorreu graças à 
maturação dos investimentos da Petrobras decididos nos governos 
Lula e Dilma. 

A produção de cimento “andou de lado” abaixo de 40 milhões 
de toneladas por ano de 1996 até 2005. A partir de então houve uma 
alta contínua até o pico de 71,3 milhões de toneladas em 2014. Com 
a VMN, houve um “vale” até 52,8 milhões de toneladas em 2018. A 
série temporal encerrou com 60,5 milhões de toneladas em 2020. 

O número de passageiros transportados nas l inhas 
internacionais e domésticas entre 1995 e 1999 se elevou de 16,8 mil 
passageiros por Km para 23,6 mil. Deu um salto em 2000 para 48,2 
mil e após 2004 foi um crescimento contínuo até 117,6 mil em 2015. 
Cai no ano do golpe para 109,5 mil, volta a se elevar para 119,4 mil 
em 2019 e despenca para 51,9 mil no ano da pandemia com 
distanciamento social. 

Quanto à área utilizada e à produção de grãos há crescimento 
contínuo de 1995 a 2020. A primeira de 37 milhões a 68,3 milhões de 
hectares e a segunda variável de 73,6 milhões a 272,3 milhões de 
toneladas. A produtividade pode ser medida pelos relativos: era 
praticamente duas vezes a produção por área no início da série 
temporal e quatro vezes no fim, ou seja, dobra a produtividade em 
grãos por hectare. 

Em outro gráfico com base em dados da CONAB, apresenta-se 
a produtividade em grãos da seguinte forma. Em 1995, eram 
produzidos 1.990 kg por hectare. Em 2020, dobrou para 3.989 kg por 
ha. 
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Reflexo do crescimento populacional e da exportação, a 
produção brasileira do complexo de carnes também é continuamente 
crescente, com pausas na recessão de 2009 e na depressão de 2016. 
Sai de 12.051 mil toneladas em 1997 até atingir 28.415 mil toneladas 
em 2020. 

A produção nacional de cana-de-açúcar se eleva de 240,9 
milhões de toneladas na safra 94/95, segundo a CONAB, e entra em 
contínua expansão a partir de 02/03 de 316,1 milhões para o 
patamar de 658,8 milhões em 13/14. Em 20/21, a produção atingiu 
665,1 milhões. 

A produção de automotores de 1995 a 2003 ficou na média de 
1,585 milhão. De 2004 a 2014, elevou-se para 2,992 milhões. De 
2015 a 2020, caiu para 2,530 milhões. 

O auge da indústria automobilística brasileira ocorreu quando 
saiu das vendas de 3,141 milhões unidades em 2009 até atingir o 
“platô” próximo de 3,8 milhões de 2010 a 2014. Em 2015, com a 
VMN voltou ao nível de 2009: 3,146 milhões. Em 2020, o complexo 
automotivo vendeu apenas 2,014 milhões unidades. 

Os percentuais exportados foram, em média 13% de 1995 a 
2002, 27% de 2003 a 2006, 17% de 2007 a 2010, 14% de 2011 a 
2014, 23% de 2015 a 2018, 15% de 2019 a 2020. A indústria 
automobilística tem certa divisão de trabalho em países vizinhos 
membros de bloco regional comercial. No caso brasileiro é o 
Mercosul. 
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Os índices de crescimento das vendas reais no varejo, 
considerando o Ano Base 2003=100, atingiu o topo de 210 em 2014. 
Com a VMN, caiu para 189 em 2016 e cresceu até 203 em 2020. Os 
consumidores eram felizes na Era Social-desenvolvimentista, mas 
muitos não tinham a consciência política de saber por qual razão 
social... 

Período Produção Exportação %
1995 1.459.676 93.926 6%
1996 1.623.135 114.568 7%
1997 1.861.201 209.098 11%
1998 1.429.860 243.256 17%
1999 1.289.977 207.917 16%
2000 1.605.848 285.903 18%
2001 1.674.522 248.272 15%
2002 1.633.790 265.707 16%
2003 1.684.715 392.828 23%
2004 2.124.177 565.642 27%
2005 2.357.172 724.163 31%
2006 2.403.680 634.473 26%
2007 2.825.224 634.556 22%
2008 3.050.629 568.582 19%
2009 3.076.000 368.023 12%
2010 3.382.135 502.754 15%
2011 3.417.782 553.326 16%
2012 3.404.384 443.085 13%
2013 3.713.813 565.111 15%
2014 3.151.831 334.219 11%
2015 2.428.089 417.332 17%
2016 2.176.784 516.568 24%
2017 2.737.256 766.061 28%
2018 2.881.018 628.996 22%
2019 2.944.988 433.512 15%
2020 2.014.055 324.330 16%

Fonte: ANFAVEA (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

Produção e Exportação de Veículos Automotores
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Ciência, Tecnologia e Educação 

Ciência e Tecnologia 

O dispêndio nacional em Ciência e Tecnologia, em bilhões de 
reais a preços de 2018, também tem a recorrência do destaque dos 
governos social-desenvolvimentistas. O valor ficou pouco abaixo de 
R$ 50 bilhões de 2000 a 2004. A partir de uma nítida tendência de 
alta em todos os anos até atingir R$ 94,3 bilhões em 2015. 

Com o governo golpista, em dois anos cai para R$ 75,2 bilhões 
e sobe para R$ 79,9 bilhões em 2018, seu último ano de mandato. 
Desde 2006, os dispêndios públicos puxaram esse movimento, pois 
ficaram acima dos dispêndios empresariais. 

Em termos de participação no PIB, o patamar de 1% do PIB só 
foi superado a partir de 2008 (1,13% do PIB) até alcançar 1,34% do 
PIB em 2015. O governo temeroso retoma o antigo padrão de pouco 
mais de 1% do PIB. 

No auge, último ano de governo da Presidenta reeleita, já 
sendo sabotada por “pauta-bomba” na Câmara dos Deputados, os 
dispêndios públicos ficaram em 0,7% do PIB. Foi também o máximo 
dos dispêndios privados com o equivalente a 0,64% do PIB. 

Na série temporal de 2000 a 2018, somente de 2004 (51%) e 
2005 (52%) os dispêndios privados superam os dispêndios públicos. 
Em 2006 e 2008, empatam em 50%. Nos demais anos, os públicos 
superam os privados. 

Quanto ao dispêndio das agências federais de fomento à 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), os feitos pelo CNPq de 1996 a 
2006 ficaram na média anual de R$ 1,685 bilhão, de 2007 a 2015 se 
elevaram para R$ 2,364 bilhões, de 2016 a 2018 caíram para 1,652 
bilhões. A CAPES de 1996 a 2008, fez dispêndios médios anuais de 
R$ 1,291 bilhão e nos dez anos restantes nessa série histórica subiu 
para o patamar médio de R$ 3,119 bilhões. 

A FINEP de 1996 a 2004 fez dispêndios médios anuais em torno 
de R$ 1,211 bilhão. Depois, elevou-os à média anual de R$ 3,513 
bilhões, sendo o pico atingido em 2014 com R$ 6,778 bilhões. 
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Considerando toda a série temporal de 1996 a 2018, o CNPQ 
gastou 32% do total; a CAPES, 31%; e a FINEP, 37%. 

Educação 

A baixa prioridade dada à Educação dos brasileiros, durante 
toda a história do país, se reflete nos rankings internacionais quando 
se coloca o Brasil junto a países da OCDE. Por exemplo, o percentual 
de pessoas de 25 a 64 anos de idade sem concluírem o Ensino Médio, 
em 2017, era 49%. Só ficava abaixo do México (62,3%), Turquia 
(60,7%), Costa Rica (60,5%) e, pasmem, nosso colonizador Portugal 
(52%). 

Na outra ponta, Japão tinha toda sua população com pelo 
menos esse nível de escolaridade. Na Rússia, também do BRIC, 
somente 6% da população não tinha completado o Ensino Médio. 

Razão dessa disparidade de nível educacional pode ser 
encontrada quando se compara o número médio de anos de estudo 
da população brasileira de 18 a 29 anos de idade em 2019. Os 25% 
com maior renda alcançaram 13,4 anos e os 25% com menor renda 
somaram 9,9 anos. 

A Taxas de Escolarização Líquida considera a população de 18 a 
24 anos matriculada ou já concluinte do Ensino Superior com toda a 
população nessa faixa de idade. Segundo o Censo da Educação 
Superior, realizado em 2019 pelo INEP, cresceu de 16,3% em 2012 
para 20% em 2016, mas no último ano da série só se elevou para 
21,4%. 

O gráfico abaixo é revelador da razão da população brasileira 
estar entre as mais incultas em comparação com países da OCDE, 
Ásia e alguns latino-americanos. Na média OCDE, 41% da população 
de 25 a 34 anos tem Educação Superior e 27,7% da população de 55 
a 64 anos também atingiu esse nível. 

Em comparação, apenas 21,3% da população brasileira de 25 a 
34 anos tem Educação Superior e só 14,3% da população de 55 a 64 
anos também atingiu esse nível. É uma vergonha nacional, pois o 
país fica em último lugar, na faixa de [20%-30%], abaixo do México 
(26,3%), da Itália (27,7%) e da Colômbia (29,9%). 
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Na faixa de [30%-40%], encontram-se Hungria, Alemanha, 
Chile, Turquia, Portugal. Argentina com 40% fica no limite inferior da 
faixa [40%-50%] junto com Áustria, Finlândia, Grécia, Nova 
Zelândia, Espanha, Israel, Dinamarca, França, Suécia, Noruega, 
Holanda.  

Estados Unidos com 50,4% ficam no limite inferior da faixa 
[50%-60%] junto com Reino Unido, Austrália, Suíça, Luxemburgo, 
Irlanda (55,4%). Há um salto em pontos percentuais para a faixa 
[60%-70%], com Japão (61,5%), Rússia (62,1%), Canadá (63%). O 
destaque absoluto é a Coreia do Sul (69,9%), explicando inclusive a 
evolução de sua Ciência & Tecnologia, aplicada em grandes 
conglomerados industriais. 

$  

A distribuição percentual da matrícula de graduação países da 
OCDE e Brasil, em 2018, por áreas de conhecimento, destaca 30,9% 
no Brasil e 26,4% na OCDE estão matriculados em escolas de 
Negócios, Administração e Direito. Se conseguirem ampliar a renda, 
elevar a oferta de empregos e baixar a corrupção e a criminalidade, 
em geral, serão bem-vindos! 

No Brasil, o percentual de matriculados em Educação (19,3%), 
Saúde (17,85), Agronomia (3,1%) superam os percentuais da OCDE, 
respectivamente, 7,5%, 10,5%, 3,1%. Pela demanda do mercado de 
trabalho faz sentido. 
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Na necessária Engenharia (13,9%), o Brasil está um pouco 
abaixo da OCDE (16,1%). Equilibra-se em Computação e TIC 
(Tecnologia de Informações e Comunicação): 4% e 4,1%. Perde 
longe em Ciências Sociais e Jornalismo (5,3% X 11,6%), Artes e 
Humanidade (2,2% X 12,3%) e Ciências Naturais, Matemática e 
Estatística (1,4% X 6,2%). Incentivar as matrículas nesse último 
bloco e em Engenharia poderá desenvolver a Ciência & Tecnologia. 

Quanto à participação percentual de docentes, em exercício, na 
Educação Superior, por grau de formação, segundo a categoria 
administrativa no Brasil, no período 1995-2019, houve um progresso 
indiscutível. Em especial, destaca-se na Rede Pública, o percentual de 
docentes com Mestrado ter caído de 35,8% em 1998 para 25,8% em 
2019, enquanto o com Doutorado subiu de 22,6% em 1995 a 64,9% 
em 2019. 

Na Rede Privada, ambas titulações se elevam, mas a de 
docentes com Mestrado, com salários mais baixos, se eleva mais de 
22,3% a 48,3%. Com Doutorado, em 1997, eram 10,7%, mas em 
2019 atingiu 28,9%. Por isso, a Rede Pública oferece Ensino com 
maior excelência. 

Quanto ao número de ingressos em cursos de graduação, para 
cada 10.000 habitantes, segundo a área geral do curso, os destaques 
são os ingressantes em Negócios, Administração e Direito terem se 
elevado de 52,8 em 2012 para 58,6 em 2019 (34% do total), em 
Educação de 24,8 para 35,2 (20%), em Saúde de 17,1 para 31,4 
(18%). Infelizmente, em Engenharia caiu de 19,3 para 14,9 (9%). 
Essas áreas somaram 81% dos ingressantes. 

Quanto ao número de concluintes de cursos de graduação, para 
cada 10.000 habitantes, segundo a área geral do curso, os destaques 
são os concluintes em Negócios, Administração e Direito terem caído 
de 20,7 em 2012 para 19,9 em 2019 (33% do total), em Educação 
elevou-se de 11,3 para 12,1 (20%), em Saúde de 8,4 para 9,8 
(16%). Felizmente, em Engenharia aumentou de 4,1 para 7,6 (13%). 
Essas áreas somaram 82% dos concluintes, cujos números absolutos 
são muito baixos face às necessidades socioeconômicas. 
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Crédito Bancário 

O gráfico abaixo com o crédito total em relação ao PIB de 1995 
a 2021 é muito didático por revelar os ciclos da alavancagem 
financeira. Na primeira fase de 1995 a 1998, a política monetária 
“empurrava corda”, ou seja, era inoperante na ativação da tomada de 
crédito, pelo contrário, provocou uma queda com as elevadíssimas 
taxas de juro. 

A fase de “normalização” aconteceu de 1999 a 2004. A partir de 
então, com o crédito consignado, a reforma microeconômica para 
concessão de financiamento habitacional e o financiamento 
desenvolvimentista do BNDES, adotou-se uma política de crédito para 
alavancagem financeira até 2010. 

Há um debate se naquele ano a economia brasileira tinha 
alcançado o pleno-emprego. Desacostumados com uma taxa de 
crescimento anual do PIB em 7,5%, os neoliberais pressionaram o 
Banco Central do Brasil para elevar a taxa de juro básica. Por isso, 
essa fase 2011-2014 está arbitrada como “bolha” e o “auge” teria 
sido 2015. 

$  
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A Grande Depressão veio com a VMN e quando grandes 
empresas não-financeiras muito endividadas, devido ao PAC e 
consequente pacote de obras públicas, entraram em fase de 
desalavancagem financeira de 2017 a 2019. Em 2020, durante a 
pandemia com distanciamento social, os fluxos de entrada esperados 
não se confirmaram, para pagar os fluxos de saída pré-
compromissados, e o governo federal foi obrigado pelo Congresso 
Nacional a conceder socorro financeiro. 

Nesse ano, com o crescimento de quase sete pontos 
percentuais, quase se retomou o pico anterior, alcançado em 2015: 
53,9% do PIB. Em 2021, finalmente, o saldo em fim de período 
propiciou pequena ultrapassagem com 54% do PIB. 

Importante observar a retomada da concessão de crédito após 
2004 ter sido mais dinâmica, inicialmente, com os recursos livres. 
Cresceram de 15,6% do PIB em 2004 para 26,8% do PIB em 2008. 
Pós-crise “andaram de lado” até 27,4% do PIB em 2015, caíram para 
24,2% do PIB em 2017 e se elevaram novamente até atingirem 
32,3% em 2021. 

O crédito com recursos direcionados saiu de 8,9% do PIB em 
2004 para crescer incessantemente até 26,5% do PIB em 2015. Em 
seguida, despenca para 19,8% do PIB em 2019 e retoma o 
crescimento com o socorro da pandemia em 2020 (22,7% do PIB). 
No segundo ano da pandemia, já perdeu um ponto percentual do 
PIB: 21,7% em 2021.  

Fala-se em crédito com recursos livres no Brasil e se recorda o 
tema dos spreads (diferencial entre juros de captação e juros de 
empréstimos) e das taxas de juro finais para os tomadores.  

Os social-desenvolvimentistas veem o crédito com recursos 
direcionados como salvaguarda para manter a concessão para setores 
prioritários em termos de estratégia de desenvolvimento econômico 
quando o Banco Central do Brasil aumenta taxa de juro básica com 
política monetária recessiva. Os neoliberais criticam a taxa de juro 
mais baixa (“subsidiada”) do crédito com recursos direcionados, 
culpando-a por a Autoridade Monetária ser obrigada a elevar mais a 
Selic para causar a recessão desejada para o controle inflacionário! 
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Outra observação relevante diz respeito às diferenças entre 
juros para Pessoa Jurídica e Pessoa Física. As empresas obtiveram 
juros de 18,6% aa em 2012 até 29,6% aa em 2015. Depois decaíram 
até 11,1% aa em 2020. Voltaram para 17,4% aa no fim de 2021. 

As Pessoas Físicas pagaram o mínimo de 38,9% aa, durante a 
“Cruzada da Dilma” contra os juros elevados em 2012, mas em 2016 
já tiveram de pagar 71% aa pelo crédito. Em 2020, chegou quase à 
metade com 37,2% aa em recursos livres e 23,2% aa na média 
ponderada. Este já subiu para 28,7% aa no fim de 2021, enquanto 
com recursos livres subiu para 45,1% aa. 

Em visão de longo prazo, o crédito às Pessoas Jurídicas caíram 
de 25,1% do PIB em 1995 para 16,8% do PIB em 2004. A partir de 
então cresceram para 28,5% do PIB em 2015. Voltaram a cair até 
19,7% do PIB em 2019. Com o socorro financeiro alcançaram 24% 
do PIB em 2020. 

Em contraste, o crédito concedido às Pessoas Físicas subiu, 
continuamente, desde 2,2% do PIB em 1995 até 9,7% do PIB em 
2006. No segundo mandato de Lula, houve um salto com 15,9% do 
PIB em 2007 até atingir 25,3% do PIB em 2015.  

Com o golpe e a VMN, houve uma refreada paralisante até 
voltar a crescer em 2019 e atingir 30,2% do PIB em 2020. Portanto, 
o crédito às Pessoas Físicas teve papel dinâmico preponderante ao 
longo do período. 

Quando se comparam os saldos em fim de período em relação 
ao PIB dos créditos concedidos pelos bancos públicos ou privados 
nacionais, após 1999 (12,4% do PIB), os públicos superaram 
enormemente os privados. Eles atingiram 29,9% do PIB em 2015 e 
depois declinaram para 23,8% do PIB em 2018. 

Os bancos privados cortaram o crédito de 1995 (17,6% do PIB) 
até 2001 (8,9% do PIB). Depois retomaram a concessão até 2008 
(18,1% do PIB). Daí “andaram de lado” até 2013 (18,6% do PIB) e 
declinaram em seguida até 2017 (15,1% do PIB) e em 2018 (16% do 
PIB) aumentaram um pouco. 

O contraste com o financiamento do BNDES é absoluto em sua 
fase social-desenvolvimentista com atuação anticíclica de 2008 a 
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2014. Depois da volta dos neoliberais ao seu comando, cuidaram de o 
esquartejar, vendendo as ações do BNDESPAR aos seus pares do 
setor privado, e deixá-lo inerte. Justificam seu desmanche para 
antecipar o retorno do funding, concedido pelo Tesouro Nacional em 
prazo longo. 

Mesmo os indicadores de retorno sobre o patrimônio líquido dos 
bancos em geral demonstram a melhor fase ter ocorrido durante o 
governo Lula até a crise mundial causadora de recessão no Brasil. 
Essa rentabilidade patrimonial tinha sido 5% em 2001 e 10,4% em 
2002. Saltou para 19,6% em 2003 e alcançou um patamar de 23% 
até 2008. 

Depois da crise, foi caindo de 16,6% em 2010 até 12,3% em 
2017. Nos anos seguintes, a rentabilidade patrimonial melhorou 
pouco, alcançando 14,8% em 2020. 

Os banqueiros com Lula eram felizes – e sabiam disso! 

Inflação e Juros 

O principal ponto a se destacar é, rigorosamente, o problema 
da inflação deixou de ser, na realidade, o principal ônus social da 
sociedade brasileira como era antes do Plano Real. Pelos efeitos 
encadeamentos, ela passou a sofrer mais com a estagdesigualdade, 
provocada por contínua política monetária recessiva, adotada desde o 
Regime de Meta de Inflação em 1999.  

Provoca a estagnação econômica em termos de renda e 
geração de empregos. Enquanto isso, a concentração da riqueza 
financeira persevera em nome do combate à ameaça inflacionária.  

Por qual razão se prioriza a política monetária recessiva em 
lugar de uma coordenação de política fiscal, política de crédito e 
política cambial favorável à retomada do crescimento sustentado em 
longo prazo? Ora, dizem os neoliberais, a inflação corroe os salários 
reais. Mas o medo real deles é o da “eutanásia dos rentistas”, isto é, 
a taxa de inflação ultrapassar a taxa de juro prefixada em 
investimentos financeiros. 
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O IPCA só superou o limite superior do Regime de Meta de 
Inflação em seu início, dados o “apagão elétrico” em 2001 e o choque 
cambial em 2002, com correção do problema herdado em 2003. 
Desde então, só em 2015 (10,7%) com a volta da VMN e seu choque 
de preços relativos em nome de correção de câmbio e preços 
administrados, e em 2021, com 10,06% no ano, devido ao atraso da 
alta de juros para correção da depreciação da moeda nacional pela 
alta do dólar e a consequente inflação importada. 

Entre 2012 e 2021, choveu 17% abaixo da média dos últimos 
40 anos no país. Foi um choque de quebra de oferta desfavorável e 
persistente. 

A inflação de alimentos, no início de 2013, provocou a 
retomada da elevação da taxa de juro básica pelo Banco Central em 
abril daquele ano. Reagir à quebra da oferta de safras com controle 
da demanda agregada foi um erro técnico de sua diretoria. A Selic 
saiu de 7,25% aa até atingir 14,25% aa em julho de 2015 – e ficar 
nessa disparidade internacional até outubro de 2016. 

Analisando a série histórica da inflação de alimentos pelas 
variações anuais do IPCA de Alimentos e Bebidas (o maior peso com 
21% na ponderação dos grupos de preços), registra-se esse índice 
ter sido superior ao “índice cheio” em quase todos os anos, exceto 
nos períodos 1995-2000, 2003-2006, 2009 e 2017. Provavelmente, 
foram anos chuvosos e com apreciação da moeda nacional. 
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Outro componente-chave para o controle de preços, dentro do 
IPCA, é o grupo Transportes. Nele se contabiliza a alta dos preços dos 
combustíveis, causada pela alta da cotação da commodity “petróleo”, 
seja no mercado mundial cartelizado, seja no mercado interno 
dolarizado pela política pró-acionistas minoritários, praticada pela 
diretoria neoliberal da Petrobras. Para os consumidores brasileiros, 
qual é o benefício da autossuficiência em petróleo?! 

Os preços monitorados são outra “herança maldita” da VMN 
(Velha Matriz Neoliberal). No Brasil, o termo “preços administrados” 
refere-se aos preços insensíveis às condições de oferta e demanda 
porque são estabelecidos por contrato ou por órgão público.  

Na composição dos preços administrados, cabe destacar o 
importante peso do preço de gasolina, transporte público urbano 
(ônibus urbano e metrô), medicamentos e plano de saúde. Somam-
se aos serviços telefônicos, energia elétrica, ônibus interestadual e 
metrô. Os preços administrados respondem por pouco menos de 23% 
do IPCA total. 

Atualmente, os preços de 23 bens e serviços na cesta do IPCA 
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o índice oficial de inflação do 
regime de metas) são considerados administrados. Esses bens e 
serviços são produzidos por empresas públicas ou são regulados por 
agências reguladoras, determinantes de um percentual máximo de 
reajuste a cada ano.  

Desde 1995, as variações anuais dos monitorados foram 
superiores às do IPCA em todos os anos, exceto 2007 a 2014 (em 
2009 “quase empataram” com 4,6% a 4,3%). Daí a sanha 
liberalizante da VMN em 2015, quando o índice dos preços 
administrados atingiram 16,8%, “puxando” o IPCA para 10,7%. Nos 
anos seguintes, exceto em 2016 e 2020, em todos os demais suas 
variações foram superiores. 

A “inflação de serviços” não foi tão significativa quanto à 
“inflação de preços administrados”. No governo FHC I, de fato, foi 
inicialmente bem acima do IPCA até se equilibrarem em 1998. A 
partir de então,  só após 2005 ela supera por pouco o IPCA em todos 
os anos até 2015, quando o IPCA de 10,7% a superou (7,8%). Nos 
anos seguintes, ela deixa de ser problema para o IPCA. 
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O problema do Índice de Preços do IGP-M é ser muito instável 
com grandes altas nos anos com choque cambial. Pior, por fator 
inteiramente alheio (“memória inflacionária”) esse índice virou 
correção monetária dos contratos de aluguel, em um verdadeiro 
contrassenso! 

$  

Qual é o problema de fato com a taxa de inflação brasileira? O 
automatismo adotado pelo Banco Central do Brasil em seu combate 
com elevação disparatada da taxa de juro básica (SELIC). 

Para análise exaustiva do problema eu remeto o leitor à leitura 
do tópico “Neoliberalismo: Caminho para Desigualdade e 
Estagnação”, publicado em versão reduzida como artigo no GGN, mas 
em detalhamento minucioso no meu livro digital “Regras ou Arbítrio 
na Fixação da Taxa de Juro: Padrões ou Ruído”. Foi divulgado na rede 
social (e se encontra no meu blog) em fevereiro de 2022. 

A taxa de juro real ex-ante é derivada da taxa swap DI-pré 
360, retirada a expectativa para a inflação nos próximos 12 meses. 
As taxas de juros do FED, a partir de 2008, passaram a ser negativas 
em termos reais (dadas as taxas de inflação medidas pelo IPC norte-
americano), aumentando o diferencial entre as taxas internas e 
externas de juros. 
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$  

Observando a tendência de queda da taxa de juro real em 
longo prazo até se tornar negativa em 2020 e 2021, quando a SELIC 
ficou abaixo do IPCA, parece estar tudo bem. O problema são os 
choques de juros, muitas vezes equivocados, como em 2005, 2008, 
2011 e a longa alta de sete pontos percentuais (de 7,25% aa a 
14,25% aa) entre abril de 2013 e julho de 2015, permanecendo 
nesse nível até outubro de 2016. 

$  
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Essas altas dos juros básicos parecem ser respostas aos 
choques cambiais, mas não muito mais duráveis. Estes foram 
pontuais em quatro anos: 2002, 2008, 2015 e 2020. A taxa de juro 
reagiu por anos a fio, justificando-se pelo combate à inflação 
importada, mas gerando custos para a maioria pobre da população e 
benefícios para a minoria rentista rica. 

Contas Públicas 

Quanto às Finanças Públicas, acho mais adequado, 
considerando as exceções cabíveis, fazer análise comparativa por 
mandatos presidenciais. Isto caracterizaria mais propriamente a 
atuação de cada governo em seu contexto. 

Por não ter completado ainda seu mandato, o qual parece ser 
insuportavelmente longo, o atual desgoverno não está contemplado 
nessa análise comparativa, realizada pelos coautores Gerson Gomes e 
Carlos Cruz, por meio de gráficos de barra quadrienais. São 
apresentados no Anexo dos “25 Anos da Economia Brasileira: 
1995-2020”. 

$  

O gráfico acima é revelador de continuidade em longo prazo e 
da quebra de padrão em 2015 (VMN) e 2020 (covid-19). A diferença 
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entre o déficit nominal e o resultado primário é constituído pelos 
gastos com juros nominais, realizados pelo Tesouro Nacional. 

Percebe-se uma tendência de alta nos encargos financeiros da 
dívida pública de 5,1% do PIB em 1997 até 9,4% do PIB em 2003. 
Depois do primeiro ano de “freada para arrumação”, os governos 
Lula, seguido pelo primeiro (e praticamente único) governo Dilma, 
conseguiram uma firme tendência de queda até 4,7% do PIB em 
2013 e leve alta para 5,4% do PIB em 2014. 

O choque de juros elevadíssimos levou ao gasto de 8,8% do 
PIB em 2015. Caiu para o menor nível de 4,2% do PIB, no primeiro 
ano da pandemia, quando a Selic foi fixada em 2% aa em meados de 
2020. 

Desse modo, apesar do esforço em obter superávits primários 
crescentes de 1999 (3,3% do PIB) até 2005 (4,8%), o déficit nominal 
caiu de -7,9% do PIB em 1998 para -2,0% do PIB em 2008 (o menor 
da série histórica). No último trimestre deste ano explodiu a crise 
sistêmica mundial. 

A necessária atuação anticíclica governamental, seguindo a 
cartilha keynesiana, diminuiu o superávit primário para 2,0% em 
2009. Ele se manteve positivo até 2013, propiciando a menor taxa de 
desemprego aberto registrada na série histórica da PNAD. 

A partir de então, com a elevação dos juros e os seguidos 
déficits primários dispararam os déficits nominais: -6,0% em 2014 
(daí a aceitação da pressão política para nomear Joaquim Levy, ex-
secretário do Tesouro Nacional como ministro da Fazenda) e -10,8% 
em 2015.  

Gradualmente, os governos neoliberais foram reduzindo o 
tamanho do Estado para o mínimo, de acordo com suas ideologias. 
Em 2019, o déficit nominal se reduziu para -5,8% do PIB (com a 
redução dos gastos com juros) e o déficit primário atingiu -0,8% do 
PIB, ainda longe dos desempenhos dos governos social-
desenvolvimentistas. 

Apesar do menor gasto com juros, em 2020, o auxílio 
emergencial, votado pelo Congresso Nacional, levou a um déficit 
primário de -9,5% do PIB e um déficit nominal de -13,7% do PIB. 
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Ao ficar inerte, pouco se importando com o drama social do 
elevado desemprego, em 2021, o setor público consolidado obteve 
superávit primário de R$ 64,7 bilhões (0,75% do PIB), ante déficit de 
R$ 703,0 bilhões (9,41% do PIB) em 2020. 

Em 2021, os juros nominais do setor público consolidado, 
apropriados pelo critério de competência, alcançaram R$ 448,4 
bilhões (5,17% do PIB), ante R$ 312,4 bilhões (4,18% do PIB) em 
2020. Os dados foram revisados pelo Banco Central. 

O resultado nominal do setor público consolidado, incluindo o 
resultado primário e os juros nominais apropriados, foi deficitário em 
R$ 383,7 bilhões (4,42% do PIB), em 2021, ante R$ 1.015,4 bilhões 
(13,60% do PIB) em 2020. 

O superávit primário do setor público consolidado, em 2021, 
0,75% do PIB, foi o primeiro superávit primário dessa esfera de 
governo desde 2013, quando houve superávit primário de 1,71% do 
PIB. Esse resultado contribuiu para que o déficit nominal de 2021 
também fosse o menor, em percentual do PIB, desde aquele ano 
(déficit de 2,96% do PIB). 

$  

Não há uma correlação exata entre as taxas médias anuais do 
crescimento do PIB, durante os seis mandatos presidenciais, e o 
resultado primário principalmente por conta do crescimento médio 
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anual do PIB de 2,5% no primeiro governo FHC. Os dois mandatos 
seguintes (FHC II e Lula I) se esforçaram para obter um superávit 
primário superior à taxa de crescimento do PIB.  

No governo Lula II e Dilma I, a renda aumentou em ritmo 
acima dos superávits primários. No governo golpista, ambos caíram. 

Porém, é óbvio o crescimento da renda propiciar maiores 
impostos de renda, além de impostos sobre transações comerciais e 
financeiras. Fazer ajuste fiscal durante recessão é uma estupidez 
típica da visão fiscalista hegemônica desde 2015. É tentativa e erro! 

Além disso, a opinião pública, (de)formada (e interpretada) 
pela mídia neoliberal, diz não aceitar aumento da carga tributária. Na 
verdade, considerando a média da carga tributária bruta, houve 
aumento significativo apenas no governo FHC II de 27% do PIB para 
30,4% do PIB, no governo Lula I para 32,7% do PIB e no Lula II para 
33,8% do PIB. Os governos da Dilma e do golpista retomaram a 
média da carga tributária de 32,7% do PIB. 

As despesas com juros do governo central como proporção da 
arrecadação tributaria federal bruta foram relativamente próximas 
nos governos FHC e Lula I, respectivamente, 36,3%, 38,4% e 35,0%. 
Caíram para o patamar de 22,7% no Lula II e 22,1% no Dilma I. Os 
golpistas se encarregaram do governo voltar pagar mais aos 
carregadores da dívida pública. 

Outro mito desmentido pelos números estatísticos diz respeito 
ao pressuposto midiático de os governos com hegemonia de um 
partido de origem trabalhista fazerem maiores despesas com pessoal 
e encargos sociais. Pelo contrário, FHC I gastou 4,7% do PIB, FHC II 
4,6%, Lula I e II 4,4% do PIB, Dilma I 3,9% do PIB. A VMN (Velha 
Matriz Neoliberal) voltou a gastar 4,2% do PIB com pessoal e 
encargos sociais. 
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$  

Mais um mito diz respeito à administração da dívida pública. O 
gráfico com a evolução da dívida pública bruta e líquida do governo 
federal mostra claramente o crescimento da dívida líquida de 1995 
(29,5% do PIB) a 2002 (60,4% do PIB). 

Os governos social-desenvolvimentistas deram prioridade para 
sua queda progressiva. Dez anos depois, atingiu 33,8% do PIB em 
2013. Por isso, a NMM (Nova Matriz Macroeconômica), mal batizada 
pelo ministro Guido Mantega, considerou-a um problema resolvido. 

Ele achou ser possível, então, mudar o regime fiscal com 
desonerações tributárias. Aliviariam os custos fiscais das empresas, 
já pressionadas por custos trabalhistas (CUT: Custo Unitário do 
Trabalho) e custos financeiros (spread sobre a Selic crescente a partir 
de abril de 2013). 

Os neoliberais, irritados com a popularidade elevada da 
Presidenta Dilma até 2012, se aliaram à direita recém “saída do 
armário” (onde tinha se metido desde o fim da ditadura militar), nas 
passeatas de 2013. Na mídia, passaram a denunciar a dívida bruta, 
embora ela estivesse relativamente estável até esse ano em torno de 
56,7% do PIB. 
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Daí, denunciando haver pleno emprego, na prática, houve um 
locaute empresarial. Foi a recusa por parte da entidade patronal, no 
caso a FIESP, em manter a sua atividade em ritmo normal.  

Ao contrário da greve, quando ocorre uma paralisação dos 
trabalhadores, o locaute se dá pela paralisação dos empregadores. 
Normalmente, trata-se de um ato provisório e voluntário como a 
FIESP dando apoio logístico e financeiro aos manifestantes de direita 
na Avenida Paulista. 

O resultado econômico e fiscal desastroso de tal quebra da 
normalidade democrática-eleitora está estampado no gráfico. Tanto a 
dívida líquida quanto a dívida bruta dispararam em firme tendência 
crescente até, respectivamente 67% do PIB e 89,2% do PIB em 
2020. 

Em 2021, a DLSP atingiu 57,3% do PIB (R$ 5,0 trilhões), com 
redução anual da relação DLSP/PIB de 5,3 p.p. do PIB. Esse declínio 
foi devido, sobretudo, aos efeitos do crescimento do PIB nominal 
(redução de 8,7 p.p.), da desvalorização cambial acumulada no ano 
de 7,4% (redução de 1,2 p.p.), do superávit primário (redução de 0,7 
p.p.), parcialmente contrabalançados pelos juros nominais 
apropriados (aumento de 5,2 p.p.) e pela variação da paridade da 
cesta de moedas integrantes da dívida externa líquida (aumento de 
0,4 p.p.). 

No ano passado, a DBGG – compreendendo governo federal, 
INSS e governos estaduais e municipais – atingiu 80,3% do PIB (R$ 
7,0 trilhões). No ano, a relação DBGG/PIB reduziu-se 8,3 p.p., 
resultado sobretudo do crescimento do PIB nominal (redução de 12,3 
p.p.), dos resgates líquidos de dívida (redução de 2,1 p.p.), da 
incorporação de juros nominais (aumento de 5,8 p.p.) e da 
desvalorização cambial (aumento de 0,4 p.p.). 
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!  

O recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre petróleo, combustíveis e lubrificantes encerrou 
o ano passado em mais de R$ 110 bilhões, valor recorde, com alta 
nominal de 39% em relação a 2020. O recolhimento total do imposto 
também avançou, mas a uma taxa menor, de 25,5% nominais. 

Ajudados pela recuperação econômica e pelo congelamento de 
despesas com folha salarial, o superávit primário (diferença entre 
receitas e despesas, exceto gastos com juros) de Estados e Distrito 
Federal cresceu 91% no ano passado em relação a 2020, para R$ 
124,1 bilhões, segundo o Tesouro Nacional. A Lei de Responsabilidade 
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Fiscal (LRF) para gastos com a folha de pessoal do Executivo tem o 
máximo permitido é 49% da receita corrente líquida. 

Todas as unidades da federação conseguiram manter seu 
endividamento dentro do limite estabelecido pela LRF. A dívida 
corrente líquida não pode ultrapassar 200% da receita corrente 
líquida. 

Vale comparar a dívida pública brasileira com a dos países 
desenvolvidos, inclusive em sua periferia europeia. Em 2020, a da 
Alemanha elevou-se de 59,5% para 73,3% do PIB, mas muito abaixo 
dos demais: Reino Unido 108%, França 118,7%, Espanha 123%, 
Estados Unidos 131,2%, Portugal 137,2%, Itália 161,8%, Grécia 
205,2% e Japão 266,2% do PIB. 

Outra informação relevante diz respeito à composição da dívida 
pública federal brasileira. Em 2002, 67,4% era interna e 32,6%, 
externa. Desses “limões se fez limonada”, pois os governos social-
desenvolvimentistas em 2011 já tinha mudado sua composição para 
apenas 4,5% externa. Os governos vindouros seguiram o exemplo e 
em 2020 a externa ainda representava apenas 4,9%. 

Outra “herança maldita”, transformada pelo governo com 
hegemonia trabalhista, foi referente aos títulos públicos indexados ao 
câmbio e a SELIC. De 1995 (5,3%) até 2001 (29,5%), os governos 
neoliberais tinham dolarizado a Dívida Pública Federal Total em 
percentual significativo.  

O governo do PT recebeu 61,8% em LFT indexadas a Over/Selic 
e 20,3% a câmbio. No fim do primeiro mandato de Lula, esses 
percentuais já tinham caído, respectivamente, para 37,4% e 1,2%. 
Em 2014, já eram 17,2% e 0,4%. Em 2019, no primeiro ano do atual 
desgoverno, o percentual da dívida pós-fixada subiu para 43,6%, 
embora mantivesse a dívida dolarizada em apenas 0,4% do total. 

Quanto aos principais detentores dos títulos públicos federais 
(DPMFi), houve as seguintes modificações significativas de 2007 para 
2020: 

• as instituições financeiras diminuíram de 37,8% para 29,6%; 

• os fundos de investimentos declinaram de 29,7% para 26%; 
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• os fundos de pensão aumentaram de 17,7% para 22,6%;  

• os investidores não-residentes aumentaram de 5,1% para 
18,8% em 2015, depois do golpe perderam a confiança na 
democracia brasileira e até 2020 cortaram seu carregamento de 
títulos de dívida pública pela metade: 9,2%. 

Para se calcular a Carga Tributária Líquida 1 subtrai-se da Carga 
Tributária Bruta as Transferências p/ Previdência e Assistência Social 
e Subsídios (TAPS). Para o cálculo da Carga Tributária Líquida 2, 
subtrai-se desse resultado (Carga Tributária Líquida 1) as Despesas 
com Juros. 

$  

A Carga Tributária Líquida 1 manteve-se relativamente estável 
de 2002 a 2013 em torno de 18,4% do PIB. Caiu para 16,5% do PIB 
em 2014 e, desde 2015, para a flutuar em torno da média de 14,9% 
do PIB.  

A Carga Tributária Líquida 2 reflete as oscilações dos juros, 
fixados arbitrariamente pela diretoria do Banco Central do Brasil, ou 
seja, de 2002 a 2013 manteve-se em torno da média de 12,4%, em 

% do PIB Carga Tributária 
Bruta

Previdência e 
Assistência Social

Carga 
Tributária 
Líquida-1

Despesas 
 com 
Juros

Carga 
Tributária 
Líquida-2

2002 32,1 14,0 18,1 7,7 10,5
2003 31,4 14,3 17,1 8,5 8,6
2004 32,4 14,0 18,3 6,6 11,8
2005 33,6 14,3 19,3 7,2 12,0
2006 33,3 14,6 18,7 6,7 12,0
2007 33,7 14,5 19,2 6,0 13,2
2008 33,5 14,0 19,5 5,3 14,2
2009 32,3 14,8 17,5 5,1 12,4
2010 32,4 14,3 18,1 5,0 13,1
2011 33,4 14,5 18,9 5,4 13,5
2012 32,7 14,5 18,2 4,4 13,8
2013 32,7 14,7 18,0 4,7 13,3
2014 31,9 15,5 16,5 5,4 11,2
2015 32,1 16,5 15,7 8,4 7,4
2016 32,4 17,3 14,9 6,5 8,4
2017 32,6 18,1 14,4 6,1 8,3
2018 33,2 19,5 14,1 5,5 8,6
2019* 33,2 17,9 15,3 5,1 10,2

Fonte: STN - 25 Anos de Economia Brasileira (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

% do PIB
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2014 caiu para 11,2%, como passagem para a média de 8,6% do 
PIB. 

Em 2019, descontando o devolvido para a sociedade sob forma 
de Previdência Social, Assistência Social e Juros, a carga tributária 
efetivamente paga para prover outros serviços públicos era de 10,2% 
do PIB. O Estado brasileiro cumpre um papel-chave, seja para “o 
bem” com gastos sociais, seja para “o mal” com gastos financeiros, 
de redistribuição da renda tributada da sociedade. 

No período 2002-2019, a média dos gastos sociais em 15,4% 
do PIB era duas vezes e meia a média dos gastos financeiros em 
6,1% do PIB. Nesse sentido, essa redistribuição era progressiva. 

A carga tributária no Brasil (33,1% do PIB em 2018) é pouco 
abaixo da média da OCDE (34,3% do PIB). Por um lado, fica bem 
distante da socialdemocracia da França (46,1% do PIB) e da 
Dinamarca (44,9%) com as maiores cargas tributárias. Por outro 
lado, fica bem acima das menores cargas tributárias: México 
(16,1%), Chile (21,1%), Irlanda (22,3%) e Estados Unidos (24,3%). 

Quanto à carga tributária sobre a renda, lucro e ganho de 
capital, na socialdemocracia dinamarquesa a incidência é de 29,1% 
do PIB. A média da OCDE é 11,4% e o Brasil só tributa 7%, assim 
como o Chile, Polônia, Hungria e Eslovênia, os menos fiscalistas sobre 
o capital. 

Quanto à carga tributária sobre bens e serviços, o Brasil se 
coloca em quarto lugar (14,3%), curiosamente abaixo da Dinamarca 
(14,6%), e acima da maioria dos países da OCDE (média de 11,1%). 
Essa carga tributária regressiva brasileira é o dobro da menor, a da 
Suíça (6,4%). 

Na carga tributária sobre a folha de salários (inclui Previdência 
Social), a média da OCDE é 9,9% e o Brasil fica próximo com 9% do 
PIB. No extremo superior está a França com 18,4% e no extremo 
inferior o Chile com 1,5%. 

Finalmente, na carga tributária sobre a propriedade, o Brasil 
com 1,5% do PIB também não fica longe da média da OCDE com 
1,9%. No topo está novamente a França com 4,4% e no piso está a 
República Eslováquia com 0,4%. 
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Em resumo, considerando o total da carga tributária brasileira, 
ela evoluiu de 2002 a 2019 com as seguintes alterações nas bases de 
incidência: 

• Renda: de 18,9% para 22,5%; 

• Folha de Salários: de 23,7% para 27,7%; 

• Propriedade: de 3,5% para 4,8%; 

• Bens e Serviços: de 48,7% para 43,3%; 

• Transações Financeiras: de 5,1% para 1,7%; 

Finalmente, o gráfico abaixo em preços constantes de 2020 
mostra claramente a elevação muito superior da despesa com 
Benefícios da Previdência Social em relação ao crescimento da 
Arrecadação Líquida. Essa se elevou continuamente até 2014 (R$ 
432,5 bilhões), depois de 2016 declinou para o patamar médio de R$ 
394,2 bilhões, onde se encontrava em 2020. 

Com isso, a Necessidade de Financiamento (déficit da 
Previdência se elevou muito. Atingiu R$ 296,1 bilhões no fim da série. 
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Condições Sociais Desiguais do Trabalho 

Emprego 

A evolução da população brasileira de 1995 (161,9 milhões) a 
2020 (211,7 milhões) a colocou com a 6ª. maior do mundo como 
visto, após China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão. 
Cresceu cerca de 50 milhões pessoas nos últimos 25 anos. 

Desde o fim da década de 90 é possível perceber diminuição da 
parcela com idade até 20 anos, no total da população brasileira. Na 
população brasileira, o contingente crescente hoje em parcela no 
total é o de idosos. A população com menos de 50 anos, 
relativamente, está diminuindo no país.  

Projeções com base em dados no sistema de informações do 
IBGE sobre o tema, indicam, em 2022, a população brasileira deve 
totalizar em torno de 214.828.540 pessoas. 

Em razão da pandemia, a População Economicamente Ativa 
(PEA) caiu em 2020 de 106,184 milhões para 100,104 milhões. A 
taxa de desemprego aberto aumentou de 11% para 13,9% da PEA. 

$  

A preferência demonstrada em pesquisas eleitorais pela volta 
do social-desenvolvimentismo é fácil de ser explicada. Os 
trabalhadores há vinte anos atrás devem ter transmitido aos jovens 
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colegas como caiu a taxa de desemprego aberto após a posse do Lula 
em 2003, com um ano para “conhecimento e arrumação da máquina 
pública”. 

De 1995 a 1999, essa taxa de desemprego aberto tinha se 
elevado de 8,4% para 12,1%. Permaneceu nesse patamar por mais 
quatro anos até 10,9% em 2003. Depois, caiu continuamente até 
4,7% em 2011. 

Economistas neoliberais denunciavam o “pleno-emprego” e 
clamavam por medidas recessivas para baixa o CUT (Custo Unitário 
do Trabalho) por ele, de maneira pressuposta, superava a 
produtividade.  

Houve uma ampliação do tamanho da amostra da PNAD/PME 
(restrita às metrópoles) para a PNADC, mas mesmo assim esta 
registrou 7,559 milhões de pessoas desocupadas, em uma PEA de 
87,632 milhões no 1º. trimestre de 2012. No fim de 2013, tinha 
diminuído para 6,013 milhões desocupadas. No fim de 2014 (e da Era 
Social-desenvolvimentista), eram 6,409 milhões pessoas sem 
ocupação em uma PEA de 92,396 milhões pessoas. 

Para comparação com esta taxa de desemprego no Brasil 
(6,5%), no mesmo ano, a Grécia tinha 26,5%, Portugal 26,1%, Japão 
13,9%, Irlanda 11,9%, Itália 10,9%, França 10,3%, Reino Unido 
6,2%, Estados Unidos 6,2%, Alemanha 5% e Espanha 3,6%. 
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O gráfico acima demonstra: todas as faixas etárias perderam 
ocupação com fim da Era de Bem-Estar Social, em 2014, e o início da 
Era Neoliberal II. O patamar de desocupação de jovens de 14 a 17 
anos dobrou de 2014 (21%) para 2020 (42,7%), idem para de 18 a 
24 anos (14,1% para 29,8%) e a de 25 a 39 anos (6,3% para 
13,9%), quase triplicou para de 40 a 59 anos (3,3% a 9%), 
multiplicou 2,5 vezes para a de 60 anos ou mais (2% para 5%). 

A proporção de jovens de 15 a 29 anos na situação nem-nem 
(nem estudavam e nem estavam ocupados), segundo países da OCDE 
e parceiros, em 2018, tinha diferenças abismais. Basta dizer a média 
era 13,2% e no Brasil era 10 pontos percentuais acima: 23%. 

Dentro do território brasileiro, no último trimestre de 2020, a 
média de desocupação era 13,5%. Porém, Bahia (19,8%), Alagoas 
(18,6%), Sergipe (18,4%) e Rio de Janeiro (17,4%) tinha taxas 
muito distintas da Região Sul – Santa Catarina (6,1%), Rio Grande do 
Sul (9,1%) e Paraná (9,4%) – e Centro Oeste – Mato Grosso (9,7%) 
e Mato Grosso do Sul (10%). A queda do turismo e a ascensão da 
exportação do agronegócio talvez estejam entre as explicações. 

A quantidade de trabalhadores em desalento atingiu um 
recorde no 3º. trimestre de 2020, na série histórica da pesquisa 
PNADC, iniciada em 2012. Desalentada é a pessoa fora da força de 
trabalho, ou seja, não está empregada e nem tomou providências 
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para conseguir emprego — embora aceitasse uma vaga se alguém 
oferecesse. 

Na ocasião, 5,7 milhões de trabalhadores estavam em 
desalento. No fim da Era Social-desenvolvimentista, o número de 
desalentados entre pessoas de 14 anos ou mais de idade eram 1,6 
milhões, ou seja, pouco mais de ¼ daquele número. 

Pior eram os extremos nos estados do Maranhão (20,7%) e 
Alagoas (18,4%). O contraste era, novamente, em relação aos 
estados do Sul (Santa Catarina 1,5%, Rio Grande do Sul 1,8%, 
Paraná 2,1%) e Centro-Oeste (Mato Grosso 1,4% e Distrito Federal 
1,5%). 

A subutilização da força de trabalho no Brasil é brutal. Em 
2020, o número de trabalhadores subutilizados era 32 milhões, 
correspondente à taxa de 32%. Em comparação com 2014, aquele 
número era 15,3 milhões e a taxa de subutilização era 14,9%. Ambos 
eram menos da metade. 

A curva de evolução do número total de empregados com 
vínculo formal de emprego, cresceu continuamente de 1995 (23,8 
milhões de empregados com carteira assinada) a 2014 (49,6 
milhões). Porém, caiu para o patamar de pouco mais acima de 46 
milhões, entre 2016 e 2019, e despencou em 2020 para 39 milhões. 

Afinal de contas, nesse ¼ de século, de 1995 a 1999, a geração 
líquida de postos de trabalho em emprego formal foi negativa ano a 
ano. Entre 2000 e 2014, só houve variações líquidas anuais positivas 
com média de 1,205 milhões por ano, sendo de 2004 a 2012 (exceto 
em 2009) com variações superiores a essa média. 

Com a volta da VMN, de 2015 a 2015, as variações líquidas 
anuais foram negativas. De 2018 a 2020, elas se tornaram positivas, 
mas com média de apenas de 439 mil empregos por ano, ou seja, 
1/3 daquela média da Era de Bem-Estar Social. 
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Distribuição de Renda 

A evolução do salário mínimo real (Ano Base 1994=100) foi 
uma política pública adotada desde o Plano Real. Porém, ocorreu em 
ritmos diferentes nas três grandes Eras delineadas nesse ¼ de 
século. 

Na Era Neoliberal I, de 1995 a 2002, o crescimento total foi de 
40% (índice de base fixa evoluiu de 100 para 140). Na Era Social-
desenvolvimentista, o índice cresceu de 140 para 255, ou seja, 
aumento acima do dobro de 82%. Na Era Neoliberal II, o índice 
cresceu de 255 para 267, equivalente a uma taxa de crescimento de 
apenas 4,7%. Dá para entender a preferência eleitoral pela volta do 
líder do Partido dos Trabalhadores, não? 

Uma comparação interessante, no tempo e no espaço, realizada 
pelos coautores dos “25 Anos da Economia Brasileira”, Gerson Gomes 
e Carlos Cruz, diz respeito ao custo da cesta básica como proporção 
do salário mínimo. Em São Paulo, era 91,5% em 1995 e caiu para o 
patamar em torno de 50% de 2009 a 2019, elevando-se para 60,4% 
em 2020. Em Fortaleza, era 72,7% em 1995 e caiu para o patamar 
em torno de 40% de 2009 a 2019, elevando-se para 51,2% em 
2020. 

A evolução anual da massa salarial real no Brasil, em toda a 
série histórica, teve apenas cinco anos (1/5) com variações 
negativas: 1999, 2003, 2015-2016 e 2020. Os três primeiros foram 
anos pós-eleitorais e os dois últimos de Grande Depressão com perda 
do poder de barganha sindical. 

As participações dos salários e do excedente operacional bruto 
no PIB mostram duas curvas cruzadas. Uma – a dos salários – tem 
baixas variações de 2000 (33,7%) a 2018 (32,7%). Outra tem maior 
inclinação, principalmente, se em vez de considerar os extremos 
(31,8% em 2000 e 34,6% em 2018), comparar o piso (30,6% em 
2004) e o pico (35,6% em 2016). A VMN rendeu lucros... 

Política pública compensatória se observa na trajetória do gasto 
social federal total de 1995 (11,2% do PIB) a 2018 (13,7% do PIB). 
No intervalo entre 2003 (12,6% do PIB) e 2015 (17,5% do PIB), 
elevou-se significativamente. Logo após o golpe, caiu para 14,5% em 
2016, 14,9% em 2017 e 13,7% em 2018. 
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O número de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família se 
elevou de 3,6 milhões em 2003 para 14 milhões em 2014. A partir de 
então, ele se estabiliza em torno desse patamar alcançado na ESD 
(Era Social-Desenvolvimentista). 

Segundo Informes da Previdência Social – volumes: 27 nº 11, 
28 nº 12, 30 nº 5 e 6, 31 nº 11 –, a evolução da taxa de cobertura 
previdenciária da PEA entre 16 e 59 anos foi declinante de 1995 
(64,5%) a 2002 (61,7%). Cresceu a partir de 2003 (62,5%) até 2014 
(72,6%). Declinou de 2015 (72,4%) até 2018 (70,3%).  

O debate da Reforma da Previdência foi unilateral com apenas 
ataque aos direitos trabalhistas. Aumentou o ciclo de vida profissional 
até a aposentadoria sem a compensação em diminuição da jornada 
de trabalho semanal para quatro dias, dado o aumento da 
produtividade da 4ª. Revolução Tecnológica. 

O valor médio real dos benefícios do RGPS (Regime Geral de 
Previdência Social) em preços de 2020 (série deflacionada pelo INPC) 
com a posição em dezembro de cada ano mostra crescimento desde 
1995 (R$ 717) até 2020 (R$ 1.624). Pronunciadamente foi após 2016 
(R$ 1.161), quando assustados pelo debate da Reforma Anti-
trabalhista da Previdência muitos trabalhadores de alta renda 
correram para a antecipação das aposentadorias caso fosse possível. 

De 2014 a 2019, segundo dados tributários da Secretaria da 
Receita Federal, as DIRPF mostram uma concentração da renda 
tributável bruta. Caiu em todos os decis e só aumentou a participação 
do decil superior de 34,5% para 39,3% da RTB total. 

No caso da distribuição dos bens e direitos, declarados nas 
DIRPF e classificados por decis, com a exceção do 1º. decil, 
provavelmente em razão de heranças de adolescentes sem renda, e 
do 10º. decil, topo da pirâmide da riqueza, todos os demais perderam 
participações relativas após 2014. No caso dos mais ricos, a 
participação no total de bens e direitos subiu de 33,1% em 2014 para 
37% em 2018 e 35,1% em 2019. 

O Coeficiente de Gini consiste em um número entre 0 e 1, onde 
0 corresponde à completa igualdade – no caso do rendimento, por 
exemplo, toda a população recebe o mesmo salário – e 1 corresponde 
à completa desigualdade, onde uma pessoa recebe todo o rendimento 
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e as demais nada recebem. O índice de Gini é o coeficiente expresso 
em pontos percentuais, ou seja, é igual ao coeficiente multiplicado 
por 100. 

Sua evolução no Brasil foi a seguinte. Partiu de 0,599 em 1995 
até 0,587 em 2002. Em 2015, estava em 0,524. Depois do golpe, 
subiu logo para 0,537 em 2016 e alcançou 0,545 em 2018. 

Quanto à razão do rendimento médio mensal real entre os 1% 
mais ricos e os 50% mais pobres, era um múltiplo de 30,5 de 2014 a 
2016. Elevou-se para 33,8 em 2018 e 33,7 em 2019. 

As taxas de pobreza no Brasil permaneceram em torno de 28% 
da população total de 1995 a 2003. A partir de então, caíram, 
progressivamente, até o mínimo de 8,4% em 2014. Com a VMN volta 
a crescer, atingindo 13,8% em 2019. 

Por fim, apresento o último gráfico referente ao maior 
programa habitacional já realizado no país: Minha Casa Minha Vida. 
Foi destruído pelo atual governo neoliberal com ódio pelo legado das 
políticas públicas social-desenvolvimentistas. Mas, provavelmente, 
será retomado caso um novo governo com hegemonia do Partido dos 
Trabalhadores seja eleito. 

$  
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Capítulo 3.  
Terapia com Política Social-Desenvolvimentista 

Introdução 

“A Primeira Lei dos Economistas é: para cada economista, 
existe um economista igual e oposto. A Segunda Lei dos Economistas 
é: ambos estão errados”.  

Esta é uma velha anedota corporativa – não confundir com 
“corporativista”, coisa dos médicos brasileiros – dos economistas. 
Aprendi, em debate acirrado entre meus colegas, quando um xinga o 
outro, dizer: “ambos têm razão”! 

É comum, nesse debate, receber inicialmente uma “carteirada” 
tipo – “Você sabe com quem está falando?!”. E aí o infeliz se 
apresenta como representante de determinada Escola de Pensamento 
– ou certa “instituição tupiniquim de ensino de excelência”, avaliado 
por CAPES, Qualis, etc. etc. 

Enfim, em heurística de auto validação, apela para seu conforto 
psicológico tipo “minha mãe e meus colegas sempre me disseram: 
sou muito mais inteligente comparado a quem pensa diferente de 
mim!”. 

Depois, analisando friamente o de fato em discussão, antes 
deles xingarem a genitora um do outro, percebe-se se tratar de 
pontos de vista racionais sob a lógica teórica (e ideológica) de cada 
qual.  

Muitas vezes, os racionalistas têm o arquétipo do Homo 
Economicus em mente, apelando para essa idealização abstrata para 
prescrever diretamente uma Economia Normativa: o que deveria ser.  
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Por sua vez, os comportamentais imaginam o Humano comum, 
descendente do Homo Sapiens, para descrever sua Economia 
Positiva: o que é.  

Por fim, os pragmáticos, mais interessados em ganhar dinheiro, 
atuam como Homo Pragmaticus, adotando regras para prevenção de 
erros sistemáticos. 

Contemplando os dois primeiros arquétipos nos capítulos 
anteriores, respectivamente, teoria sobre “o que deveria ser” e 
estatística sobre “o que é”, neste último farei a exposição do 
pragmatismo cabível para enfrentar os problemas diagnosticados da 
economia brasileira. Essa adequação ao meio-ambiente político e 
institucional é o modo de sobrevivência governamental em dois 
mandatos. 

Antes, vale mais uma explicação de jargão profissional de 
economistas. Cito o Novíssimo Dicionário de Economia, organizado 
por Paulo Sandroni. 

Âncora Monetária é instrumento de política monetária, utilizado 
para estabilizar o valor de uma moeda em conjuntura de grande 
elevação de preços. Consiste fundamentalmente no compromisso 
(legal ou não) de as Autoridades Monetárias não emitirem moeda 
para cobrir eventuais déficits governamentais, tornando o Banco 
Central autônomo em relação ao Tesouro Nacional.  

Novas emissões só teriam lugar na troca de dólares por moeda 
nacional. Seria o impacto monetário do balanço de pagamentos 
superavitár io, correspondendo a aumento das reservas 
internacionais. 

Âncora Cambial refere-se ao instrumento de política econômica 
utilizado para estabilizar o valor de uma moeda, fixando-se seu valor 
na taxa cambial. O instrumento é empregado nos casos de inflação 
acelerada ou de hiperinflação, em conjunto (ou não) com outras 
políticas intervencionistas, como o congelamento de preços.  

Visa estabilizar os preços e as depreciações, quando é regime 
de câmbio flutuante, da moeda nacional. A âncora cambial pode ser 
acompanhada por uma política de conversibilidade total ou parcial.  
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A adoção desse mecanismo exige, no entanto, de o país dispor 
de reservas suficientes e de um balanço de pagamentos sob controle. 
Assim evitaria o jogo especulativo em torno de uma futura 
desvalorização do câmbio. 

Não repetirei o tratado por mim em dois livros digitais recentes 
sobre política de administração da dívida pública – Fernando Nogueira 
da Costa – Dívida Pública e Dívida Social. jan 2022 – e política 
monetária – Fernando Nogueira da Costa - Regras ou Arbítrio na 
Fixação da Taxa de Juros - Padrões e Ruídos. fev 2022. Recomendo-
os ao leitor interessado. Clique nos títulos para fazer download 
gratuito. 

Para ser um capítulo sintético, apenas resenharei proposições 
sobre política econômica, encontradas em artigos ou entrevistas dos 
meus colegas especialistas com os quais tenho afinidades políticas e 
ideológicas. 

Neoliberalismo, Novo-Desenvolvimentismo e Social-
Desenvolvimentismo 

Meu colega Pedro Paulo Zahluth Bastos publicou artigo 
intitulado “A Economia Política do Novo-Desenvolvimentismo e do 
Social Desenvolvimentismo” (Economia e Sociedade. Campinas, v. 
21, n. 3 (46), p. 779-810, dez. 2012). Vou resumi-lo aqui. 

Neoliberalismo 

Fernando Henrique Cardoso, logo depois de ter sido eleito 
presidente, no fim de 1994, anunciou: sua tarefa histórica era a de 
eliminar um pedaço do passado ainda a atravancar o presente e 
retardar o avanço da sociedade. Referia-se a: 

i) o legado da Era Vargas,  

ii) seu modelo de desenvolvimento autárquico e  

iii) seu Estado intervencionista. 

Sua tarefa histórica não seria, então, enterrar o legado dos 
governos da ditadura civil-militar de 1964:  

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/01/fernando-nogueira-da-costa-divida-publica-e-divida-social.-janeiro-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/01/fernando-nogueira-da-costa-divida-publica-e-divida-social.-janeiro-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/01/fernando-nogueira-da-costa-divida-publica-e-divida-social.-janeiro-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/02/fernando-nogueira-da-costa-regras-ou-arbitrio-na-fixacao-da-taxa-de-juros-padroes-e-ruidos-fev-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/02/fernando-nogueira-da-costa-regras-ou-arbitrio-na-fixacao-da-taxa-de-juros-padroes-e-ruidos-fev-2022.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2022/02/fernando-nogueira-da-costa-regras-ou-arbitrio-na-fixacao-da-taxa-de-juros-padroes-e-ruidos-fev-2022.pdf
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i) um Estado falido pela estatização da dívida externa; 

ii) um Estado corrompido pela irresponsabilidade política, pelo 
sufocamento da esfera pública e pela valorização do 
individualismo exacerbado;  

iii) um financiamento precário dos bens públicos e das políticas 
sociais,  

iv) um fim do planejamento pela subordinação ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e aos credores externos e internos.  

O neoliberalismo pensava em ir mais atrás e completar o 
serviço dito necessário pelos golpistas contra o Estado Novo em 
1945: 

i) enterrar o entulho populista e desenvolvimentista junto à 
ditadura política, quer dizer, uma legislação trabalhista 
irresponsável, com direitos e salários exagerados “outorgados” 
por demagogos sem conhecerem o quanto o mestiço brasileiro 
de fato valia;  

ii) interromper investimentos de empresas estatais em ramos 
onde vários empresários nacionais sabiam, nos trópicos, não 
poderem ser eficientes, exceto se fossem controlados por filiais 
estrangeiras;  

iii) acabar com um sistema de crédito público subordinado à 
expansão “artificial” da produção e não submisso ao clamor dos 
bancos privados por juros necessariamente mais elevados. 

O projeto foi cultivado com rancor por décadas, mas afinal 
atualizado pelo neoliberalismo para:  

i) flexibilizar a legislação trabalhista e o gasto social;  

ii) vender as empresas estatais;  

iii) elevar taxas de juros tanto quanto exigido pelo “mercado”; 

iv) direcionar os bancos públicos para apoiar as privatizações. 

O pecado dos desenvolvimentistas brasileiros de todas as 
épocas não seria apenas o populismo político ou macroeconômico, 
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mas sua ênfase exagerada no mercado interno e na industrialização. 
O “desequilíbrio” a favor do crescimento industrial, segundo os 
neoliberais, teria sido resultado do “artificialismo” ideológico dos 
desenvolvimentistas. 

Achavam ser possível aproveitar oportunidades enormes de 
integração do mercado interno e de internalização de novas 
tecnologias e produtos com elevação radical da produtividade 
sistêmica. Não observaram isso ter sido feito de forma heterogênea 
nos planos regional e setorial, provocando desequilíbrio industrial. 

O programa de ação neoliberal seria: 

i) reduzir radicalmente a proteção do mercado interno para 
acabar com o privilégio auferido pelo amplo leque de 
empresários predadores protegidos por Estado paternalista, não 
apenas anteparo tarifário para explorar consumidores do Made 
in Brazil, mas também subsídios públicos sem contrapartida;  

ii) importar bens de consumo e de produção mais baratos e 
eficientes em comparação aos similares locais; 

iii) contar com o “choque de capitalismo” para melhorar a eficiência 
das empresas remanescentes, presumidamente, capazes de 
elevar exportações a ponto de compensar o aumento desejado 
das importações.  

iv) completar o arcabouço neoliberal com privatização, contenção 
do gasto público e abertura ao financiamento externo  

v) adotar um modelo orientado para fora, em direção às 
oportunidades do mercado global – e não um regulado pelo 
Estado em direção à integração do mercado interno. 

Novo-Desenvolvimentismo 

Bastos (2012) identifica dois grupos, depois da falência da 
experiência neoliberal com Fernando Henrique Cardoso, capazes de 
construir um campo de debates sobre a melhor estratégia de 
desenvolvimento, inclusive com influência sobre programas eleitorais 
de candidatos à presidência: 
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i) o desenvolvimentismo exportador do setor privado e  

ii) o desenvolvimentismo distributivo orientado pelo Estado.  

Ambos almejam mudanças estruturais para: 

i) diversificarem o tecido industrial,  

ii) recuperarem elos produtivos perdidos e  

iii) absorverem trabalhadores subempregados pelos ramos de 
maior produtividade e salários. 

A corrente distributivista tem algo muito mais em comum com 
a tradição estruturalista em vez da corrente exportadora. Esta parece 
ser bastante influenciada pela crítica liberal ao desenvolvimentismo. 

O novo-desenvolvimentismo a favor de um setor industrial 
exportador saiu do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e 
mantém relação ideológica com algumas bandeiras históricas desse 
partido: 

i) a valorização do setor privado,  

ii) a reforma do Estado,  

iii) o apoio às privatizações,  

iv) a contenção do crescimento do gasto social.  

Sua discordância se deu quanto à política econômica em curto 
prazo, pois sempre foi crítico da gestão macroeconômica operada 
pelo governo FHC, particularmente da política cambial. Embora não 
refutasse a abertura comercial em si, criticava seu excesso e 
velocidade.  

O grupo liderado por Luiz Carlos Bresser-Pereira permaneceu 
focado em “reformas” na política macroeconômica em curto prazo 
como condição necessária e quase suficiente para assegurar o 
desenvolvimento. Não abandonou o elogio do mercado como 
mecanismo de alocação eficiente de recursos produtivos e 
financeiros, caso fosse devidamente regulado à distância pela gestão 
dos preços macroeconômicos básicos: juros, câmbio, impostos e 
salários. 
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Na década de 1990, economistas na oposição ao governo FHC 
criticavam:  

i) a apreciação real da moeda nacional (com diferentes formas de 
controle do câmbio nominal) tinha sido fundamental para a 
estratégia de estabilização inflacionária adotada pelo Plano 
Real, mas produzia déficits de transações correntes 
insustentáveis, em conjunto com a especialização “regressiva” 
da indústria;  

ii) a tentativa de assegurar o financiamento externo do déficit 
corrente e evitar o impacto inflacionário de uma depreciação 
cambial súbita, por sua vez, levaria a elevações de taxas de 
juros sempre quando a incerteza quanto à preservação do 
regime cambial aumentasse, a partir de um patamar já elevado 
de juros;  

iii) o custo financeiro da política monetária sobre a dívida pública 
induziria o governo a elevar impostos e reduzir o gasto social;  

iv) a combinação de taxas de câmbio, juros e impostos aumentaria 
a concentração de renda, prejudicaria a rentabilidade dos 
investimentos em ramos industriais e aumentaria as 
importações e o déficit de transações correntes, até quando a 
contração súbita do financiamento externo provocasse uma 
crise cambial capaz de ajustasse, desordenadamente, a taxa de 
câmbio, com graves impactos distributivos e fiscais. 

A estratégia proposta pela corrente exportadora [export-led] 
envolve:  

i) uma avaliação positiva da capacidade de exportar da indústria 
nacional caso contasse com uma taxa de câmbio adequada;  

ii) uma crítica ao impedimento dela exportar mais: a apreciação 
da moeda nacional, trazida pela combinação entre abertura 
financeira e elevado diferencial de taxa de juros, explicado pelo 
déficit público; 

iii) uma pretensão não apenas de aumentar as exportações 
industriais, mas fazer delas o motor do crescimento da 
economia brasileira como fosse um modelo asiático capaz de 
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expurgar os males do velho desenvolvimentismo e do 
neoliberalismo. 

A apreciação da moeda nacional refletiria a tendência à queda 
da taxa de câmbio, explicada por períodos cíclicos seja de abundância 
de financiamento externo, seja de elevação dos preços das 
exportações de commodities básicas. 

A tarefa de uma equipe econômica novo-desenvolvimentista 
seria, simplesmente, garantir uma taxa de câmbio competitiva, mas 
não apenas para o superávit de transações correntes, como ocorre 
durante um boom de preços de commodities. Essa moeda nacional 
desvalorizada pela estratégica política cambial incentivaria também a 
diversificação da indústria em direção aos ramos tecnologicamente 
mais avançados. 

Ela retrocederia então a um regime de câmbio fixo, senão um 
câmbio flexível com flutuação “sujíssima”. Não mediria as 
consequências inflacionárias das maxidesvalorizações cambias como 
ocorreram no passado... 

Ta l c omo o neo l i be ra l i smo, e s sa co r r en te novo -
desenvolvimentista exalta o mercado como mecanismo de alocação 
de recursos produtivos, impulsionado por ampla abertura comercial. 
Em contraponto, critica os fatores de apreciação cambial:  

i) o excesso de abertura comercial sem reciprocidades;  

ii) a abertura financeira com disparidade da taxa de juro interna; e  

iii) a especialização em exportações de produtos básicos.  

O papel fundamental do Estado seria o de apoiar o mercado na 
tarefa de alocação eficiente de recursos, por meio de preços 
macroeconômicos corretos. A administração da demanda agregada 
dessa maneira indireta seria preferível à intervenção estatal direta 
sobre setores produtivos. 

O novo-desenvolvimentismo acredita na capacidade 
exportadora do setor industrial privado, porque as empresas aqui 
instaladas já disporiam de capacitação tecnológica e recursos 
financeiros suficientes para investir em ramos industriais intensivos 
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em alta tecnologia, direcionados para o mercado externo. Como 
visto, isso é contra factual. 

O velho-desenvolvimentismo acreditava ser necessária a oferta 
direta e planejada de externalidades por parte do Estado, nos países 
atrasados, em função dos seguintes pontos de estrangulamentos dos 
investimentos privados no setor industrial por:  

i) a carência de “poupanças”, pressupostas para financiamento,  

ii) o diminuto tamanho do mercado interno, dadas as escalas 
mínimas de produção tecnologicamente eficientes; e  

iii) a carência de bens de produção na fronteira tecnológica.   

Contra uma política cambial orientada para conter pressões 
inf lac ionár ias, o novo-desenvolv iment ismo advoga uma 
maxidesvalorização cambial para colocar a taxa de câmbio em níveis 
competitivos para a indústria. Nesse caso, o impacto distributivo 
favorável aos industriais seria acompanhado de aumento da inflação 
e queda dos salários reais, em processo de socialização dos prejuízos.  

Apesar disso, alega o aumento da taxa de crescimento e de 
emprego associado a essa taxa de câmbio compatível com o 
“equilíbrio industrial” acabaria, com o tempo, por gerar ganhos de 
produtividade. Então, nesse futuro idílico, eles poderiam ser 
repassados aos salários reais. 

Os novos-desenvolvimentistas acrescentam ao “saco de 
maldades” um imenso ajuste fiscal para:  

i) financiar a compra de reservas cambiais,  

ii) reduzir a dívida líquida do setor público, e  

iii) contribuir, por meio da recessão inevitável, contra o impacto 
inflacionário da desvalorização cambial. 

Tudo isso, ao fim e ao cabo, asseguraria uma rápida melhoria 
da competitividade das exportações industriais. Beneficiaria à 
burguesia industrial e ao agronegócio exportador e prejudicaria a 
maioria da população brasileira. 
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Além da inviabilidade político-eleitoral desse programa, caso 
exposto abertamente em debate público, cabe uma perguntinha 
singela a la Garrincha: “já combinaram com os russos”? Os 
estrangeiros dominantes da indústria brasileira querem explorar um 
mercado interno ampliado ou o externo já explorado pela matriz? 

Social-Desenvolvimentismo 

Bastos (2012: 794) na falta de termo mais curto para captar 
suas dimensões diversas e as diferenciar da outra corrente, pode-se 
classificá-la como desenvolvimentismo distributivo do setor público. 
Essa corrente é unificada pela ênfase no mercado interno e no papel 
do Estado para influenciar a distribuição de renda e a alocação de 
investimentos. Nesse sentido, a corrente social-desenvolvimentista é 
muito mais próxima da tradição desenvolvimentista clássica em lugar 
do desenvolvimentismo exportador. 

O termo “social-desenvolvimentismo” capturar os dividendos 
políticos das bem-sucedidas políticas sociais ativas nos governos Lula 
I e II, prosseguidas por Dilma I. Ao mesmo tempo, interpreta ex post 
o crescimento do consumo popular, ocorrido com a elevação real do 
salário mínimo, o crédito ao consumidor, a política habitacional e as 
demais políticas sociais a partir de 2005. 

Bastos (2012: 75) opina o termo “social-desenvolvimentismo” 
não descrever, sem ambigu idades, uma est ratég ia de 
desenvolvimento de longo prazo. Reconhece a retomada do 
crescimento no governo Lula ter sido favorecida pela elevação do piso 
salarial, ampliação do gasto social e inovações financeiras como 
crédito consignado e microcrédito.  

Acha, contudo, “improvável esses efeitos dinâmicos iniciais, 
observados durante a fase de criação ou forte expansão de políticas 
redistributivas, ser repetidos indefinidamente, sustentando em longo 
prazo a estratégia de desenvolvimento”. 

Embora a redistribuição de renda e a redução das 
desigualdades possam ser finalidades prioritárias da política 
econômica, Bastos (2012: 795) não acha provável elas se 
sustentarem por muito tempo como os fatores dinâmicos do 
desenvolvimento capitalista.  
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“A própria ativação de um círculo virtuoso entre redistribuição 
de renda e expansão do mercado interno de massas pressiona os 
estrangulamentos da estrutura produtiva e logística e, dadas as 
descontinuidades de escala de oferta, exige a expansão dos 
investimentos adiante da demanda corrente. Com isso, surgem 
pressões sobre o orçamento fiscal”. 

Concorrem com novas solicitações redistributivas sobre o gasto 
social. Essa concorrência é pequena nos estágios iniciais de expansão 
do investimento público (e dos subsídios ao investimento privado), 
mas tende a agravar-se com o tempo. 

Ele destaca a elevação dos salários diretos e indiretos a um 
ritmo superior ao crescimento do gasto público ou do PIB ser 
contraditória e insustentável. Daí encontrar um limite nesse conflito 
distributivo. 

Lá para as tantas a necessidade de elevação do investimento 
exigirá moderação no ritmo de expansão do gasto social e do 
aumento de salário dos servidores públicos. Ceteris paribus, há por 
definição hipotética um limite, mas com crescimento da renda e 
consequente aumento da arrecadação fiscal e até mesmo da carga 
tributária haverá maiores condições de pagamento do endividamento 
para os investimentos em infraestrutura, necessários de serem 
realizados em Parceria Público-Privada. 

Os três determinantes do crescimento sustentado em longo 
prazo – ampliação do mercado interno massivo, investimentos em 
infraestrutura e inovações tecnológicas – exigem o Estado brasileiro 
planejar adequadamente as políticas cambial, industrial, de compras 
governamentais e atração de investimentos externos. Isso exige 
também o aporte de recursos fiscais.  

As necessidades de financiamento fiscal não são tão facilmente 
conciliáveis com as exigências do desenvolvimento econômico e 
social. Por isso, Bastos (2012: 796) prefere em lugar do uso do termo 
social-desenvolvimentismo uma expressão pela qual se destaca uma 
unidade menos rigorosa, como desenvolvimentismo distributivo 
orientado pelo Estado. 

Enquanto a corrente do desenvolvimentismo exportador centra 
suas críticas e suas propostas na política macroeconômica, essa 
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segunda corrente não pode ser associada a um único regime 
macroeconômico. Na verdade, como ensinava A Professora Maria da 
Conceição Tavares, “não existe política econômica de direita ou de 
esquerda; existe sim boa ou má política econômica!”  

Essa qualificação de ver ser feita de acordo com sua adequação 
ao contexto econômico conjuntural e ao ambiente político-social. Não 
é o caso de uma política econômica tecnicamente racional, porém 
inviável politicamente, por exemplo, por causa de provocar potencial 
conflito distributivo insanável. 

Por exemplo, Lula é um líder carismático cuja meta sempre 
anunciada é reduzir a desigualdade e a exclusão, sem prometer um 
horizonte além do capitalismo. Defende sim ampliar direitos dentro 
do capitalismo, destacadamente o direito de ser cidadão-consumidor 
pleno ao participar de um mercado massivo popular. 

O governo Lula abrigou (e provavelmente abrigará novamente) 
a convivência tensa entre:  

• os fiadores da credibilidade financeira junto aos mercados, 
alcançando moeda nacional forte e a inflação fraca, não tão 
favorável para o agronegócio exportador como a moeda 
depreciada, e  

• os grupos políticos mais tradicionais, identificados ao ideário 
nacionalista do desenvolvimento industrial e/ou de expansão 
dos direitos sociais e trabalhistas.  

Bastos (2012: 798) acha ter se dado uma subordinação dos 
segundos aos primeiros no primeiro governo Lula. Isso esteve na 
própria origem da composição de governo, em meio ao “terrorismo 
de mercado”, caracterizador da campanha presidencial de 2002. 

O governo Lula contou com uma política externa adequada à 
expansão do comércio exterior e a demanda chinesa para a elevação 
do preço das commodities e obtenção de superávit comerciais e 
reservas cambiais. Apesar disso, as taxas de juros reais médias 
permaneceram entre as maiores do mundo para sustentar a 
apreciação da moeda nacional, arcando-se parte dos encargos 
financeiros resultantes sobre a dívida pública com superávits 
primários incrementados. 
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Para Bastos (2012: 799), “a apreciação cambial e a inflação 
baixa foram essenciais para a expansão do mercado de massas de 
bens de consumo e serviços urbanos, e serviram até para baratear as 
importações nas quais se materializou, em parte, o investimento 
privado”. 

Ele adverte: “a perda de encadeamentos internos, provocada 
pelo aumento abrupto das importações, pode agravar-se a ponto de 
limitar investimentos novos para atender a demanda doméstica, 
realimentando a perda de encadeamentos e limitando o próprio 
potencial de expansão do mercado interno ao longo do tempo”. 

A economia brasileira estaria entre as mais prejudicadas caso 
houvesse algum movimento de redefinição de taxas de câmbio e dos 
saldos comerciais na indústria, porque:  

i) sua indústria é orientada para o mercado interno, mas 
dominada por filiais estrangeiras com acesso a cadeias globais 
de fornecimento;  

ii) sua indústria de bens de capital é relativamente pequena e, 
com poucas exceções, distante da fronteira tecnológica; 

iii) seu mercado interno nem sempre cresce a taxas maiores em 
relação aos do restante da economia mundial;  

iv) sua taxa de câmbio tende a ficar historicamente apreciada;  

v) sua taxa de juros é muito superior à média mundial;  

vi) seu superávit comercial é dependente de exportação de 
produtos primários da agropecuária e da indústria extrativa de 
minerais e petróleo. 

Dessa análise da experiência passada poderia se deduzir, caso 
se retomasse uma certa regularidade existente antes, a expansão de 
um mercado interno com inclusão social e dos encadeamentos 
gerados por grandes projetos de investimentos em setores 
prioritários vir a ser favorável ao alongamento das inversões de 
capital. Confrontaria uma cultura empresarial fortemente marcada 
pelo rentismo e pelo curtoprazismo, criando dificuldade de O Mercado 
reconciliar com o PT.  
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“A política macroeconômica, ao contrário do dito pelos 
ingênuos, não é domínio dos técnicos (macroeconomistas ou não), 
mas a esfera da luta ou do conluio entre a grande finança (O 
Mercado) e o Estado, tendo a distribuição de riqueza e poder entre 
credores e devedores como objeto, embora nesse campo o recurso a 
argumentos esnobes, onde se arroga a exclusividade da competência 
técnica, seja disseminado”, conclui Bastos (2012: 804). 

Desenvolvimentismo e Novo-Desenvolvimentismo: Precisões 
Conceituais 

Segundo Maria de Lourdes Rollemberg Mollo e Pedro Cezar 
Dutra Fonseca (Desenvolvimentismo e novo-desenvolvimentismo: 
raízes teóricas e precisões conceituais. Revista de Economia Política, 
vol. 33, nº 2 (131), pp. 222-239, abril-junho/2013), “a estratégia 
ortodoxa responsabiliza O Mercado pelo desenvolvimento, enquanto a 
desenvolvimentista vê O Estado sempre necessário, embora 
propondo, regulamentando e intervindo de forma diferente conforme 
a conjuntura, as necessidades específicas e o projeto nacional 
desejado pelo país”.  

Acham os argumentos conjunturais e de evolução da sociedade 
— um estágio de desenvolvimento de uma economia recentemente 
industrializada, diferente de uma economia com indústria consolidada 
— podem até justificar o título “novo–desenvolvimentismo”. Destaca 
o fato de um (“novo”) ter vindo cronologicamente após o outro 
(“velho”). Mas a estratégia desenvolvimentista deve ser única nos 
dois casos. 

Para ambas correntes, o desenvolvimento é visto como 
resultante de uma estratégia exigente de um Estado ativo para 
alcançá-lo. Os coautores retomam as políticas macroeconômicas 
prescritas ou propostas pelo novo-desenvolvimentismo para, à luz 
das suas raízes teóricas, discutir sua pertinência e coerência.  

Os adeptos prescrevem políticas diferentes dentro do próprio 
novo-desenvolvimentismo, em função de pressupostas distorções 
geradas pelo velho desenvolvimentismo, como criticam-nas os 
neoliberais. Mollo e Fonseca (2013: 234) discutem as políticas 
macroeconômicas propostas pelo novo-desenvolvimentismo, mas 
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evitando políticas contraditórias entre si ou em relação ao marco 
teórico de origem, de forma a garantir-lhes os resultados almejados. 

Para os economistas social-desenvolvimentistas, de inspiração 
teórica pós-keynesiana, a política econômica relaciona-se à adoção 
de um conjunto de medidas para aumentar o nível de demanda 
agregada e criar um ambiente estável estimulante de novos 
investimentos pelos empresários. Busca garantir um mercado amplo, 
mas regulá-lo, de forma a concorrência não levar à concentração ou 
monopólio, com desemprego, falências, aumento de preços e redução 
da qualidade dos produtos.  

O Estado deve ser atuante também para:  

i) enfrentar a vulnerabilidade externa;  

ii) facilitar a transferência de tecnologia e sua absorção pelo 
aparelho produtivo através de um sistema nacional de 
inovação; 

iii) auxiliar na qualificação dos trabalhadores e nas transformações 
produtivas;  

iv) buscar equidade, requerendo, como condição, garantir o 
crescimento. 

Para Bresser-Pereira (2007), o novo-desenvolvimentismo busca 
fortalecer o Estado, de maneira fiscal, administrativa e politicamente, 
e dar condições às empresas nacionais para serem competitivas 
internacionalmente. Considera essencial aumentar a taxa de 
investimento e orientar a economia para as exportações, 
condicionando o aumento dos investimentos à diminuição da taxa de 
juros e à existência de uma taxa de câmbio competitiva.  

À primeira vista, parece não haver diferenças marcantes entre 
as duas visões. Destacam ambas algo importante: a prioridade ao 
investimento para garantir aumento de oferta e de capacidade 
produtiva, além de emprego e renda.  

Todavia, Bresser-Pereira assume a “variável-chave” da política 
de desenvolvimento ser a taxa de câmbio (Bresser-Pereira, 2010, p. 
669). Como ela apresenta uma tendência estrutural à 
sobrevalorização, leva à diferença entre:  



  173

• a taxa de câmbio de “equilíbrio industrial”, necessária para 
manter o crescimento, e  

• a taxa de equilíbrio “corrente”.  

A apreciação cambial, responsável pela desindustrialização ou 
“doença holandesa”, tem sua origem nas transações correntes. Só e, 
um segundo momento “continua a pressionar a taxa de câmbio para 
baixo porque atraem capitais externos” (p. 678).  

B resse r -Pe re i ra sa l i en ta , ao con t rá r i o do an t i go 
desenvolvimentismo, com a prioridade concedida ao mercado interno, 
a industrialização deve ser “orientada para as exportações”. Trata-se, 
em suas palavras, de um “modelo exportador”, capaz de aproveitar 
vantagens locais, como a mão de obra barata (p. 679). 

Sua ideia é de a economia brasileira não estar mais em um 
modelo de substituição de importações, onde o coeficiente de 
importações cai e se busca um desenvolvimento do tipo wage-led 
com base no mercado interno. Agora o problema é mudar o patamar 
de investimento, requerendo desvalorização do real para garantir 
equilíbrio industrial, levando ao modelo export-led.  

Isso seria feito apenas transitoriamente, pois para haver 
desenvolvimento é preciso aumentar salários e PIB per capita, 
ampliando, consequentemente, o mercado interno. 

A opção por esse modelo exportador ajuda a explicar porque 
Bresser-Pereira centra seu intervencionismo na taxa cambial. Ele 
propõe um papel “moderado” para o Estado no investimento e na 
política industrial, associado a políticas monetárias e fiscais mais 
afinadas com a ortodoxia, e crescimento com investimento e 
poupança interna (2007, p. 124).  

Essa preocupação, porém, deixa de lado o fato de, mesmo sem 
“estatização dos investimentos”, em sua proposta o Estado precisa 
assumir um papel ativo “para impedir a preferência pela liquidez inibir 
a decisão de investir, mesmo privada”. Na verdade, é para impedir o 
aumento de poupança em lugar de gasto, com a finalidade de 
substituir os “juros zerados” e ampliar a futura capacidade de 
autofinanciamento. 
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Este não é como pressuposto por uma má leitura de pós-
keynesianos da ideia de preferência pela liquidez. De acordo com 
essa visão questionável, ao manter taxas de juros dos títulos públicos 
baixas (“zeradas”), não desestimularia a preferência pela liquidez dos 
poupadores pelo baixo custo de oportunidade – juros é visto como 
prêmio para o abandono da liquidez.  

Naquela visão de “armadilha da poupança”, eles passariam a 
investir em depósitos a médio e longo prazo, garantindo sem 
problemas o funding para crédito concedido aos investimentos. O 
problema é como estimular esses investimentos com grande 
ociosidade na utilização da capacidade produtiva.  

Os novos-desenvolvimentistas, por sua vez, imaginam apenas 
por meio de câmbio administrado serem capazes de estimular as 
exportações e a produção interna de mercadorias com alto valor 
adicionado.  

Só o papel at ivo do Estado, dentro da estratégia 
desenvolvimentista, evita ou reduz a tendência à concentração de 
capital. Esta é gerada pelo sucesso da própria concorrência de 
mercado. O Estado procura assegurar resultados mais equitativos nas 
economias de mercado. 

Ao priorizar exportações, mesmo transitoriamente, Bresser-
Pereira (2010) localiza o problema contumaz na economia brasileira 
ser o déficit do balanço de transações correntes. Por outro lado, para 
os social-desenvolvimentistas, o problema está no superávit da conta 
de capitais, baseado em capital especulativo, atraído por taxa de juro 
interna disparatada frente à internacional.  

Não fosse a prioridade às exportações, a variável-chave não 
seria a taxa de câmbio, mas sim a taxa de juros. Sua queda, ao 
evitar entrada de capitais especulativos, impediria a apreciação 
cambial e beneficiaria não apenas as exportações, mas o 
fortalecimento do mercado interno. 

Para os social-desenvolvimentistas, a ampliação do mercado 
interno com políticas sociais ativas, além do das exportações, permite 
avançar na questão redistributiva, ao ampliar as oportunidades de 
emprego e salário. 
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Assim, concluem Mollo e Fonseca (2013: 236), embora na 
prática a referida “estatização” possa não se fazer mais necessária, o 
mesmo não se pode dizer da necessidade de uma política industrial — 
sem a qual, à luz da conceituação anteriormente assumida, não se 
pode falar em desenvolvimentismo.  

Também não deixam de mencionar “a alavancagem do 
crescimento centrado na política cambial fazer mais sentido se o 
propósito é a reprodução do paradigma tecnológico vigente. Em uma 
visão schumpeteriana e/ou institucionalista, a política industrial é 
requerida para ajudar na criação um de ambiente propício às 
inovações em sintonia com novo paradigma, não sendo de forma 
alguma somente apropriada ao ‘modelo’ de substituição de 
importações”.  

Desse modo, dita o bom-senso, todas as correntes e políticas 
desenvolvimentistas devem buscar o alinhamento entre os preços-
chave macroeconômicos e as políticas de longo prazo, voltadas ao 
fortalecimento e à transformação da estrutura produtiva. 

Política Monetária 

Como disse, na Introdução deste capítulo, não irei aprofundar a 
minha visão sobre política econômica em curto prazo, já apresentada 
em outros estudos publicados em livros digitais. Aqui só irei reunir e 
comentar algumas contribuições recentes de outros autores no 
debate público, formador da opinião especializada. 

Martin Wolf é editor e principal analista de Economia do 
Financial Times. Em artigo recente (“Os minutos de glória do 
Monetarismo”, Valor, 23/02/22), apresentou um bom parágrafo para 
epígrafe.  

“Uma grande lição a extrair da história é, quando os 
economistas pensam compreender como funciona a 
Macroeconomia, estão equivocados. Na década de 1930, a 
opinião corrente era a economia ser auto estabilizante. Na 
década de 1960, era as expectativas de inflação e o dinheiro 
não terem importância. Na década de 1980, era apenas o 
dinheiro ter importância. Na década de 2000, era a expansão 
do crédito não desestabilizar o sistema financeiro. Em 2020, era 
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o dinheiro ser irrelevante. Repetidas vezes nos apaixonamos 
por ideias ingênuas. Queremos acreditar a Economia ser um 
mecanismo simples, mas ela não é.” 

Em 1975, o economista britân ico Charles Goodhart 
argumentou: “qualquer regularidade estatística observada tenderá a 
vir abaixo se for pressionada para fins de controle”.  

Interpreto: os agentes econômicos humanos não são cobaias 
com comportamentos sempre regulares; se sentirem-se manipulados, 
simplesmente, mudam de comportamentos... 

Sua constatação foi aplicada ao fracasso do Monetarismo em 
administrar a atividade econômica com base em regra de oferta de 
moeda, dependente da demanda por moeda se manter estável em 
termos reais. Para se escusar do fracasso, Friedman teria 
argumentado o dinheiro afetar a economia com “uma defasagem ao 
mesmo tempo longa e variável”.  

Insistentemente, ele dizia não acreditar em administração da 
economia de mercado. Os adeptos do Monetarismo II, apelidada 
também de Economia da Confiança ou Credibilidade, acreditavam em 
controlar ambas – e daí balizar a liberdade de mercado.  

Passaram a fixar Metas de Inflação para, via taxa de juro 
básica, obter a “ancoragem das expectativas inflacionárias”, em vez 
de controlar a oferta de moeda. Tipo: “se você aumentar seus preços, 
não conseguirá vender dentro de uma recessão (“hiato de produto”) 
causada por mim, Autoridade Monetária”. 

Mas da Lei de Goodhart se deduz um corolário plausível: 
quando uma medida qualquer deixa de ser uma meta, voltará a se 
tornar significativa. Para Martin Wolf, é o caso da platitude dita por 
Milton Friedman em 1963: “A inflação é sempre, e em todo lugar, um 
fenômeno monetário.” 

“O dinheiro desapareceu dos modelos contemporâneos de 
inflação”. Isso é verdadeiro, mas é ridículo sob o ponto de vista da 
Teoria Quantitativa da Moeda.  
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Então, por qual razão ocorreu? “Porque os tecnocratas tem a 
tola tendência de preferir estar precisamente equivocados em vez de 
estar aproximadamente certos”, responde Wolf. 

Para os otimistas, a inflação atual decorre simplesmente dos 
episódios de escassez temporários, causados pela pandemia. Porém, 
a inflação se espalhou: nos EUA, seu peso no índice de itens com 
aumentos de preços de mais de 2% no período de um ano, encerrado 
em janeiro de 2022, foi de pouco menos de 90%. 

A inevitabilidade da inflação de custos se impôs. O perigo é isso 
disparar uma espiral de preços, validados por ampla oferta de moeda, 
na qual as expectativas de inflação se elevam, levando a uma fuga do 
dinheiro para inflação de ativos e, assim, desestabilizando ainda mais 
as expectativas. Isso claramente pode acontecer quando a inflação 
está tão acima da meta e das previsões anteriores.  

“A credibilidade terá́ de ser preservada, custe o que custar”, 
segundo Wolf. Ainda se apresenta como um crente na Economia da 
Confiança ou Credibilidade, suportada pela hipótese das expectativas 
racionais, falseada pela Economia Comportamental. 

Assim como a crise financeira mostrou as operações bancárias 
terem importância, esta alta da inflação mostra o dinheiro ainda ter 
importância. É necessário rever o conceito da MMT ao ser 
contextualizado fora de uma Grande Depressão deflacionária ou 
dentro de um país periférico com risco de dolarização da reserva de 
valor. 

Outra revisão de conceito necessária diz respeito ao repetitivo 
“direcionamento futuro”, ou as diretrizes dadas pelos Bancos Centrais 
sobre as expectativas de inflação por meio da taxa básica de juros. 
Pressupõe mais conhecimento do futuro (ou “expectativa racional”) 
em relação ao possível de ser possuído por qualquer agente 
econômico.  

Os Bancos Centrais podem explicar sua função de reação, mas 
não podem antecipar o que vão fazer, porque não sabem ainda o que 
a economia fará no futuro. Nunca fez sentido fixar como meta uma 
inflação futura à luz do fracasso passado. Faz sentido sim é reafirmar 
sua determinação de alcançar uma meta prospectiva, variável face a 
um contexto futuro sempre incerto. 
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Martin Wolf encerra sua argumentação ao pregar: Banco 
Central não pode ignorar informações valiosas, simplesmente, por 
não gostar do revelado por elas. “Sim, não podemos administrar a 
economia via base monetária. Mas também não podemos ignorá-la. 
Ela transmite alertas”. 

Choque Tarifário 

Bráulio Borges é pesquisador-associado do FGV-IBRE e 
economista-sênior da LCA. Publicou relevante artigo (Valor, 
15/02/22), confirmando algo cuja consequência inflacionária sobre a 
política de juros é alardeada por mim há anos. Desde 2012, as 
precipitações anuais no Brasil têm se situado muito abaixo das médias 
históricas.  

Entre 2012 e 2020, por exemplo, as chuvas foram 8,4% 
menores se comparada à média 1980-2019 e 10% mais baixas em 
vez do período 1980-2011. Nos 10 anos compreendidos entre 2012 e 
2021, apenas em 2013 as chuvas se situaram acima da media 
1980-2019. 

Portanto, trata-se um choque de oferta desfavorável e 
persistente. Por definição, esses tipos de choque geram, de forma 
concomitante, uma alta da inflação.  

Com a equivocada “função de reação” do Banco Central do 
Brasil, a elevação da taxa de juro básica, de maneira disparatada, 
gera uma desaceleração e/ou queda da atividade econômica. “A 
magnitude dos efeitos deletérios desse choque sobre a economia 
brasileira não deve ser minimizada, dada a elevada importância do 
insumo “água” em nossa função de produção”, diz Borges. 

Segundo estimativas do CEPEA/ESALQ, pouco mais de 20% do 
PIB brasileiro está associado ao agronegócio, considerando apenas os 
efeitos diretos. O PIB agropecuário – uma pequena fração do PIB do 
agronegócio de 4,9% do PIB em 2019 e 6,8% do PIB em 2020  – 
cresceu 2,5% a.a. em 2012-21, bem abaixo dos 4% a.a. de 
1996-2011. 

Na média da última década, cerca de 70% da capacidade 
instalada de geração de energia adveio de fontes hidrelétricas. Esse 
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percentual já foi no Brasil 90%, em 2000/2001, e hoje está em 60%, 
ainda muito acima da média mundial de 15%.  

A falta de água para as hidrelétricas levou à necessidade de uso 
contínuo e crescente de termelétricas para garantir o suprimento, 
mas não sem custo: entre 2012 e 2021, o IPCA energia elétrica subiu 
cerca de 11% a.a., quase o dobro dos 6% a.a. do IPCA total. 

Segundo as estimativas de Bráulio Borges, considerando os 
efeitos diretos e indiretos, a falta de chuvas em 2012-2021 subtraiu 
cerca de 1,6 p.p., ao ano e em média, da taxa de variação do PIB 
brasileiro naquele período. Esses resultados jogam uma nova luz no 
debate sobre as razões por detrás de nossa década perdida recente: 
em 2019 (bem como em 2021) o PIB per capita brasileiro foi 
basicamente o mesmo de 2010/11.  

A narrativa mais comum atribui boa parte disso aos diversos 
erros de politica econômica domésticos, consubstanciados no fim da 
chamada “Era Malocci (Malan + Palocci)” (1995-2006) e/ou na Nova 
Matriz Econômica (NME: 2012-2014). São dois erros narrativos aí: 

i) continuidade da mesma política econômica do governo FHC no 
governo Lula, quando este adotou política de crédito inexistente 
naquele, além da obtenção de maior superávit primário; 

ii) interrupção súbita da NME, em abril de 2013, quando o Banco 
Central do Brasil reagiu à inflação de alimentos, devido à 
estiagem, com a retomada da elevação da taxa de juro, em 
circunstâncias das empresas não-financeiras altamente 
endividadas e pressionadas pelo CUT (Custo Unitário do 
Trabalho). 

O exercício de Bráulio Borges aponta aproximadamente:  

• 70% da frustração de crescimento desde 2012 se deveu a 
fatores globais, sobretudo o colapso dos preços internacionais 
das commodities entre 2012 e 2016, marcando o término do 
superciclo de 1999 a 2011, e à estiagem crônica local;  

• 30% restante explicados por fatores domésticos endógenos: 
erros de política econômica pré́ e pós 2015-16, instabilidade 
política pelo golpe de Estado, etc. 
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A tendência é o Brasil continuar recebendo cada vez menos 
chuvas nos próximos anos e décadas. 

Além das mudanças climáticas globais, há também do 
desmatamento acumulado da floresta amazônica a afetar o fenômeno 
conhecido como “rios voadores”, responsável por parte relevante das 
chuvas na região Centro-Sul brasileira.  

Segundo dados recém-publicados pelo MapBiomas, a perda de 
cobertura vegetal natural da floresta amazônica entre 1985 e 2020 
correspondeu à área do Chile. Infelizmente, isso vem piorando 
bastante nos últimos anos: dados do Imazon apontam: o 
desmatamento em 2021 foi praticamente cinco vezes maior ao de 
2017 e quase dez vezes maior ao de 2013. 

Portanto, para voltar a crescer de forma sustentável, a 
economia brasileira terá de buscar, dentre outras coisas, uma urgente 
diversificação maior de sua matriz elétrica. O Brasil tem um enorme 
potencial de geração eólica e fotovoltaica.  

Ele já́ vem sendo cada vez mais utilizado, mas deveria ser 
impulsionado para aumentar a resiliência de nossa economia a 
choques climáticos e para viabilizar uma redução dos custos com 
energia. Tais fontes alternativas são mais baratas se comparadas às 
termelétricas e mesmo hidrelétricas.  

Isso também permitiria explorar oportunidades associadas a 
mercados com expectativa de crescimento exponencial nos próximos 
anos: créditos de carbono e hidrogênio verde, dentre outros. 

A crise hídrica de 2021 custou R$ 28 bilhões ao país, informou 
a secretária-executiva do Ministério de Minas e Energia, técnica 
atuante no ministério desde a gestão do governo do PT (Valor 
04/02/22). O cálculo considera o custo de medidas emergenciais para 
evitar o pior: “apagões” (cortes de carga no sistema) e programa 
racionamento compulsório do consumo à população, como em 2001 e 
2002. 

Como usou todos os recursos disponíveis, isso se traduziu no 
aumento do preço da energia. O “apagão” de 2001, como ficou 
conhecida a crise energética no fim do segundo mandato do ex-
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presidente Fernando Henrique, custou R$ 126 bilhões ao país, com 
impacto negativo de 3 pontos percentuais sobre o PIB. 

O custo da crise hídrica gerou déficits. Ainda estão sendo 
“carregados” pelas distribuidoras. A solução para isso virá de 
antecipação de receita com empréstimos bilionários tomados de 
bancos públicos e privados. 

Os recursos serão usados para cobrir despesas com da crise 
hídrica e, ao mesmo tempo, atenuar o aumento das contas de luz 
neste ano. Este efeito tarifário será́ diluído nos anos seguintes, a 
partir de 2023, no prazo de amortização. 

A primeira parte do empréstimo cobrirá:  

i) o saldo negativo das bandeiras tarifárias sem terem arrecadado 
o suficiente (R$ 1,5 bilhão),  

ii) o custo do bônus aos consumidores com economia de energia 
(R$ 1,7 bilhão),  

iii) a postergação cobranças pelas distribuidoras (R$ 1,6 bilhão) e  

iv) a importação de energia (R$ 800 milhões). 

A segunda tranche, de R$ 5,2 bilhões, deverá pagar o custo da 
contratação emergencial de energia, por meio do procedimento 
simplificado (PCS), na parcela incidente sobre o consumidor das 
distribuidoras. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) já́ negocia as condições do empréstimo com um pool 
de bancos públicos e privados. 

Inflação Inercial 

Parte relevante da desaceleração da inflação esperada para 
2022 concentra-se nos preços administrados – aqueles estabelecidos 
por contrato ou órgão público -, após elevação de 17% em 2021. O 
alívio relativamente garantido, no entanto, deve vir mesmo da 
energia elétrica, porque outros itens como medicamentos e 
transporte urbano devem sentir pressão.  
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Havia a expectativa grande de uma contribuição muito benigna 
dos combustíveis. Porém o persistente descasamento entre oferta e 
demanda, diante da guerra entre Rússia e Ucrânia, fazem esse preço 
do petróleo na tela não valer mais como referência. 

!  

O Plano Real, adotado só para a estabilização inflacionária em 
1994, conseguiu remover mecanismos de indexação de curto prazo 
da economia brasileira. Passados mais de ¼ de século, o combate à 
inércia inflacionária, cujo coeficiente roda em 0,3, estimam os 
professores José Luís Oreiro da Universidade de Brasília (UnB) e Júlio 
Fernando Costa Santos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 
em capítulo a ser publicado no livro “Central Banks and Monetary 
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Regimes instituições Emerging Countries” (Edward Elgar Publishing), 
foi abandonado. 

Usou-se a URV, um simulacro do dólar, durante seis meses, até 
a percepção de nessa unidade-de-conta não haver perda com a 
inflação. No dia 1º. de julho de 1994, então, completou-se a reforma 
monetária para trocar a URV pelo real, esta uma moeda oficial para 
atuar como meio de pagamento, unidade-de-conta e reserva-de-
valor, transformando-se plenamente em dinheiro. 

Essa reforma ajudou a apagar o “efeito memória inflacionária”. 
As taxas de inflação passaram de 2.477% em 1993 para 22,4% em 
1995 e ficaram abaixo de 10% ao ano em boa parte dos períodos 
seguintes. O Plano Real, no entanto, não eliminou todos os 
mecanismos de indexação existentes na economia. 

Além dos salários, preços de energia, de serviços de 
telecomunicações e de abastecimento de água, de aluguéis, por 
exemplo, são reajustados com base em índices como o IPCA e o IGP-
M. Boa parte do endividamento público brasileiro é essencialmente 
via títulos de curto prazo e indexados à SELIC, ou seja, pós-fixados. 
Essa indexação sempre evitou o risco de dolarização. 

“Embora o Plano Real tenha conseguido reduzir as taxas de 
inflação no Brasil para níveis moderados nos primeiros anos após sua 
implementação, a inflação média de longo prazo mostrou uma notável 
resistência a cair abaixo de 5% ao ano, devido à manutenção da 
indexação de preços para períodos superiores a um ano”, dizem os 
coautores (Valor, 16/02/22). 

Eles analisaram o comportamento de quatro índices (IPCA 
preços livres, IPCA cheio, IGP-M e IPA), controlados por diversas 
variáveis explicativas, como a taxa de câmbio efetiva, o hiato do 
produto (medida para a ociosidade da economia), o IBC-Br (Índice de 
Atividade Econômica do Banco Central), a taxa de juros real de curto 
prazo e a expectativa de inflação no boletim Focus. 

“Os resultados obtidos mostram todos os índices de inflação 
possuem efeito inercial significativo”, afirmam os autores. Ainda não 
se desarmou a correção monetária. Fazia sentido durante o período 
de inflação alta, mas não faz mais hoje.  
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O coeficiente de inércia inflacionária caiu, mas para um longo 
período está acima de 0,3. Isto é o dobro de 0,15, estimado em 
estudos de outros países. 

Esses mecanismos de indexação como os preços administrados, 
definidos contratualmente com as privatizações, precisam ser 
desmontados para se obter uma inflação baixa.  

O grau ainda elevado de indexação implica uma rigidez na 
redução do efeito inercial, por exemplo, do choque tarifário.  

• Dificulta muito o controle da inflação por meio da política 
monetária.  

• Exige taxas de juros de curto prazo muito altas para manter a 
inflação em níveis moderados via recessão.  

• Provoca estagdesigualdade: estagnação econômica e 
concentração da riqueza financeira. 

Política Cambial 

Como consequência do estudo das relações com o exterior, vou 
recuperar o debate sobre a taxa de câmbio no Brasil. Pode-se 
organizá-lo simplesmente em torno da visão do overshoot cambial 
surgir quando a posição cambial de curto prazo se torna insustentável 
e os economistas não têm a capacidade de antecipação correta da 
taxa de câmbio em longo prazo. 

Overshoot cambial pode ser traduzido, literalmente, por “acima 
da linha de tiro”. Uso a metáfora de “acertar na mosca (do alvo)” 
seria os agentes econômicos retornarem, progressivamente, à “linha 
de tiro”, ou seja, à taxa de câmbio de equilíbrio estável em longo 
prazo. Segundo a sabedoria convencional, é aquela apontada pelos 
fundamentos macroeconômicos. 

Há três determinantes da taxa de câmbio – fundamentos 
macroeconômicos, forças do mercado de câmbio, e política cambial. 
Os fundamentos se subdividem em três:  

1. paridade entre taxas de juros (interna e externa),  
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2. saldo do balanço de transações correntes, e  

3. paridade entre poderes de compra doméstico e estrangeiro. 

Para conter a intensidade da depreciação da moeda nacional, as 
autoridades brasileiras deveriam se restringir ao controle da inflação 
e à recuperação da credibilidade fiscal – e não em medidas de 
intervenção no mercado, cujo efeito é restrito ao curto prazo. Essa é 
a opinião típica de economista neoliberal, por exemplo, algum 
professor da FGV, PUC-Rio ou INSPER, e PhD em Economia por 
universidade norte-americana. 

Segundo esse estereotipo de economista ortodoxo, o amplo 
déficit em conta corrente [segundo fundamento] e a inflação alta 
[terceiro fundamento] estão entre os problemas domésticos capazes 
de alimentar o pessimismo dos investidores com o país. “Essa 
conjunção de fatores faz com o Brasil ser o país com o maior 
sofrimento nesse processo global”, diz ele costumeiramente, 
referindo-se ao movimento de desvalorização das moedas 
emergentes provocada pela expectativa de redução dos estímulos 
monetários do Federal Reserve, o Banco Central americano. 

Buscando evidência empírica, para verificar se comprova esta 
opinião, percebe-se ela ser contra factual. Mas quem na imprensa 
neoliberal brasileira se importa em “não brigar com os números”? 

A prescrição ortodoxa para “o que deveria ser feito agora” é 
sempre a frase-feita “o Banco Central do Brasil deve ancorar as 
expectativas de inflação”. Obteria isso através de seu instrumento 
principal, a taxa de juros.  

O governo deve se preocupar em retomar a credibilidade da 
política fiscal porque isso seria muito mais produtivo em lugar de 
qualquer intervenção no mercado de câmbio livre. Em resumo, essa é 
postura ideológica dos economistas neoliberais. 

Recorro ao meu colega Pedro Rossi para explicar por qual razão 
o real cai muitas vezes mais em comparação às demais moedas 
emergentes em relação ao dólar. O real é prejudicado por mais de um 
fator.  

Primeiro, há o fato de o Brasil de ser um mercado mais líquido, 
ocupar uma posição de relevância no mercado financeiro. Por isso, 
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torna-se um país com maior especulação em momentos de 
instabilidade internacional.  

Mas há também a questão doméstica. Os países com maior 
ataque especulativo são aqueles classificados pelo mercado como os 
mais problemáticos, seja em termos de alto déficit em transações 
correntes, seja por conta de inflação elevada. Essa conjunção de 
fatores faz com o Brasil ser o país que mais sofre nesse processo 
global. 

O repasse da depreciação da moeda nacional para a inflação 
acontece costumeiramente. A questão é controlar em qual ritmo. Isso 
depende de como os agentes percebem os choques.  

Se o câmbio ficar persistentemente nesse nível mais 
desvalorizado, os agentes repassam adiante inercialmente. A atuação 
da autoridade monetária e do governo é determinante do ritmo desse 
repasse. 

Todo movimento de câmbio em curto prazo é um overshoot. É 
normal haver, em um primeiro momento, um exagero, pois a aversão 
ao risco aumenta muito. Historicamente, sempre foi assim.  

Em qual patamar o real depois se estabiliza, isso ainda não está 
determinado. A reação do Banco Central do Brasil e do governo, o 
ritmo de desaceleração dos estímulos do Fed e o impacto disso no 
cenário global são os fatores capazes de ditar o novo valor de 
equilíbrio do câmbio. 

A centralização do câmbio não seria uma alternativa viável, 
pelo contrário, seria “o pior dos mundos”. A economia brasileira se 
fecharia mais e o mercado de câmbio ficaria mais ilíquido. Isso é 
voltar para o século passado.  

Impor novos controles de capital sempre é uma opção, mas não 
é a opção ótima. Boa parte do ritmo de depreciação do real é 
consequência de controles de capitais feitos no passado para conter 
uma apreciação.  

Não haveria nenhum tipo de ganho ao impor controles quando 
se trata de um choque global. Pode até conter o ritmo, mas ao 
mesmo tempo vai perder credibilidade com O Mercado. O melhor é o 
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Banco Central do Brasil focar na inflação e a autoridade fiscal em 
ganhar credibilidade. 

Minha ex-aluna e ex-professora de Economia da Unicamp, 
Daniela Prates, discorda da opinião de muitos analistas de mercado. 
O principal motivo para o real se depreciar mais em relação às outras 
moedas emergentes não é o risco fiscal, provocado pela política 
econômica doméstica. 

Para ela, a grande abertura do mercado brasileiro aos 
investidores estrangeiros e o peso excessivo do mercado de câmbio 
futuro em relação ao à vista acentuam a depreciação da moeda 
brasileira. Essa tendência faz parte de um movimento global, 
provocado quando há expectativa de mudança na política monetária 
do Federal Reserve.  

O principal determinante da depreciação do real estar acima da 
ocorrida com as demais moedas emergentes é o fator externo. Os 
emergentes foram os principais beneficiados pelos estímulos do Fed 
e, quando ele anuncia alterar sua política monetária, essas moedas 
mais desvalorizam, porque o sistema monetário internacional é 
hierárquico.  

O Brasil costumava ser um dos países com maior absorção de 
fluxos de capitais durante o período de farta liquidez. Com isso, na 
Era Social-desenvolvimentista (2003-2014), a moeda brasileira se 
apreciou muito. Depois do golpe de 2016, o real devolveu grande 
parte do seu ganho anterior.  

No Brasil, ao contrário do ocorrido em outros emergentes, o 
mercado futuro de câmbio tem mais liquidez e profundidade em 
comparação com o mercado à vista. Isso potencializa a possibilidade 
de especulação.  

O mercado é líquido e totalmente aberto para os estrangeiros. 
Eles têm um papel fundamental nos movimentos do real. Quando a 
posição comprada desses investidores cresce muito o real se 
deprecia. 

A melhor alternativa para conter a intensidade da 
desvalorização do câmbio, portanto, seria a imposição de um imposto 
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sobre operações financeiras (IOF) nas posições compradas 
excessivas. 

Isso não é fácil de fazer, porque não é uma medida market 
friendly ou “agradável ao mercado”. Os mecanismos de gestão de 
posições em derivativos cambiais são instrumentos auxiliares da 
política macroeconômica.  

Faltam no arcabouço da política econômica brasileira medidas 
para conter os excessos a contribuírem para a depreciação do real. A 
economia brasileira continua tendo um grau de abertura muito 
grande. 

Se a pressão maior é nos derivativos, a centralização do câmbio 
não seria suficiente, porque iria controlar apenas os fluxos no 
mercado à vista. A medida mais eficiente seria o IOF sobre posições 
compradas excessiva. Não estaria fechando o mercado para 
investidores estrangeiros, mas sim reduzindo a capacidade de 
especulação. 

Um programa de leilões de swap é uma medida market-
friendly, ao contrário do IOF, porque este não seria bem recebido pelo 
mercado pois penalizaria os especuladores. A medida adotada pelo 
Banco Central do Brasil beneficia não apenas os agentes em busca de 
“hedge”, mas também os especuladores.  

Quando não há um excesso de demanda por hedge, o IOF 
sobre posições compradas excessivas seria mais eficiente em conter a 
alta do dólar, pois penalizaria os especuladores e ainda teria impacto 
fiscal positivo, ao contrário dos swaps. Estes oneram as contas 
públicas.  

O governo também poderia utilizar uma combinação das duas 
medidas, pois em geral mecanismos de gestão de fluxos de capitais e 
derivativos cambiais ampliam a eficácia da política cambial em regime 
de flutuação suja. Ocorre ao contrário do suposto pelos modelos 
macroeconômicos convencionais. 

Nos momentos de aversão ao risco, não são os fundamentos 
econômicos os determinantes do movimento dos ativos, mas os 
fluxos de capitais. O Brasil fica frágil e o real vulnerável em função da 
capacidade dos estrangeiros de fazer apostas no mercado futuro com 
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facilidade. Então, quando há uma desalavancagem isso acentua a 
depreciação do real. 

Política Fiscal 

A abordagem escolhida aqui é pouco comum na literatura 
especializada. Usualmente, esta separa a dimensão macroeconômica 
– orçamento público, regime e política fiscal – e a dimensão social – 
políticas setoriais, financiamento de programas específicos.  

No entanto, a visão holista é necessária, porque os objetivos da 
política econômica deveriam estar fundamentalmente relacionados 
para coordenar a alocação de capital nas esferas produtivas e 
distributivas da sociedade de modo a melhorar a vida de todos. A 
política fiscal, em especial, transforma e é transformada pela 
sociedade em um processo de retroalimentação. Portanto, sua análise 
não pode ser apartada da dimensão social. 

No caso brasileiro, tradicionalmente, os empreendedores 
imaginam terem conquistado sua fortuna por conta própria e 
denigrem o Estado como só mal lhes causasse pela tributação de 
seus ganhos.  

Eles abstraem suas interações com os demais membros da 
sociedade e o uso da infraestrutura, tanto logística (rodovias, 
hidrovias, portos, aeroportos, mobilidade urbana, etc.), quanto social 
(saúde, educação, segurança pública, etc.), quando dispensam o 
papel crucial do Estado. Não medem as consequências de sua 
ausência. 

A palavra “austeridade” tem origens na Filosofia Moral. O termo 
contém uma carga moral para exaltar o comportamento associado ao 
rigor, à disciplina, aos sacrifícios, à parcimônia, à prudência, à 
sobriedade e à repressão de comportamentos dispendiosos, 
insaciáveis, pródigos, perdulários. Transpõe, sem mediações, essas 
supostas virtudes “religiosas” do indivíduo ao atribuir características 
humanas ao governo, isto é, à esfera pública.  

Quem não distingue entre os espaços público e privado, peca 
por contrariar o princípio da laicidade do Estado, necessário por causa 
de múltiplas religiões e diversos deuses adorados pelos indivíduos. 
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Não se pode permitir a prevalência de visões morais ou religiosas 
particulares no espaço público. 

A defesa da austeridade fiscal, diante de uma desaceleração 
econômica e de um aumento da dívida pública, prega o governo 
realizar um permanente ajuste fiscal, com corte de gastos públicos 
em detrimento de aumento de impostos. Esse ajuste, supostamente, 
teria efeitos positivos sobre o crescimento econômico ao melhorar a 
confiança dos empreendedores na economia.  

Ao mostrar “responsabilidade” em relação às contas públicas, o 
governo ganharia credibilidade junto aos agentes econômicos e, 
diante da melhora nas expectativas, a economia passaria por uma 
recuperação decorrente do aumento do investimento dos 
empresários, do consumo das famílias e da atração de capitais 
externos. A austeridade fiscal teria, portanto, a capacidade de 
reequilibrar a economia, reduzir a dívida pública e retomar o 
crescimento econômico. 

Observem diversos erros de análise. De cara, há um 
reducionismo psicológico ao tratar todas as interconexões sociais 
como fossem resultantes de decisões cruciais do estado de confiança 
do empresário. Credibilidade, expectativas, subjetividade, entre 
outras dimensões psíquicas ganharam um peso desproporcional no 
imaginário dos adeptos do individualismo metodológico em vez de 
ritmo de vendas, ociosidade e endividamento. 

Se os neoliberais ultrapassaram o geocentrismo, não 
demonstram ter superado o antropocentrismo. Colocam a figura do 
ser humano, no caso um empresário visto como desumano, 
sobrenatural ou “centro do mundo”, relevando a importância da 
humanidade em comparação com os demais componentes do 
Universo.  

Sob esse ponto de vista, os empreendedores, erguidos acima 
dos outros seres humanos, seriam responsáveis por todas as suas 
ações. Seriam capazes de controlar até variáveis culturais, sociais, 
filosóficas ou históricas! 

Outro erro de análise é o pensamento estático. Os “austeros” 
adotam como pressuposto o setor público e o setor privado 
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disputarem dados (ou finitos) recursos. Logo, uma redução do gasto 
público abriria espaço para o investimento privado.  

Dada a renda, cada real adicional gasto pelo governo seria um 
real a menos gasto pelo setor privado. A disponibilidade fiscal poderia 
construir rodovias em vez de escolas, mas não poderia criar os dois.  

Como também pressupõem a maior eficiência do gasto privado, 
a contração do gasto público com corte de tributos geraria um gasto 
privado proporcionalmente maior. É o pensamento binário do 
inversamente proporcional, tipo “gangorra”. 

Evidentemente, essa disputa por recursos financeiros entre o 
setor privado e o setor público depende do ciclo econômico, ou seja, 
das flutuações da renda e arrecadação fiscal. Na fase de crescimento, 
o governo pode cortar seus gastos quando houver excesso de 
demanda em relação à capacidade produtiva da economia. Na crise, 
há capacidade ociosa, um aumento do gasto público multiplica renda 
e emprego. 

Com o ambiente recessivo, há uma contínua piora do quadro 
fiscal. Se é eleito, inconsequentemente, um programa de 
austeridade, agrava o círculo vicioso de mais cortes de gastos. Piora 
ainda mais a arrecadação fiscal em um processo muito bem descrito 
pelo livro de Rossi, Dweck e Oliveira (2018) como “ajuste fiscal 
autodestrutivo”.  

Os malévolos impactos sociais da austeridade atingem o marco 
civilizatório, a saúde pública, a educação básica e a superior, a 
política ambiental, a cultura, a segurança pública da federação, a 
habitação social e a urbanização das favelas, a agricultura familiar e a 
questão fundiária, e, enfim, os direitos humanos. 
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Resultados Fiscais: Modo de Obtenção de Superávit Primário 

!  

O resultado das contas do setor público brasileiro em 2021 é o 
segundo melhor entre as 50 maiores economias do mundo e o 
primeiro entre as 20 do topo, diz nota informativa elaborada pela 
Secretaria de Politica Econômica do Ministério da Economia (Valor, 
01/02/22). 
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O dado considera o resultado divulgado pelo Banco Central para 
o Brasil, um saldo positivo de R$ 64,7 bilhões ou 0,75% do Produto 
Interno Bruto (PIB), e projeções elaboradas pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) para os demais países. A projeção do organismo 
internacional para o país era um déficit de 1,585% do PIB. Este o 
deixaria na sexta posição. 

O ranking do FMI considera o resultado do Governo Geral, 
diferente do dado do Banco Central. Por esse critério, apenas o Egito 
tem melhor desempenho. 

A SPE atua como um órgão de propaganda e afirma o Brasil ter 
feito um ajuste fiscal maior em relação à maior parte dos países. De 
2018 até 2021, o resultado fiscal do país ficou 2,3 pontos percentuais 
de PIB maior, mostra outro exercício da SPE.  

Comparando essa evolução com a dos demais países, o Brasil é 
o segundo com maior melhora no resultado fiscal. Com isso, avalia a 
SPE, a política fiscal brasileira retomou o padrão social-
desenvolvimentista vigorante até 2014, antes da Grande Depressão 
de 2015-16 e da pandemia de 2020. 

“O grande fator para explicar esse resultado não é a 
arrecadação forte, e sim a redução de gastos”, se gaba a SPE. Para 
seus membros, interessa apenas a expectativa de O Mercado. A nota 
traz um gráfico mostrando como as projeções de O Mercado para o 
resultado primário, captadas na pesquisa Prisma, foram sendo 
cortadas ao longo do ano passado. 

Alexandre Manoel é economista-chefe da AZ Quest. Foi 
secretário nos ministérios da Economia e da Fazenda (2018-2020). 
Em artigo (Valor, 21/02/22), ele confessa o principal propósito das 
equipes econômicas da qual participou ser a recuperação da 
capacidade de gerar superávits primários e colocar a dívida pública 
brasileira, relativamente alta em relação a países emergentes – não 
entre países no ranking dos 10+ricos – direcionada para uma 
trajetória cadente.  

Desde 2014, o governo federal (principal fiador dela) não 
economiza recursos para pagá-la e desde 2013 o setor público 
consolidado (União, Estados, Municípios e suas respectivas estatais) 
não gerava superávit primário. Em 2021, depois de sete anos, o setor 
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público consolidado voltou a apresentar superávit primário: R$ 64,7 
bilhões (0,75% do PIB). Com sua experiência profissional, Manoel 
explica como se obteve esse superávit primário. 

H i s t o r i c a m e n t e , n o p e r í o d o d o g o ve r n o s o c i a l -
desenvolvimentista, quando o setor público consolidado gerava 
superáv i t p r imár io, o governo federa l cont r ibu ía com 
aproximadamente 70% desse superávit. Logo, o foco deve estar 
sobre as Finanças Públicas federais para o setor público consolidado 
voltar a gerar superávit primário de maneira sustentada. 

A proibição de reajuste real dos servidores públicos federais no 
biênio 2020-2021, trazida pela Lei Complementar 173/2020 (LC 
173/2020), assim como a ausência de recomposição real do salário-
mínimo mostraram-se essenciais para a obtenção do superávit. 

$  

O conjunto dos benefícios previdenciários, no qual constam as 
aposentadorias e pensões dos trabalhadores do setor privado 
aposentados, e das despesas com pessoal e encargos sociais, inclui 
tanto o gasto com o pessoal quanto os gastos dos aposentados e 
pensionistas do setor público federal, representou, na média dos anos 
2016 a 2019, cerca de 2/3 do total das despesas primárias do 
governo federal. 

Portanto, a LC 173/2020 e a não recomposição real do salário-
mínimo controlaram mais de 2/3 do total das despesas públicas do 
setor público consolidado. Isso porque os gastos com pessoal e 
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benefícios previdenciários representam, em média, uma proporção 
superior a 2/3 das despesas dos entes subnacionais. 

$  

A reforma previdenciária, feita em 2019, foi um terceiro fator a 
dar sua contribuição ao superávit do setor público consolidado, 
embora não tenha se predisposto a diminuir as despesas, mas sim 
diminuir a velocidade de crescimento delas. Os benefícios 
previdenciários cresciam de maneira acelerada.  

Alexandre Manoel relembra, em 2003, os benefícios 
previdenciários representavam 6,2% do PIB, passando a representar 
8,5% do PIB, em 2019. Em 2021, os benefícios previdenciários 
diminuíram para 8,2% do PIB. 

Um quarto fator favorável à obtenção do superávit primário, 
apesar do mencionado controle das despesas, é inequívoca a 
contribuição da inflação e do crescimento econômico em V para 
recuperação da depressão do ano anterior. Propiciaram maior 
arrecadação anual – de R$ 1,479 trilhões em 2020 para R$ 1,878 
trilhão em 2021, alta real de 17,4% no ano passado – e 
consequentemente foram decisivas para a geração de superávit.  

Com inflação maior e controle da despesa, as perdas reais 
dessas em relação ao arrecadado a cada mês são maiores, 
contribuindo também para o maior superávit primário.  
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$  

Um quinto fator foi, ao excluir os 2/3 do orçamento composto 
por benefícios previdenciários e despesa com pessoal, 1/3 da despesa 
primária (excluindo juros e correção monetária só considerados no 
déficit nominal) do governo federal é basicamente composta por:  

i) gastos em Educação e Saúde seguindo regras próprias;  

ii) transferência diretas de renda como o antigo Bolsa Família; e  

iii) despesas discricionárias, compostas por investimentos e gastos 
para o funcionamento operacional da máquina pública. 

Dada a alta desigualdade de renda no Brasil e o fato de quase 
90% dos gastos em educação, saúde e transferências diretas de 
renda (como as do antigo Bolsa Família) serem destinados às pessoas 
cujo rendimento se encontra nos oito primeiros décimos de renda – 
pessoas moradoras em domicílios com rendimento médio de até 1⁄4 
do salário- mínimo –, devido a evitar maior compressão social por 
causa da política eleitoreira para recondução a um segundo mandato, 
o ajuste fiscal nesse 1/3 restante das despesas primárias recai 
recorrentemente sobre as despesas discricionárias. Daí os seguidos 
cortes nos investimentos públicos. 

Em 2016, as despesas discricionárias ainda representavam 
2,3% do PIB, percentual igual ao executado entre 2008 e 2015. 
Passou a representar 1,4% do PIB, em 2021.  

Esse percentual parece ter chegado ao limite, ao se observar as 
demandas por recomposição do estoque de capital público 
(depreciação), a fim de evitar tragédias esperadas em todo verão 
chuvoso, assim como as demandas públicas recentes de órgãos como 
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a Comissão de Valores Mobiliários, Receita Federal e Procuradoria da 
Fazenda Nacional. Eles não apresentam forte histórico de demanda 
por gastos para o funcionamento operacional da máquina pública, 
mas os cortes em seus orçamentos chegaram a ponto de inviabilizá-
los. 

Portanto, a quinta lição desse superávit primário em 2021 é não 
há mais espaço para ajuste nas despesas discricionárias do governo 
federal, sob o risco de tragédias por falta de prevenção ou de 
comprometimento do funcionamento da máquina pública. 

Portanto, para haver continuidade do ajuste fiscal pelo lado das 
despesas, neste e nos anos subsequentes, Alexandre Manoel defende 
a continuidade do arrocho social.  O governo não deveria dar reajuste 
real ao salário-mínimo nem recompor as perdas reais do total das 
remunerações aos servidores públicos federais ativos, aposentados e/
ou pensionistas.  

Em poucas palavras, na mentalidade desse economista-chefe, 
depois de passar pela porta-giratória nos ministérios da Economia e 
da Fazenda (2018- 2020), prega o sacrifício da sociedade para 
privilegiar os pagamentos dos elevados juros aos carregadores da 
dívida pública. 

Em defesa desse retrocesso histórico, argumenta o salário-
mínimo representar hoje aproximadamente 43% da renda média 
nacional, percentual parecido ao vigente desde 2016. Em 2008, era 
40,4%, e nos anos 2000, 28,4%. 

Para o ex-secretário implacável, para o alcance da geração de 
superávits primários sustentáveis, é fundamental dar continuidade à 
ausência de recomposição real do salário-mínimo. Reza para este ao 
menos voltar para 2008, senão para o nível da Era Neoliberal I.  

O Mercado defende também a realização ajustes na despesa 
com pessoal através de uma reforma administrativa neoliberal. 
Sonham com o corte dos propagados (pela máquina de 
contrapropaganda midiática) “privilégios” dos servidores públicos em 
favor da solvência governamental em relação à prioritária dívida 
pública. 
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Nesse costumeiro discurso pró austeridade, ressurge sempre o 
argumento populista de direita: “A Sociedade (sic) não mais aceita 
qualquer aumento de carga tributária”.  

Conclui com a habitual ameaça: “se essas medidas não forem 
tomadas, a inflação cumprirá o papel sempre cumprido no ajuste das 
contas públicas, com danos certamente maiores para os mais 
pobres”. 

Guilherme Tinoco (Valor, 16/02/22), mestre pela FEA-USP, 
reforça o discurso neoliberal. Os números fiscais de 2021 foram muito 
bons, especialmente porque os porta-vozes de O Mercado erraram, 
mais uma vez, como é recorrente em suas projeções de inicio do ano.  

O resultado primário do governo central mostrou um déficit de 
R$ 36 bilhões, bem abaixo do déficit de R$ 200 bilhões projetado. O 
resultado primário de Estados e Municípios alcançou R$ 98 bilhões, 
um dos melhores resultados da série histórica. Daí o resultado 
primário do setor público consolidado obteve um valor positivo depois 
de sete anos em déficit.  

Os indicadores de dívida pública recuaram significativamente. 
Destacaram-se a redução de dívida bruta de 88,6% para 80,3% do 
PIB e a da dívida liquida de 62,5% para 57,3% do PIB. 

Os resultados primários foram fruto principalmente de uma 
arrecadação fortíssima, baseada no crescimento da renda a ser 
tributada, mas também na alta generalizada de preços: IPCA, 
atacado, commodities, câmbio, combustíveis e energia elétrica.  

Além disso, pelo menos no caso do governo federal, a receita 
contou com vários componentes extraordinários, como pagamentos 
relativos a 2020, fatores atípicos no IR, dividendos das estatais bem 
acima da média e devolução dos empréstimos do PRONAMPE.  

Do lado do gasto, a “regra do teto” ajudou a segurar as 
despesas da União, mesmo com o ainda significativo volume de 
créditos extraordinários. A Lei Complementar 173 limitou o gasto com 
pessoal dos governos subnacionais. 

No caso da redução da dívida, de mais de 8 pontos percentuais, 
os determinantes foram não só́ esse resultado primário positivo, mas 
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também as devoluções de recursos do BNDES e, especialmente, a 
elevadíssima alta do PIB nominal acima de 16%. Com o PIB no 
denominador da relação, esse aumento conteve a relação Dívida/PIB 
e foi, sem dúvida, o principal determinante para a queda da fração.  

O crescimento do produto real é estimado ter sido 4,5% em 
2021. Logo, a alta de preços (deflator do PIB) fez a maior parte do 
ajuste desse indicador, embora esteja ainda 6 pontos percentuais 
acima do observado antes da pandemia. 

O presidente populista de extrema-direita, obcecado pela 
reeleição, para se salvar da prisão pelo genocídio, devido à sua 
inércia negacionista, deixará entre outras “heranças malditas” a 
deterioração institucional do arcabouço das finanças públicas:  

i) a alteração oportunista na regra do teto de gasto colocou um 
viés de alta nos gastos públicos federais;  

ii) a mudança na regra de pagamento de precatórios criará uma 
contabilidade paralela para uma dívida em crescimento;  

iii) as tentativas de realizar novas desonerações, mesmo com as 
restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, estão 
ocorrendo agora com o foco em combustíveis, piorando as 
projeções de resultado primário;  

iv) as perspectivas de revisão de antigas desonerações, previstas 
na tão comemorada PEC Emergencial, nunca se realizaram e 
nem parecem estar mais na agenda federal;  

v) as emendas do relator retiraram transparência do orçamento da 
União, deturparam o funcionamento da democracia 
congressual, e elevaram o gasto público eleitoreiro. 

Há perspectiva de baixo crescimento em 2022. Não há 
trajetória benigna das contas públicas sem crescimento econômico 
sustentado. Assim, o próximo governo social-desenvolvimentista terá 
de não só seguir regras fiscais mais inteligentes, para sua 
credibilidade, mas principalmente retomar o crescimento durante 
longo prazo. 
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Regra do Teto: Visão Conservadora 

A decisão do desgoverno atual de flexibilizar o teto de gastos, 
no ano passado, tende a levar a uma rediscussão do mecanismo, mas 
para os conservadores a premissa básica precisa ser preservada. O 
país tem de adotar alguma regra de controle sobre a evolução das 
despesas públicas sob a ameaça de aumentar a carga tributária 
progressiva sobre os mais ricos, isto se não der calote na dívida 
pública ou produzir inflação para corroer o poder aquisitivo dos 
consumidores.  

A avaliação é do diretor-executivo do Instituto Fiscal 
Independente (IFI), Felipe Salto, durante Live do Valor (10/02/22). 
Na entrevista, o economista defendeu a adoção de um instrumento 
para incorporar o controle dos gastos de modo o resultado primário 
ser obrigatoriamente superavitário. 

Para Salto, a atual regra do teto tem problemas óbvios, mas é 
preciso ter cuidado para “não jogar fora o bebê com a água do 
banho”. “O teto foi uma regra radical no sentido de ir à raiz do 
problema. Se o problema é a despesa, então, vamos colocar um 
limite sobre ela”.  

Para o fiscalista ortodoxo, a regra gerou dois efeitos positivos:  

i) a redução do custo médio da dívida, claramente, devido à 
política de fixação da taxa de juro básica pelo Banco Central do 
Brasil;  

ii) aceleração da agenda da reforma da Previdência Social com 
corte dos direitos trabalhistas: “só́ isso já valeu a 
implementação da regra”, disse sem se incomodar com o mal-
estar social. 

De 2018 a 2021, enquanto a regra do teto estava vigente, a 
despesa primária do governo central em relação ao PIB caiu de 
19,3% para 18,5%. Quando foi aprovado, esperava-se haver um 
ajuste de 4,5 pontos porcentuais na despesa em relação ao PIB em 
dez anos. Se essa redução fosse linear, em 2022 já deveria estar com 
uma relação despesa primária e PIB em 16,9%, mas ainda está em 
18,5%. 
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Salto defende a adoção de um novo mecanismo de modo a 
combinar a regra do teto atual com alguma meta de resultado 
primário. As duas regras de controle juntas poderiam, de um lado, 
“ajudar a ter sustentabilidade da dívida – e até provocar sua queda”. 
De outro lado, “estimular a discussão sobre a alocação, a melhoria da 
composição do gasto e a eficiência no uso de recursos escassos.” 

O problema, para o fiscalista, de se olhar só́ para o resultado 
primário, como foi feito desde o segundo governo FHC até o fim do 
período do governo do PT, é essa métrica ser afetada pela geração de 
receita extraordinária. Em sua visão obtusa e estática, importa 
sempre é cortar os gastos públicos – “como se corta as unhas”.  

Entre 2004 a 2011, a despesa média cresceu 8% por ano acima 
da inflação, mas as receitas cresceram 7,9% ao ano, daí 
praticamente estabilizava o resultado primário. De 2012 a 2015, o 
crescimento da receita despencou para -0,5% ao ano, enquanto a 
despesa caiu apenas de 8% aa para 5% aa. 

Caiu menos porque são gastos incomprimíveis, com pessoal, 
Previdência Social e gastos sociais. “O teto de gastos foi uma 
resposta a esse movimento, porque a meta de resultado primário 
começou a sofrer com a chamada ‘contabilidade criativa’, método 
espúrio para alcançar a meta fixada pelo governo.” 

A questão chave, levantada por Felipe Salto, é paradoxal: os 
mecanismos aprovados pelo governo golpista precisam ser 
respeitados por governo democrático. O problema é a regra ou o 
compromisso político em torno da regra? Desrespeitando a 
alternância de poder democrática, ele deseja impor esse 
compromisso político ao futuro governo social-desenvolvimentista. 

Salto insiste na eliminação de programas ineficientes e 
ultrapassados. Outro tema crucial é a recuperação da capacidade de 
planejamento do Estado, para evitar alguns gastos não serem 
comprometidos por outras demandas eleitoreiras, como é o caso do 
Auxílio Brasil, com a pressa de rebatizar o Bolsa Família e comprar 
votos. 

O Auxílio Brasil precisaria de cerca de R$ 55 bilhões, mas o 
rombo no teto de gastos por meio das Emendas Constitucionais (EC) 
113 e 114, derivadas da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
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dos precatórios, foi de R$ 112,6 bilhões. A inflação alta afetou a 
despesa, mas R$ 16,5 bilhões foram para emendas de relator e quase 
R$ 5 bilhões para fundo de campanha eleitoral, ou seja, as lideranças 
políticas “venderam gato por lebre” ao dizer o destino ser para o 
Auxílio Brasil, isto é, aumento da assistência social. 

Padrão Fiscal: Visão Progressista 

O Texto para Discussão 426 do IE-UNICAMP, Regras Fiscais: o 
Olhar Internacional e a Experiência Brasileira, elaborado pelo meu 
amigo Francisco Luiz Lopreato, apresentou propostas teóricas e 
experiências de regras fiscais no plano internacional e as normas 
vigentes no mercado interno no intuito de ver pontos de 
convergência.  

“Certamente, não há um modelo único de regras fiscais. As 
especificidades econômicas e políticas interferem na escolha do 
modelo e justificam o uso de regras próprias adaptadas à realidade 
local”.  

No entanto, hoje, o bom exemplo é da comunidade europeia ao 
criar regras fiscais incorporando medidas contra as políticas pró-
cíclicas e ações de efeito no longo prazo, capazes de ampliar o 
horizonte de crescimento e melhorar o quadro fiscal. 

As regras fiscais no plano federal estão centradas na política de 
teto de gastos. O modelo mantém o valor do teto corrigido 
unicamente pela inflação do ano anterior e desconsidera as condições 
futuras da arrecadação e do PIB potencial.  

A preocupação fundamental não é a de conter a expansão dos 
gastos e sim de defender a visão neoliberal de redução do papel do 
Estado. Coloca em plano secundário os efeitos da queda dos 
investimentos e dos gastos com políticas públicas em setores básicos. 

A prática na esfera subnacional segue caminho semelhante, 
pois se mantém a orientação de definir regras fiscais estritas e de 
reduzir a autonomia dos entes subnacionais.  

As propostas de metas e comportamentos fiscais são 
frequentemente burladas ex-post, devido aos percalços da conjuntura 
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econômica e aos obstáculos em promover ajustes. Há muita rigidez 
na estrutura de gastos das unidades subnacionais. 

Há frequente revisão das regras na tentativa de reenquadrar os 
entes inadimplentes e manter o controle fiscal. A União dita os 
parâmetros e entes subnacionais perdem as condições até mesmo de 
definirem a própria política de consolidação fiscal. 

É preciso reformar as atuais regras fiscais. Defendia-se a 
política de teto de gastos graças à sua simplicidade operacional e à 
imaginada capacidade de garantir o controle do déficit público e de 
sustentabilidade da dívida 

Sugere-se como alternativa a adoção de três direções 
fundamentais.  

Primeiro, a consolidação fiscal ser acompanhada de mudanças 
para uso de uma âncora fiscal simples e a uma única meta 
operacional.  

Segundo, a utilização da relação dívida / PIB como âncora e a 
regra de teto de gasto como meta operacional, com um mecanismo 
de correção da dívida de modo a conectar esses dois instrumentos.  

Finalmente, a criação de órgão fiscal central (COPFIS: Comitê 
de Política Fiscal), independente, com o papel de produzir as 
projeções macroeconômicas e de acompanhar as questões 
orçamentárias e de custos das metas fiscais. 

De acordo com a velha polêmica na literatura econômica “rules 
or discretion”, referente à política monetária, é uma proposta análoga 
para a política fiscal. Defende-se uma equipe de tecnocratas decidir, 
periodicamente, o rumo da política fiscal brasileira em lugar do auto 
aprisionamento estatal, denominado Regra do Teto dos Gastos. 

Outros autores acreditam existir uma deficiência estrutural das 
regras fiscais de difícil superação. A complexidade do problema não 
permite a adoção de um modelo de regras simples, mas tampouco é 
possível a construção de sistema suficientemente complexo a ponto 
de captar, no conjunto dos países, o montante de contingências 
temporais e institucionais relevantes. 
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O argumento central a favor do abandono das regras fiscais é a 
dificuldade de criar normas, mesmo complexas, capazes de 
responderem à diversidade de situações possíveis e de alcançarem o 
objetivo fiscal desejado. Qualquer sistema de regras fiscais, diante da 
dinâmica capitalista, não dará um tratamento adequado à dívida 
pública e será apenas um instrumento conservador para adoção de 
política fiscal excessivamente restritiva, para solvência da dívida 
pública, e sem aumento de carga tributária. 

Outro modelo é inspirado no adotado pela Nova Zelândia, onde 
se abre mão, em grande medida, das regras ou metas quantitativas e 
se usa padrões de comportamento fiscal (fiscal standart). São 
adequados às especificidades locais, com a cobrança de resultados 
ex-post, individualmente, considerando o momento particular de cada 
ente e cobrando, quando necessário, ajustes na política fiscal. 

Na prática, representa, simplesmente, a troca de regras por 
padrões discricionários na política fiscal. Aliás, é como acontece na 
política monetária. 

Seria um novo regime de controle fiscal, negociado, 
transparente e respeitoso ao modelo político federalista. Sedimentaria 
novas bases de relacionamento entre as esferas de governo e 
reconstruiria a prática saudável de comprometimento com a situação 
fiscal em circunstâncias variáveis para uso ativo (ou não) da política 
fiscal pró crescimento. 

Em nota recente, Afonso e Ribeiro (2021) reconhecem a 
necessidade de promover reformas no Regime de Metas Fiscais e 
lançam à discussão uma proposta de revisão. Defendem, como ponto 
de partida, a efetivação de dispositivos da LRF até hoje no aguardo 
de regulamentação.  

De acordo com os autores, essa agenda teria como base três 
avanços institucionais:  

i) regra fiscal, para monitorar o endividamento público federal;  

ii) revisão periódica do gasto público, de modo a promover 
transparência e planejamento dos ajustes fiscais, e  

iii) constituição do Conselho de Gestão Fiscal, cujo papel seria o de 
coordenar e harmonizar a política fiscal no âmbito da federação.  
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Lopreato não diz se concorda ou não com estas ideias, mas 
reconhece o Regime de Regras Fiscais brasileiro precisa 
urgentemente de mudanças. Para tanto, defende o diálogo entre a 
opinião especializada e a opinião pública, no sentido de avaliação da 
receptividade das propostas de inovação na área fiscal. 

Política Industrial 

De janeiro de 2010 a dezembro de 2019, a média histórica do 
Nível de Utilização de Capacidade Instalada (NUCI) da indústria 
brasileira era de 78,8%. Nos últimos dois anos, de janeiro de 2020 a 
dezembro de 2021, o uso de capacidade ficou, em média, em 76,2%.  

A retomada consistente da atividade industrial enfrenta, neste 
ano, vários obstáculos, entre outros:  

• gargalos na cadeia global de insumos, persistente nos últimos 
dois anos; e  

• demanda interna ainda enfraquecida, prejudicada por inflação e 
juros em alta e renda em baixa. 

Como exemplos sobre trajetória errática do NUCI, em abril de 
2020, esse indicador operava em 57,3%, mínimo da série histórica 
originada em janeiro de 2001. Entretanto, em outubro de 2021, 
estava em 81,3%, o maior valor desde junho de 2014 (81,6%). Não 
houve trajetória de altas consistentes no NUCI a ponto de a média da 
pandemia ter retornado ao anterior do avanço da covid-19 no país. 

Em escritório até dá para lidar com afastamentos de 
funcionários sem grandes perdas. Mas do ponto de vista do “chão de 
fábrica” isso gera obstáculos contratuais.  

Há ainda problemas internos e externos, enfrentados pelo setor 
de bens duráveis de maior valor, incluindo veículos, fogões e 
geladeiras.  

No ambiente interno, se poder aquisitivo do consumidor não 
estiver em alta ou estável, como parece ser o caso neste ano, a 
decisão de compra pode ser adiada. A massa salarial não está 
crescendo tanto, mesmo com a retomada do emprego. A taxa do 
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desemprego ainda é alta. Esses fatores “enfraquecem” a demanda 
final da indústria. 

No ambiente externo, na pandemia, esse setor de bens de 
consumo durável foi mais vulnerável ao problema de escassez de 
insumos e matéria-prima, devido a problemas nas cadeias globais, 
como falta de semicondutores para veículos. 

!  

Enquanto o balanço comercial como um todo fechou 2021 com 
superávit recorde, a indústria de transformação viu seu déficit se 
aprofundar para US$ 53,3 bilhões, o pior resultado desde 2015. No 
pré́-pandemia, em 2019, o saldo negativo foi de US$ 42 bilhões, 
segundo dados do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (IEDI), reportados por Rafael Gagnin (Valor, 07/02/22). 

Em outro tipo de cálculo, por classe de produtos, levantamento 
da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) mostra o déficit 
em manufaturados ter chegado a US$ 111 bilhões em 2021, o pior 
desde 2000. A diferença é de quase US$ 40 bilhões em relação a 
2019, quando o déficit nesse critério foi de US$ 82,7 bilhões. 

O déficit da indústria de transformação em 2021 se aprofundou 
mesmo com o aumento de 26,3% das exportações do setor em 
relação a 2020. Na comparação com 2019 também houve alta de 
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14%. A importação, porém, cresceu em ritmo maior. De 2020 para o 
ano passado seu avanço foi de 35,1%. 

Há uma base baixa de comparação. Mesmo antes da pandemia, 
em 2019, a exportação da indústria de transformação caiu 5,2% 
contra o ano anterior. Sofreu efeitos do conflito comercial entre EUA e 
China e da já́ combalida economia argentina. 

Além do tamanho do déficit comercial, preocupa mais é a 
acentuada deterioração em setores com maior intensidade 
tecnológica, importantes não só́ por propiciar dinamismo econômico 
como também pela maior inserção nas cadeias globais de produção. 

A série histórica desde 1997 do IEDI (veja gráfico abaixo) 
mostra em 2013 a indústria de transformação teve o pior déficit (US$ 
65,3 bilhões). Naquele ano, os ramos de média-alta e alta tecnologia 
somavam 36,1% da exportação total da indústria de transformação. 
No ano passado, caíram para 27,6%. Nessas duas faixas tecnológicas 
estão as indústrias de aeronaves, farmacêutica, automobilística e de 
maquinas e material elétrico, entre outras. 

A alta tecnologia, especificamente, caiu de 6,4% para 3,9% em 
igual período. Nesse grupo, a indústria de aeronaves passa ainda 
pelos efeitos conjunturais da pandemia de covid-19. A perda de 
espaço não balanço comercial já́ vinha acontecendo antes. 

Há uma espécie de “espelhamento” nos dados relacionados à 
composição da pauta de importação e exportação segundo a 
intensidade tecnológica. Enquanto 72,4% das exportações da 
indústria de transformação são de bens de baixa e média-baixa 
intensidade tecnológica e menos de 30% são de alta e média-alta 
tecnologia, na importação acontece o inverso. Na pauta de 
desembarques, 71,6% são bens típicos da indústria de média-alta e 
alta tecnologia e o restante é de média-baixa e baixa tecnologia. 

Esse padrão reflete defasagens em tecnologia e inovação. Elas 
se acentuaram nos últimos anos. Podem se acentuar ainda mais.   
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Atualmente, o mundo passa por um processo de transformação, 
como a digitalização. Isso redefine os padrões tecnológicos utilizados 
no resto do mundo e resultam em maior competitividade. 

Integrar-se às cadeias globais de valor é crucial para se manter 
em linha com essa evolução. Para isso, é preciso um ambiente de 
modernização e inovação tecnológica, além de condições para essa 
inserção. É necessário um avanço na agenda de competitividade e de 
integração comercial.  

Isso passa pela discussão de questões antigas e não resolvidas, 
como a reforma tributária, por exemplo. Há também novos debates 
relacionados à corrida tecnológica e às políticas voltadas para isso. 

A integração comercial demanda uma abertura comercial. Deve 
gerar não somente importação, mas também exportação. Uma 
abertura sólida vai além de questões tarifárias.  

Permitirá ao país estar em harmonia com regulações diversas, 
como f i tossani tár ias, normas técnicas, mecanismos de 
rastreabilidade, selos e certificações. Há a oportunidade de avançar 
nessa integração com o mundo em transformação. 

Indústria do Futuro e Futuro da Indústria 

Horácio Lafer Piva, Pedro Passos e Pedro Wongtschowski são 
líderes empresariais, destacados entre os industriais. Como 
verdadeiros empreendedores, publicaram um artigo (Valor,26/01/22) 
necessário de ser lido e debatido pelos economistas comprometidos 
com o retorno de um governo social-desenvolvimentista no Brasil em 
2023. Compartilho abaixo o manifesto. 

“A indústria é muito importante para o Brasil e dela não se pode 
abrir mão se o país almeja recuperar uma sólida e longa trajetória de 
desenvolvimento. Mesmo hoje respondendo por apenas 11% do PIB, 
ela é responsável por 24% da receita tributária federal e por 67% da 
atividade privada de pesquisa e desenvolvimento.  

O emprego com carteira assinada chega a 63% de todas as 
ocupações no setor ante 40% nos serviços e 16% na agropecuária. 
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Além disso, paga salários médios cerca de 10% maiores se 
comparados aos do restante da economia. 

A indústria é essencial para um agronegócio moderno e 
competitivo. Não há agricultura rentável sem equipamentos de todo o 
tipo – de tratores a colheitadeiras, de material para irrigação a 
sensores, drones, computadores, silos, máquinas de beneficiamento 
e transformação, de caminhões a vagões. Não há agricultura 
competitiva sem defensivos agrícolas e sem fertilizantes, produtos da 
indústria química. 

Também não há setor de serviços dinâmico sem equipamentos, 
cada vez mais sofisticados, com o avanço da informática e dos meios 
de comunicação: 

• novos meios de pagamento estão transformando o sistema 
financeiro;  

• o comércio online já é uma realidade incontornável;  

• no transporte, sensores e satélites asseguram rastreabilidade e 
apontam para maior automação;  

• na educação e na saúde dispositivos eletrônicos ampliam acesso 
remoto e abrem novas possibilidades de ensino e tratamento. 

Apesar disso tudo, há quem ponha em dúvida a capacidade de 
recuperação da indústria no Brasil. De fato, seu futuro não está 
garantido, porque depende de uma série de mudanças urgentes de 
três naturezas. 

Primeiro, mudança em tudo em torno para sua atividade, 
incluindo o sistema tributário, a logística, a regulação, a educação e o 
esforço público e privado em Ciência e Tecnologia. 

 Segundo, na capacidade de se posicionar diante de duas 
transições determinantes do novo cenário – a economia digital e a 
economia de baixo carbono. O esperado quebrará paradigmas e 
imporá escolher novas avenidas para o desenvolvimento de modo a 
priorizar a especialidade competitiva em detrimento da diversificação 
protegida. 
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Terceiro, a indústria brasileira tem de se integrar ao mundo, 
importando e exportando insumos e produtos sem limitações ou 
barreiras tarifárias e não tarifárias, enfrentando de forma extrovertida 
a competição, fator determinante para o aumento da produtividade. 

Por serem mudanças transversais e com a ênfase das novas 
tecnologias nas formas de produzir, estes três vetores de revitalização 
industrial não apenas permitiriam o surgimento de novos segmentos 
e atividades industriais como também viabilizariam a atualização do 
parque existente de acordo com as melhores referencias globais. 

Fala-se muito na desindustrialização brasileira. O termo pode 
não ser adequado, mas o que as estatísticas deixam claro: nos 
últimos 15 anos o PIB industrial brasileiro estagnou. Estava em 2019 
nos mesmos níveis de 2004.  

O Brasil cresceu, mas a sua indústria ficou parada, perdendo 
espaço tanto no mercado interno e, de forma mais significativa, no 
mercado internacional. O aumento do consumo interno advindo do 
crescimento e da sofisticação da demanda brasileira foi atendido por 
importações [a partir de período com superávit estrutural no balanço 
comercial brasileiro – e com cinco anos (2003-2007) de superávit 
também no balanço de transações correntes]. 

O Brasil tem imenso potencial de transformar-se no grande 
supridor mundial de produtos com baixa pegada de carbono. Nossa 
matriz energética, cada vez mais renovável, nossas matérias primas 
de origem agrícola e a exploração econômica e responsável de nossa 
biodiversidade são oportunidades inigualáveis por nenhum outro país 
do mundo. O que falta para seguirmos este caminho? 

A discussão sobre as perspectivas da indústria brasileira, tem, 
portanto, de mudar radicalmente. Temos de sair da fase de lamúrias 
e virar a página das antigas políticas industriais, adotadas no 
passado, para perseguirmos mudanças em temas para viabilizar a 
indústria do futuro.  

Questões conjunturais são sim importantes, mas precisamos 
atentar para sua solução, desde logo, muito desejada, tão somente 
nos permitirão migrar de uma situação industrial atualmente muito 
precária para uma condição menos ruim, mas de qualquer forma 
insustentável no longo prazo. 
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As três questões essenciais são, portanto: 

1.  a solução dos problemas causadores da baixa competitividade 
da indústria brasileira; 

2.  a modernização da indústria pela adoção das técnicas de gestão 
e de tratamento de dados exigentes de novos conhecimentos e 
outros tipos de máquinas e equipamentos, e 

3.  a busca de alternativas de processos e produtos de modo a 
responderem efetivamente a uma demanda por produtos com 
menor pegada de carbono. 

Essas são as discussões substantivas nas quais devemos nos 
concentrar, se há mesmo desejo de a indústria cumprir o seu papel 
no crescimento econômico, na criação de empregos, na arrecadação 
de impostos e na geração de divisas. Uma indústria integrada 
internacionalmente, orientada para produzir o desejado pelo mundo e 
atendendo ao cada vez mais exigido em termos da proteção 
ambiental. Aí sim, haverá́ futuro para a indústria brasileira. 

Ao perseguir estas questões não estaríamos fazendo nada 
muito diferente do restante do mundo, a exemplo dos Estados 
Unidos, da União Europeia e da China, entre tantos outros. Por meio 
de estratégias industriais e tecnológicas e de planos de infraestrutura, 
estão buscando ganhar mais competitividade e expandir, em bases 
modernas e sustentáveis, sua capacidade manufatureira. 

Este necessário debate nos afastará das questões conjunturais 
e nos aproximará das grandes questões do futuro, tais como: 

1.  a formação dos profissionais brasileiros e o investimento público 
e privado em pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

2.  a rápida digitalização e modernização do parque industrial 
brasileiro; 

3.  a internacionalização da indústria brasileira, com uma acelerada 
e incondicional liberalização das importações e rápida 
integração da indústria local às cadeias internacionais de valor; 
e 
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4.  a mudança da forma de operar da indústria, visando atender às 
crescentes demandas ambientais e de sustentabilidade em 
consonância com a agenda global. 

Este é o nosso sonho: ver o Brasil liderar a construção de uma 
nova fronteira, a desejada e precisada pelo mundo. Uma indústria 
moderna, limpa, inovadora e referência na transição para a economia 
de baixo carbono. É a única forma de chegarmos vivos e competitivos 
ao futuro.” 

Nova Convenção de Desenvolvimento para Retomada do 
Crescimento 

Carmem Feijó é minha ex-colega de trabalho no IBGE 
(1978-1985). Ela se tornou Professora Titular da UFF, pesquisadora 
CNPq e coordenadora do grupo de pesquisa em Financeirização e 
Desenvolvimento (FINDE) na UFF (http://finde.uff.br/). Como eu, 
aprecia as evidências empíricas para o dito. 

Ela se pergunta em artigo no Jornal dos Economistas 
(CORECON-RJ, dezembro 2021): quais são os pontos positivos para a 
retomada do crescimento no futuro próximo? 

Certamente o avanço da imunização da população contra a 
Covid-19 permitirá as atividades voltarem a funcionar normalmente. 

Porém, há muitas fragilidades para a retomada, principalmente 
pelo lado da demanda. A inflação em alta deprime o poder de compra 
do salário.  

De acordo com o IBGE, apesar da pequena queda na taxa de 
desemprego no segundo trimestre de 2021, o salário médio real 
habitualmente recebido de todos os trabalhos recuou 3%. O 
endividamento das famílias, por sua vez, encontra-se muito elevado: 
era de 49,4% em março de 2020 e passou para 59,9% em junho de 
2021. O consumo das famílias, segundo as contas nacionais 
trimestrais, está estagnado nos dois trimestres de 2021. 

Portanto, apesar da demanda reprimida pela pandemia, uma 
vez normalizada a oferta de bens e serviços, as perspectivas de 
retomada do consumo privado não são positivas frente às precárias 

http://finde.uff.br/
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condições do mercado de trabalho, elevação da inflação e elevado 
endividamento das famílias. 

Quanto à inflação, a política monetária sob o regime de metas 
de inflação, conforme implementada no nosso país, é pouco 
instrumentalizada para combater inflação de custo. As pressões de 
preço pela alta das commodities e dos combustíveis, agravada pela 
crise hídrica, demandam o uso de outros instrumentos para além da 
elevação da taxa básica de juros. Esta impacta negativamente a 
retomada do ritmo de atividade econômica. 

A recuperação dos investimentos produtivos poderiam ter no 
investimento público um importante indutor do investimento privado. 
Encontra como limitador a política fiscal, engessada pelo teto dos 
gastos públicos. O Observatório de Política Fiscal da FGV-IBRE aponta 
o recuo dos investimentos públicos em nível federal não cobrir nem 
mesmo a depreciação do estoque de capital preexistente desde 2015.  

O país tem enfrentado nos últimos anos um ambiente político 
tensionado. Isso eleva o grau de incerteza dos agentes privados.  

A saída em sequência de tradicionais empresas estrangeiras 
pode ser tomada como um indicador de perda de interesse do capital 
externo no país. Ocorre a despeito da narrativa neoliberal em favor 
de reformas econômicas para atrair investimento externo. 

Por fim, a retomada do crescimento pelo setor externo tem 
pequeno poder dinamizador atualmente, considerando a 
especialização de nossa pauta exportadora em commodities. 

Feijó aponta assim desafios grandes para a retomada de uma 
trajetória de crescimento. Esta passaria por uma nova convenção de 
política econômica, distinta da agenda neoliberal, perseguida desde 
2016.  

Esta nova convenção de política deveria ampliar o espaço para 
a implementação de políticas de desenvolvimento econômico com 
foco em recuperar o mercado de trabalho e aumentar a produtividade 
em longo prazo. 

Uma convenção desenvolvimentista implica criar um estado de 
confiança para guiar expectativas percebidas como criadoras de 
oportunidades para o investimento privado produtivo, em 
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contraposição a ganhos de curto prazo. Estes só alimentam o 
rentismo. 

Neste sentido, a agenda de reformas neoliberais está esgotada, 
dados os efeitos negativos sobre a geração de renda. A economia 
brasileira está se encolhendo. Há só aumento de pobreza e da 
concentração de renda e riqueza. 

A recuperação do investimento público é o ponto de partida 
para a agenda de política de cunho desenvolvimentista. Implica, de 
imediato, a substituição da regra do teto de gasto público por uma 
nova regra fiscal de modo a separar:  

• o controle sobre gastos capazes de aumentarem a 
produtividade da economia, cujo equilíbrio fiscal deveria ser 
observado em um horizonte de tempo longo, e 

• o controle sobre os gastos correntes de manutenção da 
máquina administrativa. 

Um projeto de retomada do investimento como o principal 
impulsionador da retomada do crescimento deve promover uma 
mudança gradual na estrutura produtiva para reindustrializar a 
economia. 

A indústria de transformação hoje é pouco mais de 10% do 
valor adicionado total, enquanto avança a participação dos setores 
intensivos em recursos naturais. A especialização na produção e 
exportação de bens primários aumenta a restrição externa ao 
crescimento da economia brasileira. 

Não me parece essa hipótese ser verdadeira. Afinal, o superávit 
no balanço comercial de primários cobre o déficit no balanço 
comercial de manufaturados, possibilitando maior importação destes, 
queiramos ou não nós social-desenvolvimentistas essa divisão 
internacional do trabalho.  

Somos “a fazenda (a mina e o pré-sal) do mundo” em parceria 
comercial com “a fábrica do mundo” chinesa. Não somos 
dependentes nem da “usina (energética) do mundo” russa nem dos 
“serviços do mundo” indianos. 
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Do ponto de vista da política macroeconômica, a nova 
convenção de política econômica deve ser compatível com uma 
política industrial capaz de combinar:  

• instrumentos de intervenção horizontais, como gastos em 
infraestrutura, educação, treinamento e estímulos à P&D, e 

• instrumentos de intervenção vertical, como estímulos a 
atividades e setores com elevada capacidade de gerar e difundir 
ganhos de produtividade para toda a economia.  

Da mesma forma, as políticas de transferência de renda devem 
ser mantidas como auxiliares na redução da pobreza e da 
desigualdade de renda. 

Por fim, é necessário um ambiente político consensual em favor 
da democracia e da melhoria da qualidade de vida da população. 
Feijó se refere à necessária conciliação nacional com tolerância mútua 
para haver esse pacto social. 

A construção de uma nova convenção de desenvolvimento 
econômico é um projeto a ser implementado em longo prazo e 
pressupõe um papel estratégico para instituições de planejamento 
econômico em nível nacional e em nível regional. Devem funcionar de 
forma coordenada com as tradicionais políticas macroeconômicas. 

As duas crises internacionais de vulto – a grande recessão de 
2008 (uma crise endógena) e a crise da pandemia (uma crise 
exógena) – provaram de vez a incapacidade de mercados 
autorregulados retornar por si só a uma posição de equilíbrio 
“natural”. 

O pressuposto dogma do consenso macroeconômico, baseado 
no predomínio da política monetária sobre as demais políticas e uma 
agenda de reformas neoliberais, vem sendo substituído por 
discussões sobre a importância de políticas industriais e dos 
investimentos públicos para sustentar o crescimento da produtividade 
e agora com o foco também na transição climática. No Brasil, trata-se 
de se conectar a esse debate internacional e redescobrir a capacidade 
de crescer. 
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Considerações Finais 

Muitos economistas progressistas estão contribuindo para o 
debate público no sentido de formar opinião especializada em favor 
do sucesso de um novo governo social-desenvolvimentista a partir de 
2023. Neste livro, eu estudei suas contribuições, resumindo suas 
ideias e inserindo poucos comentários pessoais. 

Esta é uma obra de divulgação. Visa facilitar o acesso a esse 
debate especializado ao organizá-lo em três planos de abstração:  

• Teoria Pura com comentários sobre as ideias de André Lara 
Resende, divulgadas no ensaio “A Camisa de Força Ideológica”; 

• Teoria Aplicada com minha leitura por escrito dos gráficos do 
magnífico trabalho “Vinte e Cinco Anos da Economia Brasileira”, 
elaborado por Gerson Gomes e Carlos Cruz; 

• Decisões Práticas com um apanhado de análises sobre os 
instrumentos de política econômica, angariadas em textos para 
discussão e publicações jornalísticas. 

Nessas Considerações Finais, comentarei umas contribuições 
recém-publicadas para um diagnóstico da economia brasileira. Em 
geral, é acompanhado de receita com a terapia recomendada ao caso 
pelos doutores.  

Embora louváveis, tenho alguns reparos a reducionismos 
simplórios em torno de maus argumentos. Faz parte do dever de 
ofício de intelectual crítico: pensar e provocar seus pares para eles 
aprofundarem suas reflexões. 

Os maus argumentos, em debate público, fazem deturpação da 
lógica, ou seja, quebram a lógica racional. São comuns tanto a 
Falácia da Composição, quanto a Falácia da Divisão – esta é o inverso 
daquela. 

Como partes de um todo têm um determinado atributo, o 
analista infere então o todo também deve ter aquele mesmo atributo. 
O inverso é: as partes têm um atributo pertencente ao todo. 
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O todo é um sistema complexo emergente de interações entre 
múltiplos e diversos componentes. A economia brasileira é um 
componente do sistema econômico-financeiro internacional – e não 
tem atributos pertencentes ao todo, por exemplo, competitividade. 

Ela, por sua vez, possui um sistema de pagamentos, 
investimentos e financiamentos, capaz de entrelaçar os agentes 
econômicos em seu território, enquanto o sistema financeiro 
internacional não negocia com sua moeda nacional. Muitos agentes 
possuem interdependência entre si e dependem do mercado externo. 

Dada tal complexidade, é comum a mente humana, quando se 
depara com o problema de alcançar esse conhecimento abrangente, 
adotar como ponto de partida a busca de apenas uma simples 
verdade primeira, a qual, devido à sua ideologia, acha impossível ser 
posta em dúvida. Com isso, converte dúvidas em método causa-e-
efeito, pressuposto racional, para bem conduzir a Razão e procurar a 
Verdade nas Ciências. 

Em função desse estratagema, o pensamento cartesiano 
começa duvidando de tudo, convencido de tanto a opinião tradicional 
como os questionamentos críticos serem guias de mérito duvidoso. 
Daí o analista “terceira via” resolve ser criativo e adotar um novo 
método inteiramente isento da influência de ambos – e possível de 
ser errado. 

Esse método cartesiano é baseado na dedução pura, consiste 
em começar com verdades ou axiomas simples e evidentes por si 
mesmos. Depois, passa a raciocinar com base neles, em cadeia de 
causas e efeitos até chegar a conclusões particulares. 

Aqui, a Visão Holista da Complexidade Sistêmica busca superar 
esse método cartesiano. Este faz a divisão do problema em partes, 
adota o reducionismo e se atribui ter um objetivismo generalista sem 
contextualização adequada. Acaba em dualismo simplório. 

Depara-se, então, com um falso dilema, uma falsa dicotomia ou 
um pensamento preto ou branco. Reduz tudo no âmbito da discussão 
a duas categorias opostas: ao rejeitar uma das opções, o interlocutor 
não teria alternativa a não ser aceitar a outra. 



  219

Outro truque mental, a ser criticado nestes comentários finais, 
é o analista sair do dilema, criticado por ser uma polarização entre 
extremistas, com “o terceiro incluído”. A Terceira Via apresenta de 
forma caricata os argumentos das duas outras correntes, com o 
objetivo de atacar essas falsas ideias atribuídas por si em vez de 
analisar se o argumento em si é lógico-racional.  

Pressupõe muitas mentes humanas terem “2 neurônio (sem 
s)”: o Tico e o Teco incapazes de dialogar entre si. Daí sugere ficar 
“em cima do muro”, equilibrando-se no meio-termo, ser o melhor 
caminho... até se desequilibrar e cair irremediavelmente. 

Vamos aos exemplos. 

Arthur Barrionuevo é professor da FGV EAESP, especialista em 
concorrência e regulação. Publicou artigo (Valor, 22/02/22), cujo 
título é a indagação “O que aprender com a China?”. 

Sua pergunta é oportuna nessa conjuntura com necessidade de 
planejamento estatal para sair da estagnação. Isto mesmo se o 
estudo de caso for referente a “Socialismo de Mercado” ou 
“Capitalismo de Estado”, classificação difícil de se fazer do sistema da 
economia chinesa. 

Todos os progressistas compartilham da preocupação 
apresentada na linha de partida do artigo de Barrionuevo: o ano 
eleitoral de 2022 é apropriado para discutir a retomada do 
desenvolvimento no Brasil.  

A economia brasileira apresenta desde o fim do nacional-
desenvolvimentismo (inclusive o da direita militar), há 40 anos, baixo 
crescimento. A taxa geométrica de crescimento do PIB foi de 5,7% 
a.a. entre 1900-1980 e de 2,3% a.a. após o Plano Real, entre 
1995-2017.  

“No período pós 1980, a China tornou-se a segunda economia 
mundial, partindo de um nível de PIB per capita muito baixo. Embora 
sejam realidades muito distintas, a experiência de como fazer a 
transição de uma economia de comando central, com baixas 
produtividade e crescimento, para uma situação de alto crescimento, 
é útil para a superação da estagnação brasileira”. 
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Segundo o método de reducionismo binário, adotado por 
Barrionuevo, duas visões opostas sobre como alcançar crescimento 
sustentado são hegemônicas no Brasil:  

i) é necessário, antes, construir instituições favoráveis ao 
crescimento – essa visão foi apresentada por institucionalistas 
como Daron Acemoglu & James Robinson no livro Por que as 
Nações Fracassam - As Origens do Poder, da Prosperidade e da 
Pobreza (Rio de Janeiro: Editora Campus-Elsevier; 2012) e  

ii) as instituições melhoram automaticamente como resultado do 
crescimento econômico, mas sem dizer se este virá por inércia 
em livre-mercado e falta de ativismo de um Estado inerte.  

Yuen Yuen Ang (“How China Escaped the Poverty Trap”) aponta 
uma alternativa a essas duas visões, pois ambas levariam ao 
marasmo. Ela chama de coevolução o concomitante fortalecimento 
das instituições e do crescimento econômico.  

O crescimento exige o aperfeiçoamento das instituições. Estas, 
por sua vez, potencializam o crescimento.  

Estado e mercados são instituições complementares e se 
retroalimentam. Não são uma antinomia como apresentados no 
pensamento econômico da corrente dominante. 

China e Rússia (ex-URSS) enfrentaram o dilema de como 
transformar suas economias de comando centralizado em economias 
de mercado. O debate foi entre:  

i) “tratamento de choque”: liberalização da economia de uma só́ 
vez, aplicado na Rússia, ou  

ii) “gradualismo”, aplicado na China com a utilização do Estado 
para construir novos mercados, e aos poucos, com a base 
existente, estabelecer sinalizadores para o planejamento estatal 
por meio de preços relativos fixados em toda a economia de 
mercado. 

A experiência chinesa configurou um “jogo de soma positiva” 
entre setores público e privado. O governo central deu prioridades 
para os governos regionais perseguirem. As burocracias locais 
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receberam incentivos financeiros para cumprir metas de investimento 
privado. 

Antes da abertura dos mercados, em 1978, a China era uma 
economia planificada empobrecida, governada por uma burocracia de 
nomenclatura ideológica. Em apenas três décadas, evoluiu para se 
tornar a maior economia do mundo, guiada por burocratas altamente 
capacitados a incentivarem empreendimentos privados sob 
planejamento estatal em longo prazo.  

No livro “Como a China escapou da armadilha da pobreza”, 
Yuen Yuen Ang explica essa metamorfose. Em vez de insistir no 
debate de lugares-comuns – “instituições fortes de boa governança 
fomentam os mercados” ou “o crescimento permite a boa 
governança” –, Ang apresenta uma nova estrutura dinâmica para 
entender o desenvolvimento de forma ampla.  

O desenvolvimento bem-sucedido é um processo coevolutivo no 
qual mercados e governos se adaptam mutuamente. Países pobres 
podem escapar da “armadilha da pobreza”, primeiro, reformando as 
instituições fracas – desafiantes das normas de boa governança – 
para construir mercados competitivos.  

Os processos adaptativos, embora essenciais para o 
desenvolvimento, não ocorrem automaticamente. Os reformadores 
chineses criaram condições propícias para a improvisação ser eficaz. 

Na ótica holista da complexidade se enxerga inúmeras forças 
em interação, moldadas pela reforma liberalizante – distinta de 
neoliberal –, da China. Ang observa também a sequência 
coevolucionária de desenvolvimento na Europa medieval tardia, nos 
Estados Unidos pré-guerra e mesmo na Nigéria contemporânea. Há 
paralelos surpreendentes entre esses casos díspares.  

A China tornou-se profundamente integrada à economia 
mundial. No entanto, a mercantilização gradual facilitou a ascensão 
do país sem levar à sua assimilação acrítica ao neoliberalismo global.  

Houve uma disputa feroz sobre as reformas econômicas 
capazes de moldarem o desenvolvimento da China. Na primeira 
década pós-Mao, os reformadores da China estavam fortemente 
divididos.  
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A Camarilha dos Quatro ou Gangue dos Quatro foi a designação 
atribuída a uma facção composta por quatro membros do Partido 
Comunista da China, entre os quais a esposa de Mao Tse-tung. O 
grupo controlou os principais órgãos de poder do Partido Comunista, 
durante os estágios finais da Revolução Cultural.  

Permanece incerto quais decisões eram tomadas por Mao, e 
realizadas pela Gangue, e quais eram só do grupo. Após a morte de 
Mao, uma das primeiras ações do novo líder da China, Hua Guofeng, 
foi prender os membros do grupo. 

A China tinha de reformar seu sistema econômico burocratizado 
e avançar em direção a uma maior mercantilização, mas os 
burocratas divergiam sobre como fazer isso. A China deveria destruir 
o núcleo do sistema socialista através da terapia de choque, ou 
deveria usar, de maneira gradual, as instituições da economia 
planejada para criar mercados privados?  

Em retrospectiva, a China embarcou em uma expansão 
econômica comumente descrita como sem precedentes em escopo, 
mas em ritmo gradual, enquanto a economia da Rússia entrou em 
colapso sob terapia de choque. O debate plural permitiu à China 
seguir um caminho gradual e firme para a industrialização up-to-
date. 

A terapia de “choque” (vide Weber, Isabella M. “How China 
Escaped Shock Therapy: The Market Reform Debate”) implicava em:  

1. liberalização de preços, em espécie de big bang,  

2. privatização generalizada,  

3. liberalização do comércio exterior, e  

4. estabilização com políticas monetárias e fiscais austeras.  

O governo russo de Yeltsin só conseguiu implementar o 
primeiro e o último ponto. A privatização foi seletiva para uma 
autarquia, composta inclusive por ex-membros da KGB. O choque de 
preços desorganizou a economia russa, produzindo um dos maiores 
desastres econômicos do século XX.  
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A China utilizou a estratégia gradual de construir novos 
mercados a partir da base produtiva existente. Assim, aprimorou ao 
mesmo tempo o aparato estatal e os mercados, com altas taxas de 
crescimento do PIB: 9,6% a.a. entre 1980 e 2017, segundo o World 
Bank. 

No Brasil, segundo o tradicional reducionismo binário, repetido 
por Barrionuevo, o debate ocorre entre:  

1. “reformas das instituições primeiro, crescimento depois”, 
pregado pela Velha Matriz Neoliberal (VMN);  

2. Intervencionismo estatal da “Nova Matriz Econômica” (NME).  

Ele adota a tentativa de se equilibrar no caminho em cima do 
muro da Terceira Via ao diagnosticar, sem apresentar evidências 
empíricas, de maneira contextualizada: “ambos fracassaram em 
promover crescimento sustentado”. 

“Instituições primeiro” é equivalente à visão do “choque 
liberalizante”, após o fim da URSS, em 26 de dezembro de 1991. 
Enfatiza há duas décadas privatização, austeridade fiscal e monetária, 
além de abertura comercial. Daí as reformas neoliberais: trabalhista, 
previdenciária, administrativa, tributária e outras, pressupostas para 
deixar no livre-mercado “cada um por si”.  

Todavia, segundo Barrionuevo, “grupos de interesses poderosos 
criaram um ‘jogo de soma nula’ no orçamento público (‘um só́ ganha 
se outro perder’), logo nada muda. Além disso, o regime de metas de 
inflação no Brasil significou taxa básica de juros elevada e câmbio 
volátil e frequentemente muito valorizado. Gerou ambiente hostil ao 
investimento e crescimento econômico”. 

Os neoliberais acreditam bastar apenas restringir o Estado, para 
permitir ao mercado assumir as funções libertas, e o crescimento 
voltará automaticamente.  

Para o professor da FGV-EAESP, “décadas de estagnação e juros 
altos, inibiram o ‘animal spirit’ de empresários, seduzidos pelo 
rentismo. Há praticamente 30 anos, tal receita não criou instituições 
e só gerou a estabilidade da estagnação”. 
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Em contraponto, ele comete a Falácia do Espantalho ao 
apresentar de forma caricata a corrente social-desenvolvimentista, 
para a atacar com a crítica ao “voluntarismo da Nova Matriz 
Econômica (NME)”. Voluntarismo ocorre quando se atribui à vontade 
política um papel predominante em lugar do atribuído ao intelecto, no 
caso, ao planejamento racional. 

 Segundo Barrionuevo, a NME se caracterizou por:  

1. intervenção estatal direta, “provocando maior déficit fiscal”, 
mas não por investimentos, mas sim pela ascensão dos gastos 
previdenciários;  

2. intervenção em preços administrados, para tentar conter a 
inflação de quebra de oferta pela seca;  

3. tentativa de baixar a taxa básica de juros, “de forma 
atabalhoada”, isto é, a “Cruzada da Dilma” para os bancos 
públicos forçarem a competição também em “preços”;  

4. forte expansão do papel do BNDES, para a criação de 
“campeões nacionais”, isto é, favorecer as maiores empresas 
exportadoras de maneira a obter o superávit comercial 
estrutural;  

5. desoneração tributária seletiva para alguns setores, aliás, até 
hoje prorrogada para os geradores de maior emprego;  

6. repulsa ideológica ao setor privado, especialmente, em serviços 
de utilidade pública e infraestrutura.  

Esta última é mais uma na lista de falsas afirmações sem 
comprovações empíricas. Em contraexemplo, cito o caso da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, umas das maiores do mundo. 

Em janeiro de 2020, após recomposição acionária do consórcio 
vencedor, com a saída de sócios, a Norte Energia ficou composta por: 
Eletronorte (19,98%), Eletrobrás (15%), Chesf (15%), os fundos de 
pensão Petros (10%) e Funcef (10%), as Sociedades de Propósito 
Específico Belo Monte Participações S.A. (Neoenergia S.A., 10%), 
Amazônia Energia S.A. (Cemig e Light, 9,77%), Aliança Norte Energia 
S.A. (Vale e Cemig, 9%), a Siderúrgica Norte Brasil S.A. – Sinobras 
(1%) e J. Malucelli Energia S.A. (0,25%).  
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De acordo com o relatór io da empresa, os sócios 
desembolsaram 12 bilhões, ou seja, apenas 31,1% do investimento 
total. Quase 70% do investimento (68,9 %) veio do financiamento 
estatal do BNDES. 

“Desnecessário dizer”, segundo a leviandade analítica do 
seguidor da Terceira Via, “foi outro fracasso e trouxe grande recessão 
e maiores inflação e endividamento público”. Ele deveria ler o 
segundo capítulo deste livro para rever seus preconceitos. 

Como esperado, de acordo com o método do Terceiro Incluído, 
afirma: “é necessário superar essa dualidade. Ela nos condena ao 
baixo crescimento”.  

Barrionuevo faz apelo à opinião de autoridade acadêmica norte-
americana. Como notou Luigi Zingales (“Burying the Laissez-Faire 
Zombie”), “a dicotomia de longa data entre o Estado e O Mercado é 
enganosa e representa um grande obstáculo para entender e 
enfrentar os desafios políticos atuais”.  

Quanto a essa platitude, estamos de acordo. Minha crítica é seu 
reducionismo do social-desenvolvimentismo à defesa do Estado em 
lugar do Mercado. Não é igual e contrário ao neoliberalismo! 

Também concordamos em relação à importância da análise da 
Complexidade. “A experiência chinesa, conforme Yuen Yuen Ang, ao 
incorporar a complexidade no entendimento do desenvolvimento, 
soube estabelecer um ‘jogo de soma positiva’ entre setores público e 
privado”.  

A forma foi a do governo central estabelecer prioridades e os 
governos regionais as implementar. As burocracias locais receberam 
incentivos financeiros para cumprir metas de investimento privado.  

Enquanto a economia crescia, aumentou a necessidade de 
qualificar seu corpo técnico, inclusive enviando-o para pós-graduação 
nos Estados Unidos, além de combater desperdícios e corrupção para 
atingir as metas. Aqui, o programa Ciência Sem Fronteiras copiou. 

A conjuntura atual seria favorável ao planejamento de uma 
estratégia para uma nova emergência da economia brasileira. 
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“A necessidade de relocalização de cadeias produtivas pelos 
EUA e EU abre oportunidades de inserção, inclusive com zonas de 
exportação. Elas podem ser aproveitadas”. 

Barrionuevo, nas entrelinhas, mostra ser um membro da 
corrente novo-desenvolvimentista, cujo “sonho de uma noite de 
verão” é “a Ásia é aqui”... Acredita na possibilidade do transplante do 
modelo asiático para um país localizado na América do Sul, 
praticamente, sem educação superior e sem absorver transferência 
de tecnologias! 

“Não há uma receita acabada, a proposta pressupõe um 
aprendizado das administrações regionais ao implementar as 
políticas. É uma experiência já demonstrada ser, na prática, bem-
sucedida”.  

Sem citar a assessoria de colegas da FGV-EAESP ao candidato 
da Terceira Via, Ciro Gomes, Barrionuevo conclui: “no Brasil, 
entretanto, vários candidatos sinalizam: serão ‘mais do mesmo’, com 
os resultados já́ conhecidos. Precisamos ampliar nosso horizonte de 
análise com propostas testadas e vitoriosas”. 

Diego Viana (Valor – Eu & Fim-de-Semana, 19/02/22) publicou 
reportagem intitulada “Armadilhas impedem o Brasil de crescer na 
economia”. 

Desde meados da última década o país vive em recessão, crise 
ou, quando melhor, recuperação lenta. O problema não está só́ no 
alto desemprego, nem nos surtos de inflação.  

Passados quase oito anos desde o início da depressão, após o 
último ano social-desenvolvimentista ainda com baixa taxa de 
desemprego, o nível de atividade jamais superou o de 2014. A 
paralisação dos primeiros meses da pandemia não foi compensada 
pelo crescimento posterior. Esse cenário não parece melhorar 
enquanto não se mudar o desgoverno. 

Medido pelo PIB per capita, em 2014, houve uma queda de 
0,4%. Nos dois anos seguintes de depressão, a renda média de cada 
brasileiro se reduziu em 4,3% e 4,2% respectivamente, quando o PIB 
caiu cerca de 3,5% em ambos os anos.  
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Hoje, a renda per capita de R$ 36.276,80 é 10% menor, se 
comparada à do auge, em 2013, de R$ 39.685,90. No ano passado, a 
recuperação do índice foi de 3,8%, insuficiente para compensar a 
queda de 4,6% de 2020. 

A economista Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro, 
publicado pela FGV-IBRE, calculou ser necessário para a renda per 
capita de o país voltar ao patamar de 2013, atingindo esse valor em 
seis anos, o índice se expandir a uma taxa anual média de 1,5%. O 
PIB teria de crescer acima de 2,1% em todos os anos, mas isso não 
tem acontecido. Desde a década de 1980, a média está na metade 
disso. 

Nos últimos 40 anos, a renda per capita no Brasil cresceu a 
apenas 0,72% anuais, em comparação com 4,5%, durante o período 
entre 1950 e 1980. A oscilação desse dado, de década a década, foi:  

• os anos 1980 acrescentaram apenas 0,35% por ano;  

• a década seguinte (90s) apresentou pouca melhora com 
0,82%;  

• houve salto, para 2,48%, no primeiro decênio deste século;  

• o índice anual médio ficou negativo em -0,53% na década 
passada.  

A morosidade prolongada do desempenho econômico, apesar 
dos surtos periódicos de crescimento e de avanços como o controle 
da inflação e o combate à desigualdade social, conduz à pergunta-
chave de Diego Viana: a economia brasileira perdeu a capacidade de 
crescer? 

O caso brasileiro, para muitos analistas apressados, parece dar 
razão ao cientista político australiano Geoffrey Garrett. Em 2004 falou 
de uma “área central vazia” da globalização. Na economia em escala 
planetária, só́ têm sucesso dois grupos de países:  

• de um lado, aqueles capazes de competir na fronteira da 
economia do conhecimento;  
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• do outro lado, os com mão de obra extremamente barata e, 
portanto, capazes de oferecer produtos de pouco valor 
agregado a baixo custo.  

Com o mesmo método de pensamento simplório “branco ou 
preto” citado antes – no caso, o do Terceiro Excluído –, o cientista 
político deduziu: países com renda média seriam, portanto, os 
maiores perdedores. 

Dois anos mais tarde, o fenômeno recebeu um nome: a 
armadilha da renda média. Quem batizou com tal leviandade foi um 
par de economistas do Banco Mundial, Indermit Gill e Homi Kharas, a 
partir de estudos sobre um fenômeno aparente na Ásia.  

Com o crescimento acelerado das exportações industriais da 
China, país cujos salários, àquela altura, eram baixos, alguns vizinhos 
tinham dificuldade de competir. Era o caso de Filipinas, Malásia e 
Indonésia.  

A dupla generalizou a situação, como ela acometesse todos os 
países com renda entre US$ 1 mil e US$ 12 mil, aproximadamente. 
Diego Viana, para sustentar sua reportagem, dá uma informação 
errada para seu leitor: “o Brasil, com cerca de US$ 7 mil na cotação 
atual, está praticamente no centro dessa escala”. 

Ela é falseada por informação do seu próprio jornal (Valor, 
12/04/21): “em 2020, o Brasil tinha um PIB per capita em PPC de 
US$ 14.140, contra US$ 15.394 em 2011. Naquele ano, o Brasil 
estava à frente da China. Esta se encontrava na 110ª. posição, com 
US$ 9.627. O gigante asiático, porém, passou para 77ª. em 2020, 
com US$ 16.297”. 

Detalhe relevante para esse debate. O Brasil, segundo o FMI 
em 2022, está em 65º. lugar, se considerar a renda per capita por 
paridade de poder de compra com US$ 22.754. No ranking das dez 
maiores economias pelo PIB por Paridade do Poder de Compra, 
segundo o FMI em 2018, o Brasil encontrava-se em 8º. lugar com 
US$ 3,388 trilhões. 

É necessário abandonar “o complexo de vira-lata” para 
examinar esses números e traçar uma adequada estratégia de 
retomada do desenvolvimento socioeconômico. O lugar da economia 
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brasileira na divisão internacional do trabalho tem de ser pensada 
com pragmatismo econômico – e não com voluntarismo político 
inconsequente. 

A “armadilha de renda média” tem fundamento histórico. 
Refere-se a países capazes de terem escapado de outra armadilha 
metafórica: “a armadilha da pobreza extrema”.  

Partiram de condições de renda baixa, com economias pouco 
sofisticadas. Entretanto, avançaram para a posição de renda média, 
porque fizeram em parte o chamado “catch-up” – e alcançaram certo 
nível desenvolvimento. 

O nível de desenvolvimento mais elevado, alcançado pelos 
países mais ricos ocidentais, dependeu em parte da colonização da 
África por europeus, e menos da América Latina. Mas o grande 
diferencial, como visto no segundo capítulo deste livro, diz respeito 
aos níveis de escolaridade nos países. 

Os países de capitalismo tardio não chegaram a ponto de se 
tornarem economias avançadas. A situação desses países não se 
assemelha, de fato, a uma “armadilha”, com sugere o jornalista.  

Ele argumenta: “a remuneração da mão de obra já́ não é tão 
baixa de modo a permitir voltar a fornecer produtos sem valor 
agregado”. Ora, isso é falseado pelos dados da pauta exportadora 
brasileira relativamente diversificada, embora com perda de 
participação relativa de produtos industriais intensivos em maior 
tecnologia. 

O agronegócio brasileiro contemporâneo, a extração de 
minérios e a extração de petróleo em águas profundas não são 
dependentes de mão-de-obra com baixos salários. Pelo contrário, 
empregam pessoal com maior nível educacional, para operar 
máquinas e equipamento up-to-date, ou seja, atualizados com a mais 
moderna tecnologia disponível nessas atividades. 

É questionável a hipótese de “a qualificação das empresas e dos 
trabalhadores não subiu o suficiente para uma competição com as 
economias mais fortes”. Competição em comércio exterior apresenta 
alguns “nichos de mercado” com boa participação brasileira. 
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A competição na qual os brasileiros perdem feio diz respeito ao 
Índice de Desenvolvimento Humano. O Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) divulgou o ranking do IDH, no fim de 
2020, mas com dados referentes ao ano de 2019. 

A métrica, calculada de 0 a 1, é definida todos os anos com 
base em três critérios: a expectativa de vida em anos previstos, a 
média de anos de escolaridade e a renda nacional per capita. No 
último levantamento, o Brasil caiu cinco posições e agora é o 84º das 
189 nações. 

Pela primeira vez, o relatório, além de listar o índice ajustado a 
outros fatores, como desigualdade social e de gênero, traz uma nova 
métrica: o IDH-P, Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à 
Pressão Planetária.  

O índice é calculado ao tirar a média das emissões de gás 
carbônico (CO2) e da pegada ambiental. Mede a quantidade 
doméstica e exterior de extração de materiais, como biomassa, 
combustíveis fósseis e minérios. Esse número, então, é descontado 
do IDH. 
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A expectativa de vida no país teve leve crescimento em relação 
ao relatório anterior. A média, ao nascer, agora é de 75,9 anos, 
contra os 75,7 do ano passado. 

Também houve um pequeno aumento na média de anos de 
escolaridade. Foi de 7,8 para 8 exatos.  

O PIB per capita também foi de US$ 14.182 para US$ 14.263 
em paridade de poder de compra, medido em dólares de 2017.   

Historicamente, o Brasil perde muitas posições no IDH ajustado 
à desigualdade. Quando a distribuição desigual de renda, educação e 
de expectativa de vida ao nascer são levadas em conta, o país perde 
25,5% do índice e cai 20 posições no ranking. 

É a segunda maior queda do mundo, perdendo somente para a 
Ilha de Comores, no leste da África, porque esta perde 21 posições. 

Portanto, falar em melhorar o IDH no Brasil significa planejar a 
melhoria da distribuição desigual de renda e educação. E com 
“cobertor curto” será difícil descobrir a cabeça para cobrir os pés. 
Todos terão de tecer um maior cobertor! Aumentar renda e 
escolaridade depende de a sociedade incentivar ou facilitar os 
esforços individuais! 

O cientista político Antônio José Junqueira Botelho, do Instituto 
de Estudos Universitários do Rio de Janeiro (IUPERJ), adota o foco 
desviante daquele conceito criticado.  

“Muitos países passaram pelo catch-up no século passado, mas 
poucos conseguiram evitar a armadilha da renda média. Segundo o 
Banco Mundial, conseguiram apenas alguns países asiáticos, como 
Japão, Cingapura, Coreia e Taiwan, e europeus favorecidos pela 
entrada na União Europeia, como Espanha, Portugal e Irlanda, 
totalizando nada mais além de quinze economias”. 

Um dos elementos centrais no “catch-up” do período pré-1980 
foi a industrialização. Transferiu muito capital e mão de obra do setor 
primário para o secundário.  

Mas transformou todos os trabalhadores rurais migrantes para 
as metrópoles em operários mais produtivos? Eles agregavam pouco 
valor no campo, mas a maioria foi se ocupar com serviços urbanos 
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informais. Estes – e não a indústria – ofereciam maiores 
oportunidades para pessoas sem educação sequer primária. 

Na chamada Era de Ouro da Substituição de Importações, a 
indústria nascente o Brasil teve destaque pelas elevadas taxas de 
crescimento, acompanhadas do aumento do grau de urbanização. No 
início dos anos 1970, o país se tornou majoritariamente urbano, 
desenvolveu indústrias pesadas e passou a exportar manufaturas. 

Mas o modelo de substituição de importações concluiu seu ciclo. 
Deixou de ser o motor do desenvolvimento com a crise provocada 
pelo cartel do petróleo (OPEP), em 1974, e a consequente 
necessidade de exportação para diminuir o déficit no balanço de 
transações correntes. A conta de capital foi usada na reciclagem dos 
petrodólares com endividamento externo.  

Duas maxidesvalorizações da moeda nacional deixaram como 
herança do regime ditatorial militar o regime de alta inflação. Só foi 
superado em 1994, mas deixou “o tripé macroeconômico” como fosse 
receita durável, em longo prazo, independentemente das 
circunstâncias. Taxa de juro e superávit primário para controlar taxa 
de câmbio e taxa de inf lação provocou a permanente 
estagdesigualdade: estagnação econômica e concentração de riqueza 
financeira. 

Esgotou-se a transferência de mão de obra do campo para os 
serviços urbanos e algumas indústrias, antes do “adeus ao 
proletariado” pela robotização. Agora, torna-se necessário crescer por 
meio de ganhos de produtividade e inovação, mas para melhorar a 
qualidade de vida popular, não para competir com os países mais 
ricos.  

Enquanto o país, pelo menos, não duplicar o percentual de 
pessoas na idade adequada com nível superior, ele não terá 
trabalhadores muito qualificados, capital em abundância e produção 
na fronteira tecnológica. Não brotarão empreendedores por geração 
espontânea sem investimentos em Educação Superior em longo 
prazo. 

De fato, a economia brasileira sofre com baixo investimento, 
crescimento lento na indústria secundária, diversificação industrial 
limitada e condições precárias de mercado de trabalho. Mas o foco do 
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planejamento não deve ser novamente a industrialização, mas sim a 
educação para o desenvolvimento de Ciência e Tecnologia como 
consequência.  

Além disso, serão necessários grandes investimentos nas 
cidades. O social-desenvolvimentismo deverá adotar programas 
massivos de habitação popular, urbanização de favelas, mobilidade 
urbana, saneamento e saúde pública. 

Palavrinha-mágica, para escapar à “armadilha da renda média” 
é “mudança institucional”. Entretanto, isso só acontece com 
conciliação nacional e mudança do padrão de vida coletiva, inclusive 
em hábitos e costumes.  

Entre diferentes maneiras de atingir o patamar de renda 
superior costuma-se citar: 

1. investir na formação de mão de obra;  

2. melhorar os incentivos à produtividade;  

3. promover novas indústrias, sem protecionismo de mercado, 
mas com segurança para investir em novas tecnologias. 

Muitos economistas consideram ainda o Segundo PND (Plano 
Nacional de Desenvolvimento) como “o último espasmo de 
planejamento”. Ele aconteceu trinta anos antes do PAC (Plano de 
Ações do Crescimento) em 2007. Aquele foi apresentado em 1975 
para dar sequência ao primeiro PND (1972).  

O plano partia do principio de ser necessário desenvolver o 
setor de bens de capital, para completar a estrutura industrial do 
país. Junto com isso, investiu na Matriz Energética Limpa. A 
hidrelétrica de Itaipu e o Programa Proálcool, ambos foram bem-
sucedidos, embora a usina tenha deixado o legado de endividamento 
externo. 

O Brasil do PND II ainda se concentrava em obter autonomia 
energética, por meio de projetos como a usina de Itaipu, o Proálcool, 
e a energia nuclear. A prospecção de petróleo em águas profundas só 
foi concluída com êxito no segundo mandato de Lula. 
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Durante a derrocada ideológica do desenvolvimentismo em 
favor do neoliberalismo, houve também o legado das pesquisas 
agrícolas da Embrapa. As principais vantagens competitivas 
possuídas pelo Brasil, atualmente, são decorrentes dessas ações 
estatais. 

Naquele estertor do nacional-desenvolvimentismo, as 
economias avançadas já começavam a se enveredar na “Revolução 
Industrial 3.0”, aponta o economista Marcelo Arend, professor da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Robôs, computadores e 
linhas de montagem automáticas tomavam conta do setor produtivo 
em escala global. 

As duas décadas (anos 80s e 90s) e a última passada, 
consideradas perdidas na economia, tiveram em contrapartida, na 
política, o tempo mais longo de estabilidade democrática do país. 
Mesmo assim ocorreram dois golpes de Estado, camuflados em 
impeachment por um regime presidencialista tratado como fosse 
parlamentarista. 

Ficou a lição política: governo eleito sem maioria partidária no 
Congresso Nacional cai fora, se não atender aos interesses 
fisiológicos. 

Na economia, são anos da estabilização inflacionária o maior 
saldo em 25 anos. Mas se engana quem pensa ter havido um novo 
surto de crescimento, nos governos do Lula, apenas sustentado pela 
alta de preços dos produtos primários exportados pelo país: nos bons 
tempos, o saldo de exportações líquidas (descontadas as 
importações) eram apenas 2% do PIB, o consumo familiar 
representava 60%, o gasto governamental 18% e o investimento 
20%.  

Ocorreram antes das manifestações de junho de 2013, com 
gritos de “não vai ter Copa” ou “queremos padrão FIFA”. Persistia 
uma impressão social de bonança e possibilidade de salto maior na 
qualidade de vida popular: o desemprego havia atingido seu nível 
mais baixo em 11 anos (4,3%) e os jornais publicavam reportagens 
sobre a emergência da “nova classe média”. 

Aqui-e-agora, com uma elite inculta e individualista, indiferente 
a um povo mal-educado, é habitual “cuspir no prato onde se comeu”.  
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Com a fácil sabedoria ex-post, analistas levianos criticam todos 
os percalços. Houve a vulnerabilidade brasileira às agressivas crises 
financeiras globais, como a mexicana (1994), a asiática (1997) e a 
russa (1998), o fim da âncora cambial em 1998, e o racionamento de 
energia elétrica em 2001. Não comentam aquele problema de crises 
cambiais ter sido superado como a acumulação de reservas cambiais 
a partir de 2007. 

Nos 40 anos seguintes à crise da dívida externa, houve dois 
períodos quando a produtividade cresceu razoavelmente no Brasil: 
entre 1992 e 1997, com 1,6% ao ano, e entre 2003 e 2010, com 
1,5% ao ano. O economista José Ronaldo de Castro Souza Jr. (IPEA), 
ressalva: esses ganhos se devem a um aumento de aproveitamento 
da mão de obra e da capacidade produtiva ociosa, não ao esforço 
para ser mais produtivo com investimentos em educação, 
treinamento e, paradoxalmente, máquinas e equipamentos 
poupadores de mão de obra.  

Esses breves períodos contam mais como recuperações dos 
momentos de crise em vez de evolução. Para muitos doutores em 
Economia, o crucial para os países escaparem da “armadilha da renda 
média” é crescer durante décadas com ganhos de produtividade, ou 
seja, com maior produção por trabalhador. 

O comprometimento da capacidade da economia se expandir no 
futuro (aumento do PIB potencial) se deve à criação de pontos de 
estrangulamento com a falta de investimentos em insumos básicos e 
infraestrutura. No caso brasileiro, a geração de energia tem sido um 
dos mais evidentes gargalos. 

A perspectiva de retomada do crescimento poderá envolver a 
necessidade de, por exemplo, acionar as usinas termelétricas, caras e 
poluentes. A infraestrutura logística faz parte da lista de gargalos, 
com a deficiência da rede ferroviária, estradas malconservadas e 
portos obsoletos. 

Outra dificuldade é a perda de estoque de capital: máquinas e 
equipamentos ficam obsoletos e não são repostos, consertados ou 
atualizados, se os donos das fábricas não têm perspectiva de 
expansão das atividades. A política monetária anti-inflacionária, 
adotada pelo Banco Central do Brasil, busca sempre ampliar o hiato 
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do produto. Refere-se à diferença entre a produção de fato realizada 
e aquela possível atingir.  

Mas essa terapia, seguida em longo prazo, acaba tendo como 
efeito colateral a destruição de capacidade produtiva. Os indicadores 
de estoque de capital ficaram negativos entre 2017 e 2019. Isso 
ocorreu pela primeira vez, desde o início da medição em 1947. 

Soma-se a isso o desperdício de capital humano com baixa 
escolaridade, empregado em ocupações pouco produtivas e de baixa 
remuneração. Os trabalhadores perdem habilidades, depois de tanto 
tempo sem trabalhar com o desemprego formal.  

Os jovens arrumam trabalhos precários e sem aumento da 
escolaridade não vão conseguir emprego melhor. Cria-se uma massa 
de pessoas sem qualificação laboral, difícil de se recuperar o tempo 
perdido em escolaridade muito adiante do abandono da escola.  

Se a pessoa estudou, e mesmo assim não conseguiu emprego, 
sua situação é desanimadora de estudar mais. “Geração perdida” 
surge quando ela não consegue emprego por falta de experiência. 

Segundo Diego Viana, a literatura sobre desenvolvimento e 
armadilha da renda média está repleta de artigos e livros dedicados à 
Coreia do Sul. É exemplo sempre evocado de país capaz de superar a 
barreira para massificar o Ensino Superior (70% da população em 
idade apropriada) em comparação ao Brasil inerte.  

Em 1980, a renda per capita no país asiático correspondia a 
menos de metade da brasileira, mas hoje já́ está mais de duas vezes 
superior. A principal causa do sucesso sul-coreano é o forte 
investimento em educação, da básica à superior, com qualificação da 
mão de obra.  

Se os brasileiros não avançarem em seu nível de escolaridade 
médio (8 anos) sempre será um país inculto e atrasado 
economicamente. “O modelo coreano também adotou uma política de 
incentivo às exportações industriais, exigente de uma ágil e constante 
adaptação às mudanças de padrão da demanda internacional, além 
de acordos comerciais e um alto nível de poupança interna”. 
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A Coreia renovava suas instituições, constantemente, 
adaptando às mudanças do mercado internacional. Algumas 
mudavam, outras desapareciam ou passavam a outra função. Esse 
processo de adaptação institucional tem de ser alimentado 
continuamente. 

Após a morte de Mao Tsé-Tung, assumindo o poder no fim de 
1978, Deng Xiaoping conduziu a China por uma série de reformas 
econômicas, dando-lhe a reputação de “arquiteto chefe” da Reforma 
e Abertura. Hoje, o PIB PPC de mais de US$ 25 trilhões superou o dos 
Estados Unidos com menos de US$ 21 trilhões.  

Empresas chinesas dominam algumas das tecnologias mais 
avançadas da atualidade, provocando episódios notórios como a 
superioridade da Huawei em redes de comunicação digital 5G. Os 
trens de alta velocidade são abundantes na China e os Estados 
Unidos ainda não os tem. 

Entretanto, os reducionistas insistem em denunciar o país, 
atualmente liderado por Xi Jinping, ainda não ter conseguido, a 
exemplo da Coreia, escapar da “armadilha de renda média”. Ora, com 
1,4 bilhão de habitantes, a China continuará por bastante tempo 
sendo um país de renda per capita média, apesar do ritmo 
impressionante de desenvolvimento de infraestrutura logística e o 
peso geopolítico. 

Volto a questão: economicamente, importa mais ter um PIB 
PPC absoluto de US$ 25 trilhões como a China ou um PIB PPC per 
capita de US$ 145.000 como Luxemburgo? Este país tem uma 
população de pouco mais de meio milhão de pessoas, enquanto a 
chinesa tem 1,4 bilhão de pessoas! 

As lideranças da China têm formação sofisticada a la sabedoria 
de Confúcio, inspirada no “amor ao conhecimento”. Não são xucros 
como o atual presidente brasileiro. 

São conscientes dos desafios e se preparam para os enfrentar, 
segundo a minha ex-aluna Fernanda de Negri (IPEA). “Há alguns 
anos, recebi uma delegação chinesa, rodando o mundo para 
perguntar ‘como não cair na armadilha da renda média?’.” 
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Negri argumenta: “os chineses estão buscando modernizar as 
instituições. Mas há muitos investimentos subutilizados. Isso 
representa um enorme custo de oportunidade [embora tenham 
gerado milhares de empregos e renda]. Como eles conseguem arcar 
com esses custos? Em boa medida, é porque o governo chinês não 
tem grandes custos com Previdência, Saúde Pública e outras marcas 
do Estado moderno de bem-estar.” 

Eu acrescentaria: os líderes chineses não têm medo de 
endividamento realizado na própria moeda. Usam e abusam do 
sistema financeiro nacional, dominado pelos big-five bancos públicos. 

Enquanto isso, no Brasil, a força motriz do desenvolvimento no 
século passado – a industrialização – vai perdendo participação na 
estrutura produtiva. Em 1985, a indústria chegou a corresponder a 
36% do PIB. Caiu abaixo de 20% em meados da década de 1990 e 
desde 2014 a de transformação não supera 12%.  

Essa “desindustrialização” é precoce, sobretudo, porque “mais 
de 80% dos investimentos em P&D no mundo são feitos pelos setores 
industriais, mais produtivos em lugar da agricultura e serviços”, 
afirma De Negri. Os serviços com maior crescimento no Brasil 
tampouco estão nos ramos mais produtivos. 

Há duas grandes causas da baixa produtividade brasileira:  

1. o “custo-Brasil” envolve impostos, tributos, juros, corrupção, 
falta de infraestrutura;  

2. a expulsão de trabalhadores das atividades industriais de 
elevada remuneração e maior tecnologia.  

Para De Negri, o problema não está só na dominância de 
setores menos produtivos. Mesmo analisando cada setor, ainda assim 
a produtividade é baixa, quando comparada a países desenvolvidos.  

“Os diferenciais de produtividade no Brasil são enormes mesmo 
dentro dos setores, sejam os mais produtivos ou os menos 
produtivos. A produtividade agrícola no Brasil é inferior à dos EUA, a 
do setor de máquinas e equipamentos é inferior à da Alemanha, e 
assim por diante”, afirma De Negri.  
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“Essas diferenças tão grandes se explicam mais com base na 
defasagem educacional e tecnológica em vez de a participação desses 
setores no PIB. Ao simular um aumento da participação dos setores 
industriais no PIB brasileiro, ainda assim a produtividade agregada 
ficaria muito atrás da dos países avançados.” 

O ambiente de negócios no Brasil é disfuncional. Penaliza 
empresas produtivas e dificulta seu crescimento. Ao mesmo tempo, 
beneficia empresas pouco produtivas, pois permanecem no mercado 
mesmo agregando menos valor.  

Um sistema funcional é onde o interesse da empresa em lucrar 
está alinhado com a busca de eficiência econômica, isto é, a virtude 
ou a característica de ser competente, produtivo, de conseguir o 
melhor rendimento com o mínimo de erros e/ou dispêndios de 
insumos. Isto envolve a concorrência entre empresas de modo a 
conseguir ter lucro somente quem reduz custos, inova e qualifica a 
mão de obra.  

O ambiente institucional brasileiro é permeável a grupo de 
interesse, isto é, lobby coletivo para reivindicar favores perante o 
governo. Então, o interesse da empresa não é se tornar mais 
produtiva, mas sim buscar subsídios e outros atalhos mais fáceis para 
obter lucratividade sem ser eficiente. 

Há poucos consensos sobre os problemas da economia 
brasileira, mas um deles é ser preciso aumentar a produtividade e 
incentivar a inovação tecnológica e institucional. As políticas públicas 
de todos os governos nas últimas três décadas têm esses princípios 
como pano de fundo pelo menos como retórica, por exemplo: 

1. abertura para bens importados no início da década de 1990;  

2. Lei de Inovação (10.973/2004) e demais políticas industriais 
dos governos petistas;  

3. reforma trabalhista de 2017;  

4. Lei da Liberdade Econômica (13.784/2019),  

5. nova Lei de Falências (14.112/2020); 
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6. Lei 14.195/2021 pretende facilitar a abertura de empresas e o 
comércio internacional;  

7. projetos de reforma tributária, parados no Congresso Nacional, 
pretendem destravar o investimento e o empreendedorismo. 

Persistem divergências ideológicas radicais entre economistas 
sobre as possíveis terapias para o diagnóstico da economia brasileira.  

• Economistas neoliberais consideram a prudência fiscal, a 
estabilidade macroeconômica e a previsibilidade jurídica serem 
suficientes para libertar O Mercado e o setor privado e ambos 
entrarem em um ciclo virtuoso de investimentos.  

• Economistas social-desenvolvimentistas consideram o apoio do 
Estado à Ciência, Tecnologia e Inovação das empresas ser 
indispensável.  

• Economistas novo-desenvolvimentistas acreditam não ser 
possível recuperar o terreno perdido na Quarta Revolução 
Industrial, isto é, a da Economia Digital, sem uma política 
cambial explicitamente dirigida a dar vantagem competitiva às 
exportações industriais. 

Segundo Diego Viana, de todas as reformas consideradas 
necessárias por economistas de todas as correntes de pensamento, 
para romper “a barreira da renda média” e chegar ao nível dos países 
desenvolvidos, uma se destaca como quase consensual: a reforma do 
sistema tributário.  

Por qual razão fala-se tanto de reforma tributária? Porque a 
deficiência do sistema brasileiro é tão grande a ponto de as empresas 
preferirem gastar recursos na tentativa de reduzir o pagamento de 
impostos. A burla ou a sonegação é uma maneira melhor de 
sobreviver em vez de aumentar o próprio desempenho em 
produtividade.  

De Negri também coloca a reforma tributária no alto da lista de 
prioridades. “O problema fiscal, em particular, o gasto público, é 
grave, mas resolve-lo não vai destravar o crescimento. Reformas 
como a trabalhista e a administrativa também não desatam o nó. 
Para a retomada do crescimento, a reforma tributária seria a mais 
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importante. A confusão dos impostos torna difícil para as empresas 
fazer investimentos”. 

 Há uma diferença de escala, porém, entre:  

1. voltar a crescer e  

2. iniciar um novo ciclo de desenvolvimento.  

Se “a armadilha da renda média” se refere a uma situação 
prolongada de estagnação, como a atravessada pelo Brasil, não há 
exemplos de Nação, capturada nesse impasse de crescimento, e, 
depois de algumas gerações, ter conseguido sair. Todos os exemplos 
positivos são de países capazes de evitarem o problema antes de se 
instalarem nele. 

Para quem está preso na “armadilha de renda média”, é cada 
vez mais difícil sair. Determinado arranjo institucional mantém o país 
nessa situação. Ele vai se solidificando e cada vez mais amarrando o 
governo, as empresas e a população.  

Não me convence essa ideia de existir alguma barreira 
específica insuperável capaz de impedir sempre o país de sair da dita 
“armadilha da renda média”. O esforço institucional necessário é cada 
vez maior, caso a população seja crescente e cada vez mais 
empobrecida face a uma capacidade limitada de gerar renda bem 
distribuída. Mas há saída. 

Concordo quanto à dificuldade de o esforço institucional 
remeter a um problema além da economia strictu sensu: as decisões 
práticas políticas são essenciais para promover um ciclo de 
desenvolvimento.  

Quais são as condições para a emergência de uma coalizão 
política capaz de sustentar a retomada do desenvolvimento? Essa é a 
questão posta na eleição de 2022. A resposta racional é eleger uma 
Frente Ampla, desde a esquerda até a centro-direita, contra o 
retrocesso do neofascismo miliciano armamentista tupiniquim. 

Depois de eleito, um presidente estadista experiente será capaz 
de promover a conciliação nacional contra a intolerância extremista 
de direita. Se tiver uma base governista majoritária poderá implantar 
mudanças consensuais. 
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Trata-se de se consolidar no Brasil o mesmo tipo de consenso 
formado em meados do século passado, após a II Guerra Mundial, 
quando o conjunto da sociedade e as principais forças políticas 
compartilhavam a convicção de ser preciso industrializar e urbanizar 
para escapar à pobreza, embora houvesse discordâncias sobre como 
fazer isso. Instituições mais fortes, como uma reforma do sistema de 
pagamentos com cartões de crédito sem preços diferenciados, e um 
sistema tributário mais bem elaborado é difícil obter, mas o consenso 
em torno delas precisa ser construído para ser aprovado. 

 Quanto ao papel do governo, o espaço para incentivos diretos à 
atividade produtiva ou promoção de exportação é mais reduzido hoje 
em comparação ao ciclo da industrialização do século passado. Mas a 
questão-chave é o país não ter mais as crises cambiais do passado e 
ter inserido em uma divisão internacional do trabalho com o papel 
definido de exportação de commodities dar suporte cambial à 
importação de produtos industriais. Em grande volume esse comércio 
mundial é intra companhias transnacionais. 

Um país-membro da Organização Mundial do Comércio, como o 
Brasil, deve seguir regras rígidas contra o favorecimento da indústria 
local nas exportações. Acordos bilaterais e multilaterais recentes 
também costumam bloquear o tipo de política característico do século 
passado. 

Por isso, o incentivo à absorção doméstica de transferência 
tecnológica, realizada como contrapartida do investimento direto de 
estrangeiros, para explorar um mercado interno em expansão por 
políticas sociais ativas com objetivo de redistribuir renda, é uma 
chave. Os investimentos dos governos federal e estaduais em 
Pesquisa e Desenvolvimento é outra chave.  

Ciência e Tecnologia costumam ser “falhas de mercado”. Por 
isso é onde deve atuar o Estado indutor hoje. Isso cabe nas regras da 
OMC e em qualquer acordo internacional. 

Por exemplo, os centros tecnológicos alemães aproximam as 
Universidades públicas das empresas industriais privadas. A academia 
produz conhecimento demandado pelo mercado. O papel do governo 
não é dar subsídios, mas sim prover os centros tecnológicos. 
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As políticas públicas precisam ser bem direcionadas para 
conseguir promover o desenvolvimento. Os recursos naturais podem 
ser outra chave do crescimento.  

O agronegócio brasileiro demanda ainda muitos insumos, 
serviços, equipamentos e maquinário do exterior. O Brasil se projeta 
internacionalmente como “o celeiro do mundo”, mas não deve 
necessitar importar toda a tecnologia necessária para essa produção. 

De Negri lista quatro áreas onde o investimento público em 
Ciência e Tecnologia podem fazer a diferença: 

1. a agroindústria, vinculada ao recente conceito de bioeconomia;  

2. a saúde pública e a indústria farmacêutica;  

3. os setores ligados à mudança climática;  

4. as energias renováveis, vindas de recursos naturais 
naturalmente reabastecidos, como sol, vento, chuva, marés e 
energia geotérmica.  

Tecnologias capazes de mitigar as mudanças climáticas e seus 
impactos serão relevantes não apenas para o Brasil, mas para todo o 
mundo. Quem conseguir produzir soluções nesse sentido tem tudo 
para ser internacionalmente relevante e competitivo. 

*** 

Em apoio a essas considerações finais, tive um insight ao ler a 
entrevista de Helena Celestino (Valor, 18/02/22) com Luiz Felipe de 
Alencastro. O meu ex-colega do IE-UNICAMP afirmou: a herança 
racista contra escravizados contamina a sociedade brasileira até hoje.  

O olhar do historiador Alencastro é treinado para desconstruir 
mitos. Ao tirar o tráfico negreiro do apagamento histórico, ele 
redesenha a geopolítica da época do Brasil colonial e bota a barbárie 
da escravidão no centro da história do período colonial e da formação 
do povo brasileiro.  

Uma herança da infame escravidão é a violência racista em 
vigor até hoje. A tortura de escravizados foi legal no Brasil até 1888 
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e, quando a Abolição ocorre, a polícia já se acostumara a bater nos 
pretos e também nos brancos pobres. 

“Esses mecanismos”, diz o historiador, “contaminaram a 
sociedade toda. A violência contra negros e brancos pobres dura até 
hoje”. 

Um dos exemplos mais recentes foi o linchamento de Moïse, o 
imigrante congolês. Ele foi linchado em um dos bairros mais ricos do 
Rio de Janeiro, onde morava o atual presidente da República e seus 
vizinhos milicianos, e diante de câmeras e policiais. 

A África nunca entrou na narrativa da História do Brasil porque 
a História ensinada aqui é autocentrada, bairrista, fechada em si. 
Fernand Braudel, o grande historiador francês professor na USP por 
um tempo, comentou: os historiadores e sociólogos brasileiros, 
incluindo Gilberto Freyre, escrevem “de dentro para fora”.  

Estudam a época colonial só́ voltada para dentro, sem 
considerar a extensão externa do mercado de trabalho, as relações 
geopolíticas. Isso só mudou de uns 20 anos para cá́.  

A lei de 2003 do governo Lula tornou obrigatório o ensino da 
história afro-brasileira e africana no Ensino Médio. A lei vem sendo 
cumprida de maneira irregular.  

Até hoje no Ensino Médio e até em algumas Universidades não 
há a percepção de juntar Brasil colonial e Angola é juntar duas partes 
de um mesmo espaço social e econômico. Estudar Angola e 
Moçambique é estudar a parte do Brasil fora da América do Sul. 

A violência do passado escravocrata deixou herança no Brasil de 
hoje. A tortura foi legal no Brasil até 1888.  

No Código criminal de 1830, estava escrito: se o criminoso 
fosse escravo ele não iria para a cadeia, porque se fosse causaria 
perdas para o senhor, perdas de dinheiro e de tempo de trabalho. 
Assim, a pena era automaticamente transformada em açoites.  

O escravo era açoitado publicamente, humilhado, torturado. 
Quando a Abolição ocorre, a polícia já́ se acostumara a bater neles e 
também nos brancos pobres. Esses mecanismos contaminaram a 
sociedade brasileira toda até hoje. 
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Devemos superar o falso dilema, chamado pensamento preto 
ou branco, como a solução fosse um terceiro mestiço incluído. Uma 
Nação civilizada será construída no Brasil quando a maioria dos 
habitantes, todos da raça humana, obtiverem a consciência da 
necessidade do ativismo político para redução da desigualdade social 
em todos os campos.  

A terapia para o diagnóstico da economia brasileira, receitada 
aqui, é haver não só tolerância mútua, em uma sociedade 
originalmente antagônica, mas também atender à condição de 
inclusão social. Ampliaria o mercado interno e traria um 
desenvolvimento benéfico para todos. 
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