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Prefácio 

Em setembro de 2008, conclui a versão a ser enviada para ao 
editor da EDUSP do meu livro “Brasil dos Bancos”. O dia 15 daquele 
mês ficou marcado na história com a quebra do Lehman Brothers, 
bancarrota registrada como o marco inicial da crise financeira 
mundial. 

O último tópico do sétimo – e último capítulo antes da escrita 
de um posfácio no fim de 2011, ano anterior ao do seu atrasado 
lançamento pela editora da USP –, ainda com o otimismo despertado 
pelo governo Lula, intitulei “Janela de Oportunidade Histórica”. 
Desdobrei o argumento de os aspectos positivos do desenvolvimento 
no Brasil do agronegócio (exportação), da urbanização (acesso a 
educação e saúde), da sociedade de consumo (mobilidade social) e 
da inserção internacional (atração de investimentos) colaborariam 
para superar os aspectos negativos: emigração da população rural, 
“favelização”, insegurança pública, exposição a choques externos.  

Alertava: “esses descompassos entre o progresso econômico-
financeiro e o social podem exigir tempo considerável para serem 
superados. Porém, sem ufanismo, mas com o realismo do 
entendimento de a história de uma nação ser feita de erros e acertos, 
retrocessos e avanços periódicos, alternância democrática no poder 
político, a nação brasileira poderá avançar muito nas próximas 
décadas, diminuindo bastante seu atraso social”.  

Eu tinha esperança de as tendências demográficas e a 
estratégia de manter um crescimento médio anual em torno de 5%, 
durante pelo menos as três primeiras décadas do milênio, poderiam 
levar a um salto na qualidade de vida no país proporcionalmente 
similar ao obtido na melhor fase da sua história econômica e social. 
Foi o período 1950-1980, o da industrialização nascente e da 
migração do campo miserável para cidades mais habitáveis.  

José Eustáquio Diniz Alves, professor do Mestrado em Estudos 
Populacionais e Pesquisas Sociais da Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas (ENCE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), tinha escrito um pequeno artigo (de seis páginas), intitulado 
“O Bônus Demográfico e o Crescimento Econômico no Brasil”, com 
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grandes ideias a respeito do futuro do país. Ele mostrava: “a 
demografia pode ser o grande fator propulsor do crescimento nas três 
primeiras décadas do novo milênio. Do ponto de vista demográfico, a 
situação brasileira é mais favorável agora em vez de cinco décadas 
atrás”. 

Pelo exposto por esse demógrafo, percebi “as condições 
sociodemográficas da população brasileira são mais favoráveis no 
período 2000-2030, em relação ao período 1950-1980”. Essas 
mudanças, cujo impulso decisivo veio da alteração no papel da 
mulher na sociedade contemporânea, poderiam ser um fator decisivo 
para o avanço das condições econômicas e sociais do Brasil do século 
XXI. 

Devido à Era do Feminismo, após a descoberta da pílula 
anticoncepcional e a revolução nos costumes, nos anos 1960, o país 
recebeu uma “herança bendita” com uma situação extremamente 
favorável pelo lado demográfico. Alves chamou a atenção para essa 
situação: 

“O quadro populacional do Brasil nas três primeiras décadas do 
século XXI favorece o crescimento econômico. É o chamado 
‘bônus demográfico’. Representa uma janela de oportunidade 
decorrente da mudança da estrutura etária da pirâmide 
populacional. Em qualquer país, a transição demográfica só 
acontece uma vez e somente uma vez se pode utilizar o ‘bônus 
demográfico’. [...] A situação interna é favorável, pois estamos 
com uma população mais preparada em termos de idade, de 
saúde, de educação, de habitação etc. para promover o avanço 
do país. O Brasil do início do século XXI passa por uma 
combinação entre uma estrutura demográfica e uma estrutura 
social com uma proporção da população em idade, quando o 
retorno social e econômico das pessoas é maior. Este fato 
favorece a poupança e o investimento, tanto das famílias 
quanto da sociedade. Em síntese, a população não é um 
entrave, mas sim um fator impulsionador do take off do 
desenvolvimento. Se o PIB crescer 5% ao ano, entre 2000 e 
2030, teríamos o mesmo crescimento da renda per capita do 
período de ouro de 1950 a 1980”. 
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Eu pensava: “bastará a economia cresça 5% ao ano para ter a 
mesma melhoria per capita antes exigida ser 7%. Compartilhava o 
otimismo do demógrafo. 

“A hora é agora. Após o ano de 2030, as condições 
demográficas vão ficar menos favoráveis, devido ao 
crescimento das taxas de dependência [número de 
dependentes (crianças e idosos) para cada 100 pessoas em 
idade de trabalhar] e ao envelhecimento populacional. Contudo, 
se o país aproveitar bem o “bônus demográfico”, existente no 
período 2000-2030, certamente as condições para enfrentar o 
futuro vão ficar mais favoráveis. O futuro se constrói no 
presente. Infelizmente a população brasileira tem sido tratada 
mais como um problema do que como uma solução. Entretanto, 
o Brasil não pode perder essa oportunidade e os cidadãos não 
podem permitir que os dirigentes do país desperdicem o inédito 
e excepcional bônus demográfico”. 

O Brasil fechou o século XX com a terceira maior taxa anual de 
crescimento econômico do mundo, 4,5%, atrás apenas de Taiwan e 
da Coreia do Sul. No período de 1900 a 1973, com 4,9%, ficou em 1o 
lugar no ranking mundial. Na Era Neoliberal, na década de 1990, caiu 
para 93º. lugar, com taxa de 2,4% de crescimento anual.  

A construção da nação com uma melhor qualidade de vida não 
seria meta inatingível. Bastaria aproveitar o bônus demográfico, 
retomando e sustentando a taxa média anual de crescimento 
econômico já alcançada naqueles anos lulistas... Só. 

O país tinha readquirido as condições macroeconômicas 
necessárias para se lançar em um Plano de Aceleração Econômica. A 
contribuição dos bancos do Brasil para o Brasil dos bancos já tinha 
sido apresentada por mim naquele livro então inédito sobre toda a 
história bancária brasileira.  

O crédito e o crescimento configurariam uma via de mão dupla: 
quanto maior fosse o crescimento econômico, maior seria a demanda 
efetiva de crédito. Quanto mais a oferta de crédito multiplicasse o 
crescimento da renda, maior seria a capacidade de pagamento dos 
clientes dos bancos. Bancos e Brasil se reforçariam. 
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Ledo engano. Jamais tinha imaginado a possibilidade do 
retrocesso econômico, político, social e moral, ocorrido após o golpe 
de abril de 2016 e agravado com a eleição e o governo de um 
desqualificado para o posto de presidente da República. 

Curiosamente, quase 20 anos após a primeira eleição de Lula 
para presidente do Brasil e vivenciando a esperança de nova eleição, 
eu me deparei com uma reportagem (Mayara Paixão, Thiago Amâncio 
e Tatiana Harada em FSP, 11/07/2022) sobre a demografia atual, 
onde reapareceu o nome do notável demógrafo brasileiro. Fiz um post 
com ela. 

Com o cacoete de blogueiro há 12 anos, entrei no Portal do 
Envelhecimento do ex-professor da Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas (ENCE), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) por quase 20 anos. Fiquei maravilhado com novas 
descobertas! (veja no Anexo Estatístico tabelas encontradas no 
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/ ) 

O Brasil deverá perder em breve o posto de sexta nação mais 
populosa do mundo. Com crescimento acelerado, a Nigéria vai 
ultrapassar o país ainda neste ano, desbancando-o para a sétima 
posição, de acordo com projeções de relatório da ONU publicado no 
dia 11 de julho de 2022. 

O Brasil chegará ao final de 2022 com 215,3 milhões de 
habitantes. Já o país da costa oeste da África alcançará 218,5 
milhões. Chama a atenção o ritmo de crescimento nigeriano, país 
onde há 50 anos a população era equivalente a 60% da do Brasil na 
época. 

Os números compõem o relatório World Population Prospects, 
cuja edição deste ano traz estimativas inéditas, levando em conta a 
pandemia de Covid. Para o Brasil, o documento ajuda a preencher 
uma lacuna de dados deixada pela ausência do Censo Demográfico, 
adiado por dois anos consecutivos —a última edição é a de 2010, e a 
de 2022 está prevista para começar em 1º de agosto. 

O Brasil deve atingir seu pico populacional em 2046, com 231,1 
milhões de habitantes e, então, entrar em decréscimo. Chegará no 
fim do século com cerca de 184,5 milhões, ou seja, 14% a menos em 
relação à população atual. 

https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/
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Assim, o país chega em 2100 fora da lista dos dez mais 
populosos do mundo. A expectativa é de estar na 11ª posição, 
seguido pelo arquipélago das Filipinas. Até lá, será desbancado por 
República Democrática do Congo, Etiópia, Indonésia, Tanzânia e 
Egito. 

Consequência da crise sanitária, o país assistiu à diminuição da 
expectativa de vida, fenômeno ocorrido em todo o mundo. No Brasil, 
porém, a queda foi maior. De 75,3 anos em 2019, a expectativa para 
os brasileiros foi a 72,8 no ano passado (queda de 2,5 anos). 
Globalmente, a queda média foi de 1,8 ano (de 72,8, foi para 71 
anos). 

Assim como no mundo, porém, o número tende a ser 
recuperado. No caso brasileiro, já será a partir de 2023.  

As projeções, aliás, mostram o país chegar a 2050 com uma 
expectativa de 81,3 anos. Cem anos antes, em 1950, quando o 
monitoramento passou a ser feito – e eu nasci um ano depois e 
estou, portanto, com 70 anos –, calculava-se: o brasileiro viveria, em 
média, 48 anos. Mais em relação ao início do século XX: apenas 33 
anos! 

Seguindo tendência demonstrada no relatório anterior, o 
divulgado em 2019, o documento atual mostra o ritmo de 
crescimento da população brasileira corresponder a quase metade do 
da média global: 0,45% ao ano contra 0,84%, respectivamente. Daí 
o fato de a população entrar em decréscimo no país quatro décadas 
antes da população mundial. 

A Nigéria, para efeitos de comparação, tem média anual de 
crescimento de 2,3% e superará o dobro de tamanho até o fim do 
século. Chegará a 546 milhões de habitantes e ocupará o terceiro 
lugar no ranking de mais populosos, atrás de Índia e China. Dadas 
suas atuais condições socioeconômicas e políticas, será uma tragédia 
humanitária! 

Um dos fatores explicativos das projeções para o decréscimo 
populacional no Brasil é a diminuição do número de filhos em relação 
à quantidade de mulheres. Em 2022, para cada mulher, nasce média 
de 1,6 criança. Essa cifra é projetada a ser mantida até o fim do 
século. Há 60 anos, esse número era de 6 nascimentos por mulher. 
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O recém-lançado relatório mostra ainda o acelerado 
envelhecimento da população. Enquanto em 1950 só 2,4% dos 
brasileiros tinham mais de 65 anos, esse número chega próximo a 
10% em 2022 e deverá superar um terço da população brasileira ao 
fim do século, com 33,5% de idosos. 

O crescimento é ainda maior no recorte de pessoas ainda mais 
velhas, com mais de 80 anos. Hoje esse grupo representa apenas 
1,7% da população brasileira, mas o dado deve ter um salto de quase 
oito vezes e chegar a 14,8% da população no final do século.  

Outra reportagem sobre demografia (Valor Econômico, 
12/07/22) também me chamou a atenção. Sua manchete era: 
“população global cresce a ritmo mais lento, diz ONU”.  

Em 2020 e 2021 a população mundial cresceu menos de 1% ao 
ano pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com a 
população total da Europa na verdade caindo durante a pandemia de 
covid-19. As constatações são de um estudo da Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

As populações de 61 países deverão encolher pelo menos 1% 
entre 2022 e 2050, e as baixas taxas de fertilidade associadas 
também se combinarão com os melhores cuidados com a saúde para 
acelerar o envelhecimento das sociedades. 

Na divulgação dos números do relatório Perspectivas da 
População Mundial, o secretário geral da ONU, António Guterres, 
concentrou-se nos benefícios dos cuidados com a saúde, em vez da 
queda da fertilidade. Elogiou os “avanços na saúde capazes de 
prolongarem a vida das pessoas e reduzirem dramaticamente as 
taxas de mortalidade materna e infantil”. 

Mas previu: a proporção de pessoas mais velhas em muitos 
países afetará o crescimento e as finanças públicas. Ela já representa 
crescentes desafios de política. 

Apesar da desaceleração do crescimento, a população mundial 
deverá atingir neste ano a marca dos 8 bilhões, enquanto em 2023 a 
Índia deverá superar a China como o país mais populoso do mundo. A 
população mundial deverá atingir um pico na década de 2080, com 
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10,4 bilhões e então começará a cair. Será o primeiro recuo previsto 
no relatório anual da ONU. 

A população da Europa encolheu em 744 mil em 2020 e em 1,4 
milhão em 2021. Foi a maior queda entre todos os continentes desde 
o início dos registros em 1950, refletindo o aumento das mortes, 
queda nos nascimentos e menor imigração relacionados à pandemia. 

A pandemia, porém, “não é o fator principal”, segundo John 
Wilmoth, diretor da Divisão de População do Departamento de 
Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. Segundo ele, a taxa de 
fecundidade “tem sido bastante baixa em quase todos os países 
europeus há muitas décadas e isso significa não haver muitos 
jovens”. 

A expectativa é de a população da Europa continuar a se 
contrair até 2100 e a Alemanha e outros países passem a 
acompanhar a tendência já consolidada em países do leste e do sul 
da Europa, como a Polônia e a Itália. 

Dois terços dos habitantes de todo o mundo vivem em países 
onde a taxa de fecundidade é inferior a 2,1 nascimentos por mulher. 
Este é considerado o nível mínimo necessário para as populações 
permanecerem estáveis se tiverem taxas de mortalidade baixas. 

No fim da breve reportagem, eu me deparei com informação 
preciosa. De acordo com Charles Goodhart, professor emérito da 
London School of Economics e coautor de “The Great Demographic 
Reversal” (A Grande Reversão Demográfica), nos países com uma 
população em declínio, “a menos que se obtenha um milagre de 
produtividade, o crescimento econômico como um todo cairá”. 

Pronto! Baixei-o, devorei-o e já vou fazer a tradução de sua 
Introdução, alguns resumos de capítulos e a Conclusão para 
compartilhar o novo conhecimento com meus alunos no segundo 
semestre de 2022. Apresenta uma visão das principais tendências 
futuras, tanto sociodemográficas, quanto geoeconômicas. Traça um 
cenário econômico com base em dados e fatos, além de boa teoria, 
aliás, como eu apreciava na leitura do livro de Charles Goodhart nos 
anos 90: Money, Information and Uncertainty (The MIT Press; 1989). 

Confira.  
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Grande Reversão Demográfica 

Introdução 

No livro A Grande Reversão Demográfica: Sociedades 
Envelhecidas, Desigualdade em Declínio e um Renascimento da 
Inflação, lançado em 2020, Charles Goodhart e Manoj Pradhan se 
concentram nos efeitos da demografia e da globalização nas 
tendências de longo prazo nas finanças e na economia real. Essas 
tendências geralmente são lentas e operam em nível global – e não 
nacional.  

Como a maior parte das análises macroeconômicas preocupam-
se com a evolução em frequência cíclica e em nível nacional, os 
coautores acreditam a importância desses fatores ter sido largamente 
ignorada. Seu foco global e estrutural lhes forneceu material 
suficiente para um livro bastante longo. 

Não tentaram, na verdade, nem poderiam tentar abranger 
todas as outras inúmeras questões capazes de afetar o futuro 
econômico em longo prazo, como as mudanças climáticas e os 
desenvolvimentos tecnológicos, em grande parte porque muitos 
outros autores, muito mais especialistas, adotaram tais assuntos. 
Ainda haverá fatores determinantes, hoje desconhecidos, mas 
provavelmente se tornarão uma influência dominante em todas as 
nossas vidas futuras. 

A tese principal, defendida no livro com fatos e dados, é tais 
fatores demográficos e a globalização terem sido os grandes 
responsáveis pelas pressões deflacionárias nas últimas três décadas, 
mas essas forças estarem se revertendo. Desse modo, as principais 
economias do mundo voltarão a enfrentar pressões inflacionárias nas 
próximas três ou mais décadas.  

Quanto à pergunta lhes feita antes com mais frequência – 
“Quando ocorrerá o ponto de inflexão da deflação para a inflação?” – 
a resposta agora está simples: “tá na cara, já houve!”. 

A ascensão da China e a demografia criaram um “ponto ideal”. 
Essa combinação ditou o caminho da inflação, taxas de juros e 
desigualdade nas últimas três décadas.  
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Mas o futuro não será nada parecido com o passado – e 
estamos em um ponto de inflexão. Logo quando esse ponto ideal está 
se tornando uma mistura amarga, as tendências de várias décadas 
trazidas pela demografia estão apontadas para uma reversão 
dramática. 

Muitas das conclusões de Charles Goodhart e Manoj Pradhan 
são controversas. Nem os mercados financeiros nem os formuladores 
de políticas estão preparados para um aumento significativo na 
inflação e nos salários, ou um aumento nas taxas de juros nominais.  

Outras previsões deles são mais benignas – a produtividade 
aumentará e o trabalho reivindicará uma parcela maior da produção 
nacional, reduzindo a desigualdade provocadora de tantas convulsões 
sociais e políticas. Independentemente deles estarem certos ou 
errados, os efeitos da “Grande Reversão Demográfica” serão 
difundidos em finanças, saúde, previdência social e políticas 
monetárias e fiscais. 

De uma coisa Charles Goodhart e Manoj Pradhan têm certeza: o 
futuro não será nada parecido com o passado. 

  

Ponto Ideal Demográfico 

Neste tópico, Goodhart e Prahan (2020) expõem como as forças 
fundamentais da demografia, a China e a globalização moldaram 
nossas economias nas últimas décadas. 

Ascensão da China 

O desenvolvimento econômico mais importante ao longo dos 
anos de 1990 a 2018 foi a ascensão da China e sua integração na 
economia comercial global. O presidente Deng Xiaoping reverteu as 
políticas desastrosas de Mao Tse Tung, durante os anos 1980, 
combinando a ideologia socialista com uma abertura à economia de 
mercado pragmática.  

Usou o slogan “socialismo com características chinesas”. Esse 
modelo levou à inclusão da China na Organização Mundial do 
Comércio (OMC) em 1997.  
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A integração da China no complexo manufatureiro global por si 
só foi além do dobro da oferta de mão de obra disponível para a 
produção de produtos comercializáveis entre as economias 
avançadas. Assim, Charles Goodhart e Manoj Pradhan iniciam o 
restante deste livro com um Capítulo sobre a China, Capítulo 2. 

O aumento da população em idade ativa (PIA de 15 a 64 anos) 
na China superou o aumento combinado na Europa e nos EUA de 
1990 a 2017 em mais de quatro vezes – a China viu um aumento de 
mais de 240 milhões, enquanto nos dois últimos a WAP (Working Age 
Population ou População em Idade Ativa) aumentou menos de 60 
milhões no Ocidente desenvolvido, principalmente nos EUA.  

A participação da população em idade ativa também inclinou a 
balança a favor da China. Por um lado, os trabalhadores migraram 
massivamente da China rural para a urbana – a participação desta 
última na população total aumentou mais de 23 pontos percentuais 
(pp a seguir), ou 370 milhões entre 2000 e 2017. Nos EUA, 
entretanto, a taxa de participação (parcela de força de trabalho na 
população) diminuiu mais de 4 pp durante o mesmo período – se 
tivesse permanecido estável, a taxa de desemprego teria sido maior 
antes da pandemia. 

Reintegração da Europa Oriental 

Houve ainda outro impulso para a oferta efetiva de mão de obra 
do mundo, decorrente do colapso da URSS, após a queda do Muro de 
Berlim em 1989. Isso trouxe toda a Europa Oriental, incluindo os 
Estados Bálticos, passando pela Polônia até a Bulgária, também ao 
sistema de comércio mundial.  

A população em idade ativa na Europa Oriental por isso não 
declinou, pelo contrário, aumentou de 209,4 milhões em 2000 para 
209,7 milhões em 2010 e agora está projetada uma queda para 
193,9 milhões em 2020. 

Esses dois desenvolvimentos político-econômicos, a ascensão 
da China e o retorno da Europa Oriental ao sistema comercial 
mundial, proporcionaram um enorme choque positivo de oferta à 
força de trabalho disponível no sistema comercial mundial. A 
oportunidade de aproveitar esses trabalhadores recém-disponíveis foi 
reforçada por uma aceitação geral do liberalismo econômico 
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[neoliberalismo ou liberismo], durante essas décadas, reduzindo as 
barreiras ao comércio internacional, com as rodadas comerciais no 
Uruguai em 1986 e Doha em 2001.  

Como resultado, a globalização avançou, com fluxos de 
comércio ao longo dos anos 1990 até 2017 crescendo 5,6% ao ano, 
em comparação com o crescimento do PIB mundial de 2,8%. Em 
2004, a parcela da produção manufatureira mundial produzida pela 
China foi de 8,7%; em 2017, havia atingido 26,6%. 

Mas a integração da China e da Europa Oriental não foi o único 
fator a levar a um aumento massivo na disponibilidade de mão de 
obra. A oferta global de trabalho foi ainda impulsionada por duas 
outras características demográficas, ambas de origem doméstica nas 
economias avançadas. 

Demografia Benigna nas Economias Avançadas 

A primeira dessas características demográficas é a contínua 
queda da taxa de dependência, durante esses anos. Houve o 
aumento do número de trabalhadores, definidos como aqueles de 15 
a 64 anos, em relação aos dependentes.  

A segunda é o aumento da proporção de mulheres na faixa 
etária de trabalho. Elas assumiram empregos remunerados. 

A taxa de dependência melhorou porque a taxa de natalidade, 
disparada após a Segunda Guerra Mundial, começou a diminuir 
bastante durante a década de 1950 em diante. A expectativa de vida, 
por outro lado, só começou sua longa tendência de alta mais tarde.  

Os babies boomers foram uma parte importante dessa 
dinâmica. Começaram a entrar no mercado de trabalho a partir do 
fim da década de 1960 e só começaram a se aposentar na década 
seguinte a 2010. 

Durante o período 1970–2010, o declínio do número de jovens 
em relação à força de trabalho superou o aumento do número de 
aposentados (Tabela 1.1), exceto no Japão e no Reino Unido. Ao 
mesmo tempo, vários desenvolvimentos sociais e econômicos 
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aumentaram a proporção de mulheres empregadas na força de 
trabalho (Tabela 1.2, EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Japão). 

Combinando esses fatores, a ascensão da China, a globalização 
e a reincorporação do Leste Europeu no sistema de comércio 
mundial, juntamente com as forças demográficas, a entrada dos 
babies boomers na força de trabalho e a melhora da taxa de 
dependência, juntos com o aumento do emprego das mulheres, 
produziu o maior choque positivo massivo de oferta de trabalho 
desde sempre. O aumento da força de trabalho efetiva, para o 
sistema de comércio na economia avançada do mundo, foi além do 
dobro nesses 27 anos, de 1991 a 2018 (Diagrama 1.1). 
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Efeitos Econômicos da Grande Expansão 

Os últimos 30 anos foram ímpares. Desde o início da década de 
1990 até o presente, foram extraordinários para a economia global 
(Capítulo 3).  

Quando ocorre um choque de oferta tão positivo para o 
trabalho, o resultado inevitável é um enfraquecimento do poder de 
barganha da força de trabalho. Especialmente nos países avançados, 
a queda dos salários reais fez a posição econômica do trabalho não 
qualificado e do trabalho semiqualificado sofrer em relação ao capital, 
aos lucros e à remuneração do trabalho gerencial e qualificado. 

Tanto um sintoma do declínio do poder de barganha dos 
trabalhadores, quanto uma causa adicional disso, tem sido o declínio 
constante na filiação a sindicatos do setor privado sem estabilidade 
no emprego. Este tem sido um fator comum na maioria das 
economias avançadas. O Diagrama 1.2 fornece os dados sobre isso 
para as principais. 
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Não se admira, então, as forças deflacionárias terem sido tão 
fortes. Durante esses 28 anos, os preços dos bens manufaturados 
duráveis tenderam a cair regularmente na maioria das economias 
avançadas, embora talvez um pouco menos nos anos mais recentes.  

Em contraste, a inflação de serviços nas economias de mercado 
desenvolvidas, tendo inicialmente caído de forma bastante acentuada 
na década de 1980, tendeu a estabilizar a partir da década de 1990 
em cerca de 2%, embora talvez tenha diminuído ligeiramente nos 
últimos anos. Obstfeld (2019) exibe um diagrama semelhante ao 
nosso Diagrama 1.3 em seu ‘Global Dimensions of US Monetary 
Policy’. 

 

Essas forças deflacionárias foram tão agressivas a ponto de 
fazerem a inflação permanecer, mais recentemente, abaixo das metas 
dos Bancos Centrais, em sua maioria fixadas em cerca de 2% ao 
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longo das décadas de 1990 em diante. Mesmo as políticas monetárias 
e fiscais massivamente expansionistas, resultantes no maior e mais 
persistente aumento dos índices da dívida do setor público em 
períodos de paz geral (com exceção da Alemanha – veja a Tabela 1.3 
e o Diagrama 1.4) tiveram pouco sucesso em provocar o reajuste da 
taxa de juros de referência na economia global. 

 

 

As finanças [públicas, corporativas e pessoais] registraram 
alguns dos efeitos mais fortes da mudança demográfica. As taxas de 
juros tiveram nas economias avançadas uma tendência de queda 
constante, pelo menos até cerca de 2017/2018 (Diagrama 1.5).  
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Com a inflação permanecendo baixa, as taxas de juros reais, ou 
seja, após o ajuste face às taxas de inflação atuais, também vieram 
caindo. A queda das taxas de juros levou ao aumento dos preços dos 
ativos. Apesar de alguma interrupção da Grande Crise Financeira ao 
longo de 2008/2009, isso permaneceu acontecendo, notadamente 
com os preços das ações e dos imóveis. 

Efeitos Sociais: Vencedores, Perdedores e Desigualdade 

Os ganhadores de tudo isso foram aqueles com capital, tanto 
incorporado em carteira de ativos, quanto humano, nos países 
avançados, e trabalhadores na China e no Leste Europeu. Assim, a 
proporção do salário de um trabalhador americano para um 
trabalhador chinês, e de um francês para um trabalhador polonês, 
veio se estreitando acentuadamente, como mostra a Tabela 1.4.  

Há muito mais chineses em comparação a americanos, então, 
assim como a desigualdade de renda, particularmente nos países 
avançados, tende a piorar, a desigualdade de renda entre os países e 
no mundo como um todo vem melhorando.  

A desigualdade, medida pela razão entre a renda dos 10% mais 
ricos e os 90% da base, tende a piorar na maioria dos países, assim 
como a desigualdade de riqueza. Isso é registrado com muito mais 
detalhes no Capítulo 7. 
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O aumento da desigualdade de renda e riqueza e a lenta taxa 
de crescimento dos salários reais entre os menos qualificados 
levaram uma proporção crescente de eleitores, em muitos países 
avançados, a perder a fé em suas instituições políticas. Passaram a 
acreditar a elite ter deixado de se importar com eles.  

[Contraditoriamente, nos Estados Unidos, os operários 
desocupados votaram em um bilionário! Ele se apresentava como 
uma farsa populista de direita na Era da Pós-Verdade ou fake news.]  

Pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, muitas, 
talvez a maioria, das populações em nossos países não veem 
nenhuma forte probabilidade de melhoria no bem-estar econômico de 
seus filhos ou de seus filhos nas próximas décadas. Por essa 
perspectiva sombria, eles culpam amplamente a globalização e a 
concorrência externa, incluindo a terceirização da produção 
manufatureira, a concorrência de imigrantes ocupantes de empregos 
não qualificados em seus próprios países e o fracasso da elite em 
responder às suas preocupações.  



 22

O resultado foi um aumento do populismo político [nacionalista 
de direita] e uma crise do liberalismo econômico. [Resumirei o 
capítulo a respeito mais adiante.] 

Não houve reação política antes da GFC [Great Financial Crisis], 
em 2008, porque o aumento da desigualdade dentro dos países foi 
compensado pelo bem-estar econômico geral daqueles anos, muitas 
vezes descrito como a “Grande Moderação”. De fato, de muitas 
maneiras, esses foram os melhores 15 (ou mais) anos com sucesso 
econômico geral na história do mundo.  

O crescimento foi constante, o desemprego baixo, a inflação 
estável e mais pessoas foram retiradas da pobreza em comparação a 
qualquer período equivalente anterior. Como afirmou Mervyn King 
(2003), esses foram os anos NICE (Non-Inflationary with Continuous 
Expansion ou Não Inflacionários com Expansão Contínua com 
referência a “legais” ou “agradáveis” em inglês). Politicamente, isso 
contrabalançava o agravamento da evolução da desigualdade nos 
países avançados. 

Mas com a Grande Crise Financeira [GFC] atingiu essa 
combinação, a compensação benigna desapareceu. O agravamento 
da desigualdade foi reforçado por uma queda real dos salários na 
maioria das economias avançadas.  

A população tendia a perceber erroneamente os resgates dos 
bancos e o efeito da política monetária expansionista com juros 
baixos sobre os preços dos ativos como exemplos da elite cuidando 
dos seus membros. Supostamente, não respondia ao agravamento 
das condições da maioria dos trabalhadores. 

Se a ascensão da China e o choque trabalhista positivo maciço, 
absorvido por todo o mundo, parecem tão atraentes hoje para 
“perdedores” quanto para “vencedores”, por qual razão esse foco não 
é comumente destacado na análise macroeconômica geral?  

Um problema básico é a maior parte das discussões financeiras, 
macroeconômicas e de política econômica se relacionar com os 
desenvolvimentos das previsões ao longo dos próximos dois ou, no 
máximo, três anos. Durante um período relativamente curto, as 
tendências subjacentes, representadas por fatores demográficos e os 
efeitos da globalização, geralmente se movem muito lenta e 
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firmemente para afetar as principais características das previsões 
cíclicas para o curto prazo. Exceto em casos raros, essas tendências 
subjacentes são dominadas por choques de curto prazo e respostas 
políticas. 

Uma falha relacionada é os fatores dominantes nas previsões 
de curto prazo receberem um papel excessivo quando se trata de 
construir uma visão de longo prazo. Enquanto isso, os fatores de 
movimento lento, como a demografia, certamente dominantes das 
mudanças em longo prazo, ainda recebem muito pequeno papel. 

Início da Grande Reversão 

Independentemente das deficiências da literatura econômica, 
essas tendências de longo prazo acabam por dominar as condições 
fundamentais subjacentes às nossas economias. A globalização e os 
choques demográficos levaram a uma tendência extraordinariamente 
deflacionária nos últimos 30 anos. As décadas de 1970 a 2000 viram 
os babies boomers engrossarem as fileiras da força de trabalho, 
enquanto as tendências demográficas melhoraram a taxa de 
dependência. 

Mas o futuro não será como o passado. De fato, em muitos 
aspectos cruciais, haverá uma grande reversão das tendências 
passadas. 

Ponto Ideal ou Pico Insustentável 

Nas próximas três ou quatro décadas, o declínio constante nas 
taxas de natalidade, começando na década de 1950 em muitas 
economias avançadas, notadamente na Europa, para abaixo da taxa 
na qual o tamanho da população é autossustentável, trará uma 
redução acentuada no crescimento da força de trabalho em muitos 
países. Haverá um declínio absoluto na força de trabalho em vários 
países – nas principais economias do Japão, China e na maior parte 
do norte da Ásia, bem como em vários países da Europa continental, 
como Alemanha, Itália, Espanha e Polônia.  

Enquanto isso, extensões da expectativa de vida, com 
melhorias nas taxas de morbidade e mortalidade, levarão a um 
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rápido aumento no número de aposentados acima de 65 anos. Tudo 
isso é apresentado com algum detalhe no Capítulo 3 sobre “A 
reversão da demografia”. 

Cuidados com Idosos e Aumento dos Custos Econômicos 

Goodhar t e P radhan se most ram par t i cu la rmente 
entusiasmados com o Capítulo 4. Ele tenta abordar uma deficiência 
da literatura, introduzindo um estudo interdisciplinar com a 
demografia, onde se integra a perspectiva médica do envelhecimento 
com a economia, destacando a incidência cada vez maior de 
dependência física e demência. Esse capítulo explora o progresso 
médico e as estimativas do custo de detecção, tratamento e cuidados 
para aqueles com sofrimento de demência.  

Ao contrário das doenças dominantes de nossa época, a 
demência não reduz a expectativa de vida. Em vez disso, incapacita 
aqueles sofrendo dela e, portanto, envolve um grande uso de 
recursos para cuidar deles.  

Enquanto a Ciência Médica deu passos notáveis no tratamento 
do câncer e das doenças cardiovasculares, com tendência a matar 
muito rapidamente, houve muito pouca melhora no tratamento da 
demência. O cuidado com a pessoa velha também não é um campo 
no qual os novos avanços tecnológicos, da robótica e da IA, 
provavelmente serão de grande ajuda.  

É claro haver esperança de tudo isso mudar, caso os governos 
mudarem o orçamento do financiamento da pesquisa da Medicina 
para contemplar, prioritariamente, o tratamento da deterioração 
mental. Mas, no momento, se tentarmos extrapolar as tendências do 
passado para o futuro, as perspectivas para despesas com saúde, 
casas de repouso e cuidadores são preocupantes. 

As implicações fiscais do agravamento das relações de 
dependência são graves e preocupantes (Diagrama 1.6). 



 25

 

Desaceleração da Globalização 

A desaceleração ainda maior da globalização se reforçará com o 
envelhecimento populacional, assim como a globalização energizou a 
queda das taxas de dependência no passado. A globalização 
provavelmente desacelerará, devido a dois eventos contrários. 

Primeiro, a China enfrenta não apenas um declínio acentuado 
no número de pessoas ingressantes na força de trabalho, mas 
também está chegando ao fim da migração interna da comunidade 
agrícola das províncias ocidentais para o setor manufatureiro no Leste 
(Capítulo 2). Além disso, a globalização disfarçada de fluxos 
transfronteiriços de bens e serviços, migração de pessoas e fluxos de 
capital está sob crescente ameaça política, enquanto o nacionalismo 
ressurgente se torna politicamente mais popular. 

Em segundo lugar, bens manufaturados e alguns serviços 
podem ser produzidos em outros lugares e, então, “enviados” para 
seu destino, mas isso é virtualmente impossível quando se trata de 
cuidar de idosos. As nações avançadas serão, portanto, cada vez 
mais dependentes de seus próprios recursos, particularmente em 
face do encolhimento de sua própria força de trabalho. 
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Efeitos Econômicos 

Em seguida, Goodhart e Pradhan passam a explorar primeiro os 
efeitos econômicos gerais (Capítulo 3) e, depois, os efeitos sobre a 
inflação (Capítulo 5), as taxas de juros reais (Capítulo 6) e a 
desigualdade (Capítulo 7). O Capítulo 4 desempenha um papel duplo, 
explicando tanto o efeito econômico do envelhecimento como 
também demonstrando a gravidade do impacto do envelhecimento na 
grande reversão demográfica. 

Quais são, então, os principais efeitos econômicos? 

Em primeiro lugar, a taxa decrescente de crescimento da força 
de trabalho reduzirá necessariamente o crescimento do produto real, 
exceto caso haja um aumento inesperado e bastante notável na 
produtividade. As taxas de crescimento em geral não podem se 
recuperar, caso se recuperarem, além dos níveis decepcionantemente 
lentos dos anos desde a Grande Crise Financeira (Capítulo 3). 

Em segundo lugar, a visão com maior convicção de Goodhart e 
Pradhan é o mundo mudar cada vez mais de um viés deflacionário 
para um onde haverá um grande viés inflacionário (Capítulo 5). Por 
qual razão?  

Simplificando, as melhorias na taxa de dependência são 
deflacionárias, porque os trabalhadores produzem mais em relação ao 
próprio consumo (caso contrário, não seria lucrativo empregá-los), 
enquanto os dependentes consomem, mas não produzem. A forte 
piora dos índices de dependência, em todo o mundo, significa os 
dependentes consumidores, mas não produtores, superarão os 
trabalhadores deflacionários [criadores de valor adicionado com 
excedente em relação ao componente em salários]. O resultado 
inevitável será a inflação. 

Com a oferta de mão de obra caindo, a Lei da Oferta e 
Demanda normalmente sugere: dada a demanda, o poder de 
barganha dos trabalhadores aumentará. Então, os salários reais e a 
parcela relativa da renda do trabalho começarão a subir novamente.  

Embora isso tenha efeitos benéficos sobre a desigualdade 
dentro dos países avançados, será inflacionário porque os Custos 
Unitários do Trabalho [CUT] aumentarão. Acrescente a isso uma 
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carga tributária crescente sobre os trabalhadores (explicada adiante), 
logo, eles podem aumentar suas demandas salariais para garantir um 
salário real desejado após a tributação.  

Milton Friedman (1968) e outros economistas eminentes 
argumentavam os trabalhadores não estarem sujeitos à ilusão 
monetária, ou seja, eles negociariam um nível desejado de salários 
reais à luz de suas expectativas de inflação futura. Isso também se 
aplicaria à tributação, isto é, salários líquidos? 

S e a s t a x a s d e i m p o s t o s t i v e r e m d e a u m e n t a r 
significativamente para financiar pensões e despesas médicas, os 
trabalhadores começarão a barganhar por salários reais após 
descontos dos impostos? Goodhart e Pradhan pensam assim e, se 
estiverem certos, isso levaria a ainda mais pressões ascendentes 
sobre a inflação. 

Terceiro, as taxas de juros reais corrigidas pela inflação, 
particularmente na extremidade mais longa da curva de juros, podem 
subir (Capítulo 6), devido ao comportamento da poupança e do 
investimento ex-ante (esperado).  

Não é controverso os idosos desacreditarem dessa mudança. 
Quem acredita em as taxas de juros reais, provavelmente, caírem 
mais ou permanecerem baixas tende a esperar, claramente, o 
investimento cair ainda mais não acompanhando o crescimento da 
poupança.  

Porém, há (pelo menos) duas razões para acreditar em o 
investimento permanecer mais dinâmico em relação ao acreditado 
por muitos.  

Primeiro, a demanda por habitação permanecerá relativamente 
estável, caso os idosos permanecerem morando em suas casas, e só 
novas famílias criarem demanda por novas construções.  

Em segundo lugar, é provável o setor corporativo investir em 
capital, de forma a aumentar a relação capital-trabalho, com o 
propósito de aumentar a produtividade. Em termos líquidos, a 
poupança deverá cair mais face ao investimento com a redução da 
taxa de juros real. 
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Como no caso da inflação, os mercados financeiros não estão 
precificando muito adequadamente o cenário de taxas de juros 
nominais. Estarão em alta na próxima década e mais adiante. 

Finalmente, esperam Goodhart e Pradhan, a desigualdade 
passará a cair (Capítulo 7). Como a onda de populismo e o sucesso 
dos partidos nacionalistas de direita demonstraram, a desigualdade 
dentro das economias atingiu níveis críticos, embora a desigualdade 
entre as nações tenha caído, graças à ascensão da China e da Ásia.  

Goodhart e Pradhan consideram quatro explicações para a 
tendência de aumento da desigualdade:  

(i) tendências inelutáveis, apontadas por Piketty (2014) e outros,  

(ii) mudança tecnológica,  

(iii) concentração e poder de monopólio e  

(iv) globalização e demografia.  

Os coautores discordam mais da primeira explicação e 
encontram mais mérito nos outros argumentos. A explicação mais 
fundamental para o aumento da desigualdade pode ser rastreada até 
o aumento global da oferta de trabalhadores – e, portanto, a 
reversão desse fator demográfico e da globalização também levará a 
um declínio na desigualdade. 

Se mais e mais de nós viverão vidas mais longas, de onde virão 
os recursos capazes de permitir os idosos consumirem, após a 
aposentadoria, mesmo se abstrairmos o aumento da carga de gastos 
médicos extra? Existem três alternativas principais, discutidas mais 
detalhadamente no Capítulo 6. 

A primeira é a idade de aposentadoria dever aumentar muito, 
com a expectativa de as pessoas no futuro trabalharem até os 70 
anos. Mas, conforme descrito mais adiante no livro, até agora não há 
sinal de as idades de aposentadoria terem aumentado, 
significativamente, com a exceção de as idades de aposentadoria das 
mulheres estarem sendo aumentadas em linha com as dos homens.  

Além disso, há muitas ocupações mais manuais onde a força 
física diminui a tal ponto de tornar inapropriado continuar a trabalhar 
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além de uma determinada idade, por exemplo, bombeiros, policiais, 
trabalhadores da construção civil etc. Embora contra isso pode-se 
observar a agricultura ser uma atividade física e muitos agricultores 
continuarem ativos até os 70 anos.  

A segunda alternativa é os trabalhadores financiarem sua 
própria aposentadoria, economizando mais. Sem Educação 
Financeira, esse impulso à contenção dependerá da mudança 
esperada na generosidade das pensões do Estado e da correção 
espontânea do grau de miopia dos trabalhadores, isto é, “verem 
perto (o presente), mas não longe (o futuro)”.  

É muito difícil, aos 25 anos, imaginar-se sobrevivendo até 85 
anos, por exemplo, e visualizar as necessidades de consumo de uma 
pessoa idosa, mas a probabilidade da vida se alongar é alta. 
Certamente, quanto menor a generosidade esperada das pensões 
estatais e quanto maior a duração esperada da aposentadoria, 
maiores tendem a ser as necessidades de elevação das taxas de 
poupança individual.  

Mais uma vez, um exemplo importante é a China. Nela, a 
ausência de um estado de bem-estar social e o colapso da 
possibilidade de dependência de membros mais jovens da família – 
como resultado da família de um filho, onde há apenas um neto para 
sustentar cada quatro avós – levaram, no passado recente, a taxas 
de poupança pessoal muito altas.  

Mas, no Ocidente, tem havido relativamente poucos sinais de 
aumento da poupança pessoal para atender à necessidade de 
suavizar as taxas de consumo ao longo da vida, embora a diferença 
entre a expectativa de vida e a idade de aposentadoria tenha 
aumentado dramaticamente. Talvez isso se deva à expectativa de, ao 
fim e ao cabo, o Estado de bem-estar proverá, ou talvez seja devido 
à citada miopia: troca por jovens da fase de acumulação pela fase de 
consumo. 

Uma complicação adicional é a idade para ter filhos ter 
aumentado em muitos países avançados. Com as crianças 
permanecendo em casa de pais até maiores idades, os anos durante 
os quais os trabalhadores estarão alertados para a necessidade de 
poupar, devido à breve chegada da aposentadoria, e sem filhos para 
sustentar, diminuirão.  
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A esperança é as economias feitas em aluguel, após o 
pagamento da aquisição de casa própria, cerca de 25% a 30% da 
receita familiar, possam fazer parte das economias das famílias no 
futuro. Ainda não se sabe se elas terão a lucidez de investir essa 
parcela para isso dar certo. 

O terceiro canal é o regime de repartição: o Estado tributar os 
trabalhadores ativos e usar os recursos para repassar aos idosos, 
tanto para assistência médica, quanto para aposentadorias. Uma 
questão-chave é como o Estado obterá o equilíbrio socialmente 
aceitável entre impostos mais altos sobre aqueles trabalhando, 
atualmente, incluindo trabalhadores de todos os níveis de 
qualificação, gerentes, rentistas e capitalistas, e a generosidade das 
pensões.  

Se alguém assumir a hipótese de as alíquotas de impostos 
permanecerem constantes nos níveis atuais, então o aumento maciço 
do número de idosos significaria a generosidade relativa das pensões 
ter de diminuir acentuadamente, sendo parcialmente compensada 
pelo aumento das taxas de poupança daqueles em idade ativa. 
Goodhart e Pradhan não acreditam essa ser a suposição correta a ser 
feita, embora esteja por trás da suposição de as taxas de juros 
permanecerem baixas, nas próximas décadas, encontrada em vários 
outros estudos relacionados a resultados demográficos em longo 
prazo.  

Em vez disso, os coautores pensam em uma hipótese melhor 
ser as pensões aumentarem em termos reais em linha com a taxa de 
crescimento do PIB real, com a implicação de a carga fiscal 
decorrente das pensões aumentar em linha com o crescimento da 
relação entre idosos e população total. Existem várias razões pelas 
quais eles preferem essa suposição àquela das alíquotas de impostos 
serem mantidas constantes.  

Em primeiro lugar, as pensões dos idosos têm sido geralmente 
protegidas, apesar do lento crescimento da produção real nos últimos 
anos. Em segundo lugar, os idosos representam cada vez mais um 
importante bloco eleitoral e são mais propensos a votar, 
voluntariamente, em lugar dos jovens, caso não seja compulsório o 
comparecimento às urnas.  
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A crescente parcela de eleitores idosos no eleitorado fornecerá 
um eleitorado poderoso para manter o aumento das pensões em 
linha com a produção real. As promessas de manter ou aumentar as 
pensões têm muitas vezes sido uma parte significativa dos 
manifestos dos partidos políticos populistas, por exemplo, na Itália 
em 2018.  

Se Goodhart e Pradhan estiverem corretos ao supor os níveis 
de pensões da aposentadoria aumentarem de acordo com o 
crescimento do PIB real, portanto, elas se tornarão uma carga fiscal 
crescente. De acordo com a elevação do número de idosos, a carga 
tributária sobre os trabalhadores ativos terá inevitavelmente de 
aumentar. 

Contra-argumentos 

Goodhart e Pradhan têm plena consciência de suas conclusões e 
projeções serem controversas. Muito naturalmente, eles foram 
questionados em muitas dimensões diferentes. Levaram isso muito a 
sério e alocaram os Capítulos 8–11 para abordá-los. 

Nos Capítulos 8 e 9, discutem dois contra-argumentos 
frequentemente apresentados para refutar a visão deles. O mais 
proeminente deles, o Capítulo 9, é tal declínio na força de trabalho já 
estar em evidência no Japão, há mais de uma década, e ainda lá não 
houve sinais de qualquer pressão ascendente de salários, inflação ou 
taxa real de juros. Muitos consideram o Japão o modelo disponível 
para o envelhecimento e, portanto, estão céticos de suas conclusões 
valerem para a economia global se nenhuma delas estiver em 
evidência no Japão.  

A segunda é a recente relação entre desemprego e inflação de 
salários ou preços, comumente conhecida como curva de Phillips, 
discutida no Capítulo 8, ainda não mostrou nenhuma tendência de 
aumento dos salários enquanto o desemprego cai em muitas 
economias avançadas. De fato, o desemprego diminuiu em muitos de 
nossos países para níveis tais capazes, provavelmente, de terem 
gerado inflação salarial, no século passado, mas ainda há poucos 
sinais de qualquer consequente aumento dos salários.  



 32

A curva de Phillips recentemente pareceu plana, ou seja, 
enquanto o desemprego cai, o crescimento nominal dos salários 
permanece mais ou menos constante em níveis baixos. Em muitos 
países, não é muito superior a 2%, embora os EUA e o Reino Unido 
estejam vendo um crescimento salarial em torno de 3 e 4%, 
respectivamente, mas apenas quando a escassez de mão de obra já é 
aparente em setores como a construção.  

No caso do Japão, o declínio da força de trabalho japonesa 
ocorreu em um momento quando o resto do mundo estava 
superavitário em trabalho. As empresas japonesas aproveitaram a 
crescente disponibilidade de mão de obra no exterior para a produção 
offshore na China e em outras partes da Ásia.  

Portanto, a “verdadeira” oferta de mão de obra disponível no 
Japão era asiática ou mesmo global, em vez de puramente japonesa. 
Quando visto através de lentes estrangeiras, o comportamento da 
Japan Inc. é bastante dinâmico e medido para maximizar a 
produtividade.  

A visão de Goodhart e Pradhan é contrária à visão convencional 
de um setor corporativo refreado, sobrecarregado pela 
desalavancagem. Essa visão de ciclos de endividamento em curto 
prazo está em forte contraste com o cenário enfrentado pelo mundo a 
partir de agora. Se o mercado de trabalho se aperta na China e na 
maior parte da economia global, tal offshoring se tornará mais difícil. 

De maneira mais geral, eles argumentam o enorme choque 
positivo de oferta de trabalho na economia global ter tornado o 
sindicalismo do trabalho tão fraco a ponto de seu poder de barganha 
ter sido significativamente reduzido. Isso significou o nível de 
desemprego no qual a inflação começa a acelerar provavelmente ter 
diminuído bastante em vários pontos percentuais.  

Para usar um termo técnico, a taxa de desemprego sem 
aceleração da inflação (NAIRU) caiu significativamente. Por exemplo, 
a participação proporcional dos sindicatos no setor privado diminuiu 
acentuadamente na maioria dos países.  

Mas, logo quando a mão-de-obra se tornar escassa novamente, 
ela recuperará sua motivação para lutar por melhores salários. A 
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rapidez e a intensidade na qual essa reversão poderá ocorrer ainda 
não está clara. 

Milton Friedman (1968) popularizou o conceito de Taxa Natural 
de Desemprego (NRU). Mas o NRU não é constante. Talvez a melhor 
definição seja a taxa capaz de tornar o trabalho disposto a aceitar 
aquela taxa de crescimento dos salários reais na qual sua própria 
produtividade crescente torna disponível. Segue-se então: quanto 
mais fraco for o poder de barganha do trabalho, menor será o NRU.  

Enquanto a força de trabalho e a adesão à TU [Trade Union ou 
União Sindical] caíram, o mesmo aconteceu com a NRU. Isso é 
discutido com mais detalhes no Capítulo 8. 

O declínio do poder de barganha do trabalho ajuda bastante a 
explicar a queda na participação do trabalho na renda nas economias 
avançadas e os salários nominais e reais estagnados lá, como 
também argumentado em Krueger (2018) (Discurso de almoço sobre 
'Reflexões sobre a diminuição do poder de barganha dos 
trabalhadores e da política monetária', em agosto de 2018, 
Conferência de Jackson Hole, pp. 267-282), veja também o Diagrama 
1.7. 
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Outros analistas, em vez de argumentar contra os resultados de 
Goodhart e Pradhan, sugeriram eles poderem ser muito mais fracos 
em termos líquidos, devido a outras dinâmicas de mitigação. Há, é 
claro, vários atenuantes da visão deles de a reversão dos fatores 
demográficos mudará as tendências globais de deflação para inflação 
nos próximos trinta anos.  

Já mencionaram duas delas, incluídas no Capítulo 10, 
notadamente a possibilidade de um aumento considerável nas idades 
de aposentadoria e a possibilidade de a generosidade relativa das 
pensões do Estado diminuir no futuro, a fim de limitar um aumento 
da carga tributária. Mas nesse mesmo capítulo discutiram outro 
possível atenuante: em vez de reverter, a globalização poderia tomar 
outro rumo.  

Embora as taxas de natalidade tenham caído acentuadamente 
na maioria dos países avançados, isso não ocorreu em grande parte 
do subcontinente indiano, e particularmente na África. Haverá um 
aumento maciço na população trabalhadora disponível nessas partes 
do mundo.  

Assim como a produção de bens foi transferida do Ocidente 
para a China nas últimas três décadas, uma mudança semelhante 
poderia levar a produção de bens a se deslocar para o subcontinente 
indiano e, particularmente, para a África. Nela, a taxa de crescimento 
da população trabalhadora em países como Nigéria e Congo será 
bastante notável nas próximas décadas.  

Há também, é claro, a possibilidade de novas ondas de 
migração desses países pobres para os países mais ricos da América, 
Europa e Ásia. Mas os problemas políticos, sociais e econômicos 
causados pela migração em massa são tão graves de modo a única 
alternativa viável seria levar capital e gestão aos trabalhadores 
desses países pobres, em vez de migrar para os países ricos.  

Goodhart e Pradhan argumentam, embora essa nova direção 
para a globalização seja possível, ainda assim a consideram um tanto 
improvável. 

Ironicamente, muito poucos usam uma linha de argumento 
acreditado por eles ser um obstáculo potente e imediato, mas 
necessário de ser tratado de uma forma ou de outra – a armadilha da 
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dívida e como sair dela (Capítulos 11 e 12, respectivamente). O viés 
deflacionário das últimas décadas, reforçado pela Crise Financeira 
Global (GFC), levou a políticas monetárias massivamente 
expansionistas, com taxas de juros, tanto nominais quanto reais, 
caindo para níveis historicamente excepcionalmente baixos.  

Isto levou, como se pretendia, a um aumento dramático do 
endividamento, tanto no setor público como no privado. A principal 
exceção nos últimos anos tem sido a redução dos índices de 
alavancagem dos bancos, cujo nível perigoso em 2007/2008 foi um 
fator preponderante na causa do GFC, além da queda na 
alavancagem das famílias em países onde este setor passou por uma 
crise habitacional.  

Embora os índices de endividamento tenham aumentado, 
dramaticamente, não há preocupação suficiente com a alavancagem. 
Isso porque os índices de serviço da dívida não aumentaram junto 
com os índices do estoque da dívida, graças a uma correlação inversa 
quase exata entre os índices de dívida crescentes e taxas de juros em 
declínio. Isso está descrito no Capítulo 11. 

Ao mesmo tempo, essas baixas taxas de juros naturalmente 
elevaram os preços dos ativos. Às vezes, as políticas monetárias dos 
Bancos Centrais foram acusadas de exacerbar a desigualdade.  

Mas se os Bancos Centrais não tivessem expandido a liquidez 
com a baixa de juros, mantendo as outras políticas constantes, o 
desemprego teria sido pior. Isso, normalmente, prejudica mais os 
mais pobres. Assim, as políticas do Banco Central provavelmente 
reduziram a desigualdade de renda.  

As políticas alternativas sugeridas por alguns autores teriam 
tido uma maior dependência de políticas fiscais expansionistas. Mas 
não só as relações de dívida do setor público cresceram mais 
rapidamente nas últimas décadas em comparação a qualquer outro 
período de paz anterior, mas também as perspectivas para as 
despesas relacionadas com a saúde e as pensões são tais de modo as 
projeções das condições orçamentárias futuras serem muito 
preocupantes, para dizer o mínimo, ver Diagramas 1.8 e 1.9. 
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Se Goodhart e Pradhan estiverem certos, futuras pressões 
inflacionárias elevarão as taxas de juros, agravando ainda mais os 
problemas fiscais. 

Na verdade, estamos em uma armadilha da dívida. Os índices 
de endividamento são tão altos de modo os aumentos nas taxas de 
juros, especialmente em um momento de baixo crescimento, 
poderem levar os mutuários expostos a um estado insustentável de 
grau de fragilidade financeira.  
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Como resultado, as Autoridades Monetárias não podem 
aumentar as taxas de juros, de forma acentuada ou rápida, sem 
correr o risco de provocar outra recessão. Ela por si só pioraria tudo.  

Mas isso deixará as taxas de juros, e a consequente enxurrada 
de liquidez, suficientemente expansionistas (acomodando-se, no 
discurso do Banco Central), de modo os índices de endividamento 
provavelmente aumentarem ainda mais. 

A pergunta inevitável então é: como podemos escapar dessa 
armadilha da dívida? No Capítulo 12, Goodhart e Pradhan discutem 
uma variedade de mecanismos para escapar da armadilha da dívida, 
notadamente crescimento, inflação inesperada, inadimplência, 
cancelamento da dívida jubilar, reestruturação da dívida ou mudança 

do financiamento de dívida para o financiamento de capital.  

Eles demonstram todas essas alternativas terem problemas, 
exceto o crescimento. Infelizmente, provavelmente permanecerá 
lento na melhor das hipóteses.  

Claro, seria bom aumentar a produtividade, mas seu 
crescimento foi decepcionantemente fraco durante o período desde o 
GFC, por razões ainda não claras. A ideia de existirem políticas 
estruturais do lado da oferta capazes de aumentar a produtividade 
sem dor é, infelizmente, uma fantasia.  

Se a robótica, a IA e outras feitiçarias tecnológicas puderem 
ajudar a melhorar a produtividade per capita, tanto melhor. As 
preocupações com a falta de empregos no mundo provavelmente 
serão infundadas, dizem alguns analistas, pois haverá empregos mais 
além dos suficientes para cuidadores dos velhos! 

Como tudo isso pode deixar a política e os formuladores de políticas 
públicas indiferentes? 

Ao longo das últimas décadas, os banqueiros centrais têm sido 
os melhores amigos dos Ministros das Finanças, enquanto os próprios 
banqueiros centrais alcançaram o status de estrelas do rock. Como os 
Ministros das Finanças têm presidido aos déficits contínuos e ao 
aumento do grau do endividamento, a carga de juros foi contida por 
quedas simultâneas nas taxas de juro.  
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A política do Banco Central facilitou o caminho para os políticos. 
Não admira que a independência do Banco Central não tenha sido 
alvo de críticas muito sérias, exceto em relação às suas políticas 
monetárias menos convencionais. Elas parecem borrar as fronteiras 
entre as políticas monetária e fiscal. 

Os Bancos Centrais têm estado no “banco do motorista” até 
agora. Antes do início do GFC, os Bancos Centrais atribuíam a seus 
regimes de metas de inflação a maior parte do crédito pela 
persistente desinflação.  

Após a crise financeira mundial, os Bancos Centrais foram 
criticados por não conseguirem aumentar a inflação, mas suas 
medidas não convencionais ajudaram a elevar os preços dos ativos 
em benefício de investidores e proprietários de imóveis. Se Goodhart 
e Pradhan estiverem certos em defesa dessa tese, então, grande 
parte da desinflação das décadas anteriores deve ser atribuída à 
demografia, colocando a eficácia da política monetária em ditar a 
trajetória da inflação em questão, ainda mais se comparado ao 
período pós-crise. 

A tese principal deste livro é: a grande reversão demográfica 
em breve elevará a inflação e as taxas de juros. Com os graus do 
endividamento do setor público em níveis elevados e as pressões 
demográficas continuando a agravar-se, as metas e objetivos dos 
Ministros e dos Bancos Centrais podem em breve deixar de estar 
confortavelmente alinhados e entrar em conflito.  

Além disso, o efeito da Flexibilização Quantitativa (QE) foi 
reduzir drasticamente a duração média da dívida do setor público, 
incluindo os passivos em dinheiro do Banco Central. A implicação 
disso será, quando as taxas de juros subirem, ter um efeito ainda 
mais rápido no aumento da carga de juros a ser enfrentada pelo 
Ministro das Finanças.  

Assim, o Capítulo 13 argumenta: a independência do Banco 
Central (CBI) estará sob ameaça ainda maior no futuro em vez do 
ocorrido recentemente. 

O capítulo final, o Capítulo 14, não apenas revisa e resume 
seus argumentos, mas também descreve e enfatiza suas diferenças 
com a maioria das análises atuais. Goodhart e Pradhan acreditam a 
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visão dominante do futuro de longo prazo estar completamente 
errada. 

Vou resumir, em seguida, algumas ideias-chave e a conclusão. 
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Dependência, Demência e  
a Vindoura Crise dos Cuidados com Idosos 

Introdução 

As implicações do agravamento das taxas de dependência 
futuras, conforme descrito no capítulo anterior, tornam-se ainda mais 
graves quando os efeitos do envelhecimento sobre a saúde são 
considerados. O aumento da expectativa de vida implica uma 
proporção crescente dessa população envelhecida ficar incapacitada 
com demência e outras causas de dependência, como Parkinson e 
artrite, muitas vezes com multimorbidade. 

Mais da metade (54,0%) da população com mais de 65 anos 
em 2015 tinha duas ou mais doenças e, como esperado, a 
multimorbidade aumenta com a idade: em 2015, de 45,7% para 
pessoas de 65 a 74 anos para 68,7% para pessoas com mais de 85 
anos; e ao longo do tempo: para 64,4% em 2025 e 67,8% em 2035, 
para maiores de 65 anos’. Sem dúvida, precisará de cuidados.  

O cuidado envolve apoio pessoal e emocional. Os robôs não 
podem fornecer isso, embora possam ser de algum suporte nas 
atividades físicas e de monitoramento.  

Como resultado, uma parcela crescente da força de trabalho, da 
família ou não, será redirecionada para cuidar dos idosos. A 
introdução de remédios como Aducanumab da Biogen e, talvez, do 
Oligomanato da China, deu aos especialistas da área algum motivo 
para otimismo cauteloso, mas é claro, detecção, diagnóstico, cura e 
política estão muito atrasados em relação aos sucessos médicos de 
outros campos, por exemplo, artroplastias de quadril, operações de 
catarata, etc.  

Na literatura de Saúde, a dependência é definida como a 
necessidade de cuidados e assistência externa. Já na literatura 
macroeconômica a dependência refere-se apenas a determinadas 
faixas etárias, independentemente de sua condição física. 

Nas três seções deste capítulo, Goodhart e Pradhan discutem as 
previsões preocupantes para a incidência de dependência e 
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demência, inicialmente, seus custos estimados e, depois, algumas 
consequências macroeconômicas. 

Envelhecimento é Perigoso 

O aparecimento da demência, da qual o Alzheimer é o tipo mais 
comum e mais conhecido, torna os seus doentes cada vez mais 
incapazes de realizar as atividades normais da vida diária (AVD) e, 
portanto, necessitando de cuidados e assistência. A prevalência de 
demência aumenta exponencialmente com a idade.  

Seria extremamente azarado ter demência antes dos 65 anos, 
mas o escore de risco de demência para aqueles com mais de 85 
anos é quatro vezes maior em relação a aqueles com 75 anos ou 
aqueles com positividade para ApoE4, os próximos dois fatores de 
risco com pontuação mais alta.  

A demência é uma das várias causas de dependência, a par, por 
exemplo, da artrite e do Parkinson. Ambos também aumentam com a 
idade. No artigo de Kingston et al. (2018b), a prevalência de 
dependência, representada pela proporção daqueles com baixa, 
média e alta dependência, em relação à sua população total, ou seja, 
mais os independentes, foi a seguinte (Tabela 4.1). 

 

Nossas sociedades hoje ainda são relativamente jovens, em 
comparação com o esperado, e estão bem cientes do câncer e das 
doenças cardíacas. Nesses casos, a mortalidade geralmente ocorre 
relativamente cedo, mesmo muito rapidamente.  

Existem poucos pacientes com ambas as doenças. Sofrem em 
um alto nível de intensidade por muitos anos, até décadas, mas é 
exatamente isso feito pela demência geralmente com pacientes e 
cuidadores.  
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A maioria de nós está, e a sociedade certamente está, 
inconsciente daquilo realmente reservado por um futuro de 
envelhecimento. Talvez seja por isso haver tanto otimismo e pouca 
cautela sobre os aumentos persistentes na expectativa de vida, na 
ausência de um milagre médico no tratamento da demência (e do 
Parkinson). 

No World Alzheimer Report (Patterson 2018, p. 41), há a 
seguinte citação, 

“Um terço dos bebês nascidos agora no Japão”, disse-me Kenji 
Toba, “viverá até 100 anos. O risco de demência em um 
centenário no Japão é de 99%. Todo mundo tem de entender ‘é 
a minha história’. Não a sua história. 'O declínio cognitivo é a 
minha história.'" 

Chegar à vida de 100 anos (Gratton e Scott 2016; Scott 2019), 
não é um resultado tão bom se significa apenas mais anos de 
demência. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) argumentaria a 
previsão de 99% não ser uma certeza. Pelo menos alguns casos de 
demência são evitáveis. 

Sua última campanha identifica fatores de estilo de vida 
capazes de reduzirem o risco de demência. Essa campanha enfrenta 
uma batalha difícil, dada a baixa conscientização do público e, 
portanto, o desejo político limitado de enfrentar os problemas 
causados pela demência.  

A pesquisa do World Alzheimer Report (2019) com cerca de 
70.000 pessoas em 155 países sugere:  

(i) 1 em cada 4 pessoas acha não haver nada possível de 
ser feito para prevenir a demência,  

(ii) 2 em cada 3 pessoas pensam a demência ser uma 
doença normal parte do processo de envelhecimento, e 
mais preocupante, 

(iii) 62% dos médicos pensam o mesmo.  
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Assim, mesmo caso houver benefícios significativos em seguir 
as recomendações da OMS, a disposição de segui-las agressivamente 
deve ser menor, dada a convicção de não serem bem-sucedidas.  

No caso do câncer, a detecção precoce continua sendo a melhor 
aposta para a sobrevivência. No caso da demência, muito trabalho 
está sendo feito em biomarcadores para identificar essa doença 
crônica no início, mas o sucesso tem sido ilusório até agora. Mesmo 
caso a detecção precoce seja bem-sucedida, as perspectivas de 
retardar a doença ainda são incertas, e uma cura definitiva não está à 
vista. 

O único brilho de alegria nos dados é a prevalência de 
demência específica para a idade vem caindo nos EUA, Reino Unido, 
Suécia e Holanda – e a previsão é continuar assim. China e Japão, no 
entanto, viram o oposto, um aumento.  

No caso do Reino Unido, esse declínio é, no entanto, quase 
inteiramente focado em homens na faixa etária de 65 a 75 anos. Isso 
se deve muito provavelmente ao fato de a proporção de homens 
parando de fumar estar sendo maior se comparado às mulheres.  

Além disso, a prevalência permanece praticamente a mesma, 
exceto a alta dependência dever aumentar muito mais rápido face à 
média dependência. A Tabela 4.2, de Kingston et al. (2018b), fornece 
definições. 
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Tabela 4.2 Classificação de dependência de intervalo de necessidade 

CFAS— 
Cognitive Function 
and Ageing Study;

ELSA— 
English Longitudinal 
Stu Ageing;

alta dependência Pontuação do MMSE 
de 0-9: ou precisa de 
ajuda para usar o 
banheiro, ou para se 
transferir da cadeira 
ou da cama, ou 
incontinente e precisa 
de ajuda para calçar 
sapatos e meias, ou 
precisa de ajuda para 
se alimentar, ou é 
frequentemente 
incontinente e precisa 
de ajuda para vestir-
se

Precisa de ajuda para 
usar o banheiro ou a 
cadeira ou a cama ou 
tem problemas de 
continência e precisa 
de ajuda para calçar 
sapatos e meias

Dependência média Necessita de ajuda 
todos ou quase todos 
os dias para calçar 
sapatos e meias, 
cozinhar uma 
refeição quente ou 
não consegue se 
vestir sem ajuda

Precisa de ajuda para 
calçar sapatos e 
meias ou para 
preparar uma 
refeição quente

Baixa dependência Necessita de ajuda 
para lavar-se ou 
banhar-se, ou cortar 
as unhas dos pés, ou 
dificuldade 
considerável com 
tarefas domésticas

Precisa de ajuda para 
tomar banho ou 
ducha, ou dificuldade 
em puxar ou 
empurrar objetos 
grandes, ou 
dificuldade em fazer 
trabalhos em casa e 
no jardim
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CFAS—CogniTve FuncTon and Ageing Study; ELSA—English Longitudinal Stu Ageing; MMSE—Mini-

Mental State ExaminaTon Source Kingston et al. (2018) 

Embora seja possível cuidar de pacientes com demência em 
casa para aqueles com dependência média, ou menos, seria difícil 
fazê-lo para alta dependência. Os números, novamente de Kingston 
et al. (op. cit., Tabela 4.2), são projetados para serem os seguintes 
em 2035 para o Reino Unido, incluindo a variação percentual de 2015 
(Tabela 4.3). 

 

O número com alta dependência deverá subir de 783 para 
1.065, um aumento de 36%. Como observado anteriormente, o ônus 
da demência aumentou principalmente devido ao aumento da 
expectativa de vida, não devido ao aumento da prevalência.  

Não está ocorrendo apenas nos países de alta renda. Os 
maiores aumentos na demência estão ocorrendo em países de baixa 
e média renda (LMICs), veja o World Alzheimer Report (WAR) (2018), 
Prefácio. 

Neste relatório, a estimativa para o número de pessoas vivendo 
com demência passa de 50 milhões em 2015, para 82 milhões em 
2030, para 152 milhões em 2050 (ibid., p. 34), triplicando nesses 35 
anos. 

Pior, ainda não há cura à vista. Como observa WAR (2018, p. 
7), 

Independente Não classificado de 
outra forma acima e 
sem itens ausentes 
de outras categorias

Não classificado de 
outra forma acima e 
sem itens ausentes 
de outras categorias
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Desde 1998, 100 medicamentos foram testados e apenas 
quatro foram autorizados para uso. E estas não são pílulas 
mágicas. Eles podem ajudar a controlar alguns dos sintomas da 
demência, para algumas pessoas, mas apenas para algumas 
pessoas, e a maioria das pessoas no mundo não chega perto 
deles. Mas quem sabe alguma coisa sobre a doença sabe: não 
vai haver uma pílula mágica. 

Foi em circunstâncias estranhas quando, em outubro de 2019, 
apareceu um novo medicamento, o Aducanumab. Ele falhou em seu 
teste inicial, mas em uma revisão posterior, passou-se a acreditar ser 
alguma promessa de retardar o aparecimento da doença de 
Alzheimer para um subconjunto de pacientes. Isso ter sido saudado 
pela imprensa britânica como um grande avanço é um sinal de 
desespero ou, na melhor das hipóteses, uma celebração muito 
prematura. 

Embora possamos esperar avanços médicos, seria imprudente 
planejar com base em suposições de quando eles serão disponíveis. 
Enquanto isso, a lacuna entre o sucesso relativo na cura/substituição, 
até mesmo no rejuvenescimento de outras partes do corpo (abaixo 
do cérebro), e o fracasso relativo na reparação de danos cerebrais 
torna-se ainda maior.  

No entanto, tem havido muito menos pesquisa e financiamento 
para distúrbios neurodegenerativos em vez de ser apenas para 
câncer. Mais uma vez, conforme indicado no Prefácio ao WAR (2018, 
p. 4), 

Em geral, o relatório visa esclarecer se o nosso apelo para 
aumentar os gastos com pesquisa em demência ainda é 
relevante em certa medida. Em comparação com o número de 
pessoas com desenvolvimento da demência – uma a cada 3 
segundos – os valores dedicados à pesquisa são minúsculos. 
Para começar, não há pesquisa original suficiente. A proporção 
global de publicações sobre doenças neurodegenerativas versus 
câncer é surpreendente de 1:12. Ao mesmo tempo, poucas 
pessoas estão se dedicando à pesquisa sobre demência. 
Embora existam muitas razões para isso, não é surpreendente, 
porque já se passaram 40 anos desde ter acontecido qualquer 
avanço significativo. 
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Um relatório recente do Financial Times sobre Alzheimer, 
publicado em 25 de junho de 2019, incluiu o gráfico abaixo 
(Diagrama 4.1). 

 

Custos da Demência 

O custo da demência mais citado, de Prince et al. (2015), é 
chegar, a partir de 2018, a algo em torno de US$ 1 trilhão. O World 
Dementia Council (“Derrotando a Demência: O Caminho para 2025”, 
dezembro de 2012) acredita: esse custo deve dobrar para US$ 2 
trilhões até 2030. 

Muitos dos custos da demência estão ocultos, no sentido de não 
entrarem no cálculo do PIB, não representando produção, receita ou 
despesa mensuráveis. Mas eles são reais, no entanto.  

Existem três tipos de custos associados à demência:  

• primeiro, o custo para os próprios pacientes,  

• segundo, o custo dos cuidadores dos pacientes e  

• terceiro, o custo de P&D 'incluindo custos irrecuperáveis' e 
bem-sucedido e (até agora quase totalmente) malsucedidos 
ensaios, cuja soma tem sido extremamente baixa, em 
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comparação com aqueles para o tratamento do câncer e 
comparado ao custo gigantesco do problema. 

Os principais custos, é claro, recaem sobre aqueles com 
sofrimento de demência, no custo médico explícito e sob o pretexto 
de redução da qualidade de vida. Os coautores não têm 
conhecimento de nenhuma tentativa de mensurar explicitamente o 
custo da redução da qualidade de vida, por exemplo, para realizar um 
exercício de custo/benefício sobre propostas para alocar maiores 
recursos para pesquisa ou tratamento de demência.  

Para uma breve discussão sobre “medir o valor econômico do 
envelhecimento saudável”, ver Egglestone (2019). Mas poderia, e 
provavelmente deveria, ser feito, por exemplo, por métodos de 
pesquisa. Um exemplo é dado na seguinte nota: 

Aproxime-se de uma amostra de adultos. Explique como a 
probabilidade de demência aumenta com a idade. Em seguida, 
pergunte qual proporção de sua renda anual (de agora até a 
aposentadoria) eles estariam dispostos a pagar para reduzir a 
probabilidade de se tornarem sujeitos à demência em 10% ao 
longo do tempo, por exemplo, de, digamos, 40% aos 82 anos 
para 30% nessa idade, supondo isso poder ser feito com 
certeza. Os resultados deste teste hipotético seriam apenas 
subjetivos e indicativos, mas melhores em lugar de nada. 

O segundo fardo mais pesado recai sobre os cuidadores. 
Quando os cuidadores não são profissionais, geralmente são 
familiares (ocasionalmente amigos), geralmente parceiros ou filhos. 
Atuam como cuidadores não remunerados de pessoas com demência, 
pelo menos até quando a demência e/ou comorbidade se torne tão 
extrema a ponto de o demente ter de ir para tratamento 
especializado em um hospital ou casa de repouso.  

The Lancet Commissions on 'Dementia Prevention, Intervention 
and Care' (2017, p. 2710) argumenta: as famílias preferem ter 
pessoas com demência morando em casa para proteger a qualidade 
de vida do paciente, mesmo quando isso tenha seu preço nos 
cuidadores. Os cuidadores familiares de pessoas com demência 
tendem a sofrer de depressão ou ansiedade, pior saúde física e 
efeitos negativos em sua vida profissional. 
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No Reino Unido, a forma como esses custos de demência são 
tratados é, na opinião de Goodhart e Pradhan, inaceitável. 

Notas de Damian Green (junho de 2019), 

O sistema [médico] também não deve discriminar entre 
diferentes condições. Algumas condições de longo prazo, como 
câncer, são tratadas clinicamente pelo NHS; o tratamento é, 
portanto, gratuito no ponto de uso. Outras condições, como a 
demência, são amplamente tratadas pelo sistema de assistência 
social e, portanto, podem acabar custando aos indivíduos 
somas significativas de dinheiro. Um novo sistema de 
assistência social deve acabar com essa “loteria da demência”. 

A loteria da demência pode ser ainda mais difícil quando 
misturada com mudanças nas estruturas sociais. Kingston et alii. 
(2017, p. 1681) observam a fragmentação familiar (divórcios, maior 
dispersão geográfica dentro das famílias, aumento da participação 
feminina no trabalho) dificulta a prestação de cuidados no domicílio. 
Isso pode deixar aqueles considerados como tendo “baixa 
dependência” significativamente piores.  

Na Inglaterra, observam os autores, as autoridades tornaram 
os critérios de elegibilidade muito mais difíceis para os cuidados com 
financiamento público. Logo, é improvável aqueles com baixa 
dependência se qualificarem para os receber, deixando-os sem 
financiamento público ou a atenção de sua unidade familiar extensa. 

Príncipe et ai. (2015) reúnem esses custos diretos (privados e 
públicos) e indiretos da demência para estimar capaz de ter 
ascendido, a partir de 2018, a algo em torno de US$ 1 trilhão, 'cerca 
de 1% do Produto Interno Bruto mundial agregado' (ibid., Capítulo 
6.1, p. 56), 

Além dos cuidados informais, onde os custos são grandes, mas 
a quantificação extremamente difícil e incerta, a conclusão na opinião 
de Goodhart e Pradhan é os gastos totais serem notavelmente 
pequenos, especialmente nos países de baixa e média renda, dada a 
escala da preocupação. 
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Assim, na Estimativa de Custos de Demência de 2015 de Prince 
et al., Relatório Mundial de Alzheimer, 2015, Capítulo 6, pp. 56–67, 
afirmou-se: 

Os custos per capita são divididos em três subcategorias de 
custos: 1. custos médicos diretos, 2. custos diretos de 
assistência social (cuidados domiciliares remunerados e 
profissionais e cuidados residenciais e domiciliares) e 3. custos 
de cuidados informais. 

Esses custos são divididos conforme mostrado abaixo nas 
(Tabelas 4.4 e 4.5): 

 

 

Esses custos também variam muito entre os países, como o 
relatório do FT (ibid.) mostrou no diagrama 4.2: 
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A consequência é “a demência é atualmente subdetectada, 
subdiagnosticada, subdivulgada, subtratada e subgerida na atenção 
primária” (WAR 2016, Executive Survey, primeira página). Os 
principais estudos de demência consultados, por exemplo, Comissão 
Lancet, 'The World Alzheimer Reports', está repleta de exemplos de 
insuficiência. 

No Relatório Mundial de Alzheimer (2016) sobre 'Melhoria da 
saúde para pessoas viventes com demência', os autores tentaram 
modelar as 'implicações de custo dos cuidados de saúde da demência' 
(Capítulo 7, pp. 110-121). Os percursos foram construídos 
especificamente para medir os serviços de saúde consumidos por 
pessoas diagnosticadas com demência. 

Os custos estimados resultantes foram minúsculos, em relação 
ao PIB, ou como porcentagem dos gastos totais com saúde (ver, ibid., 
Tabela 7.4), variando de um máximo de 0,04% do PIB e 0,5% do 
gasto total com saúde na Coreia do Sul, até mínimo de 0,0003% 
(PIB) e 0,01% (gasto total em saúde) no México. O objetivo deste 
exemplo é ilustrar quão pouco está sendo feito, ou está sendo 
considerado nessa frente, em relação à escala das necessidades 
percebidas. 

A terceira categoria de custos, os custos de P&D dos 
tratamentos de demência, tem sido muito baixo em todas as medidas 
até agora. 

Uma pergunta então é: por quê? Por qual razão mais recursos 
(públicos ou privados) não foram alocados para prevenir, deter ou 
reverter a demência? 



 52

A principal razão é, até recentemente, nada ter funcionado 
bem, nem medicamentos nem simples medidas de apoio. Há um 
otimismo mais cauteloso entre os especialistas da área por causa do 
lançamento do Aducanumab da Biogen e (em menor grau) do 
Oligomanato da China (também conhecido como GV-971).  

Deixando de lado os resultados possíveis do uso desses 
medicamentos gerar, a rejeição inicial e posterior ressurgimento do 
Aducanumabe levantaram dúvidas sobre sua eficácia, enquanto a 
opacidade em torno do processo de aprovação na China é motivo de 
preocupação para muitos.  

Esse é o único sucesso da luta médica contra a demência obtido 
até agora, e sua recepção cautelosa é bem-vinda e necessária. Parte 
do otimismo também é ele pode incentivar mais participação 
financeira e de pesquisa. 

Ambas as drogas esperam retardar o início da demência, mas 
os biomarcadores possíveis de identificar a condição ainda não foram 
testados com sucesso e ainda não há otimismo sobre o progresso em 
direção à reversão da demência. 

A segunda razão é a falta de apoio oficial. Como a discussão 
anterior sugere, muito pouco do tratamento relacionado à demência é 
sustentado por gastos públicos.  

Por sua vez, isso implica uma falta de fluxos financeiros 
constantes do setor público para as empresas privadas. Algumas 
mudanças podem ser vistas no sistema, muito pequenas em relação 
ao problema em questão e em um ritmo glacial. E, como em todas as 
outras questões destacadas aqui, há uma grande variedade entre os 
países quando se trata de suporte oficial. 

Nos EUA, a demência está sendo considerada uma doença 
crônica equivalente ao diabetes e à hipertensão. Os ajustes de risco 
HCC51/52 permitirão maiores pagamentos do Medicare para 
pacientes com demência. Como resultado dessa mudança, a 
Plataforma Global de Alzheimer estima “aproximadamente US$ 2 
bilhões fluirão para o sistema em 2020 para detectar, diagnosticar e 
tratar a demência sob esses códigos” (Dwyer 2019).  
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Isso é o dobro do investimento estimado de US$ 1 bilhão em 
capital de risco feito pelas empresas americanas na última década. 
Mas isso ainda é apenas uma sombra pálida dos US$ 16,5 bilhões de 
investimento de risco em medicamentos relacionados ao câncer nos 
últimos 10 anos (Vradenburg 2019). 

As mudanças no reconhecimento e no tratamento da demência 
estão acontecendo muito lentamente para diminuir o desafio a 
aumentar a cada dia. 

Implicações para a Macroeconomia 

Embora a incapacidade de responder adequadamente às 
necessidades crescentes dos idosos seja uma tragédia para os aflitos 
e seus cuidadores familiares, e um escândalo social, ainda podemos 
perguntar quais são as implicações macroeconômicas quantificáveis. 
A necessidade de gastos extras com saúde é uma delas, mas isso é 
discutido mais detalhadamente nos Capítulos 11 e 13.  

Neste Capítulo 4, Goohart e Pradhan focam, em vez disso, em 
três questões:  

• primeiro, o redirecionamento de uma parcela crescente da força 
de trabalho para cuidar de uma população envelhecida, e 
particularmente para aqueles com sofrimento de demência;  

• segundo, onde está a oferta de cuidadores a serem 
empregados, por exemplo, em asilos, e pessoas apoiadoras dos 
idosos ou seus cuidadores familiares não remunerados na 
moradia de origem; 

• terceiro, qual será o impacto da combinação da idade diferida 
de casamento/criação dos filhos com o aumento da 
dependência da velhice sobre os ciclos de vida pessoal? 

Redirecionamento Crescente da Força de Trabalho para Cuidar da 
Saúde de Idosos 

O problema básico é: o envelhecimento exigirá quantidades 
cada vez maiores de trabalho sejam redirecionadas para o cuidado 
dos idosos exatamente no momento quando a força de trabalho 
começa a diminuir. Há duas dinâmicas a serem consideradas aqui. 



 54

Primeiro, uma parcela da força de trabalho cuidadora dos idosos 
produzirá serviços para uso imediato em vez de consumo durável. 

Esses serviços, como Goohart e Pradhan argumentaram 
anteriormente, provavelmente não serão substituídos pela 
automação.  

Logo, o restante da força de trabalho precisará aumentar sua 
produtividade para gerar uma quantidade maior de produção futura. 
Precisaremos de toda a automação possível de obter no resto da 
economia, para aumentar a produtividade adequadamente, em parte 
necessária para compensar aquilo a ser perdido para cuidar da 
população em envelhecimento. 

Em segundo lugar, esses serviços peculiares não podem ser 
deslocados da mesma forma como as atividades de menor valor 
agregado na manufatura foram deslocadas. O próprio processo de 
globalização da cadeia de suprimentos de manufatura alcançou a 
maior parte de seus ganhos, portanto, haverá menos “ventos a favor” 
da globalização, embora os problemas do envelhecimento se 
acumulem globalmente. 

Fornecimento de Cuidadores 

Enquanto as fileiras dos idosos crescem, haverá uma 
necessidade crescente de profissionais relevantes, geriatras, 
neurologistas e psiquiatras. Sujeito a restrições fiscais e outros 
requisitos de recursos concorrentes, não deve haver barreira, em 
princípio, para atender a essas necessidades em países de alta renda 
(HIC na sigla em inglês). Mas será mais difícil fazê-lo em países de 
baixa e média renda (LMIC na sigla em inglês) e a cobertura, na 
prática, continua insuficiente nos HIC.  

Da mesma forma, enquanto o número e as necessidades dos 
idosos se expandem, os prestadores de cuidados primários, GPs e 
enfermeiros seniores em cirurgias se tornarão mais conscientes e 
mais bem treinados tanto no diagnóstico quanto no tratamento 
potencial, mais uma vez nos HIC em vez de nos LMIC. 

Considerando a oferta disponível de profissionais qualificados 
neste campo ser e continuará sendo maior nos HIC, em lugar de ser 
nos LMIC, o inverso provavelmente será e continuará sendo o caso 



 55

dos cuidadores básicos empregados. Isto excluindo os cuidadores 
familiares (e amigos) não remunerados.  

O trabalho de fornecer assistência para as atividades da vida 
diária nas quais as pessoas com demência não podem mais fazer por 
si mesmas, por exemplo, vestir-se, tomar banho, ir ao banheiro, 
caminhar, ler etc., não é glamuroso, gratificante (como ensinar pode 
ser), nem bem pago. No entanto, o trabalho envolve várias 
qualidades-fundamentais como empatia, paciência, gentileza e 
comunicação. Escreveu bem Camilla Cavendish, no Extra Time (2019, 
p. 97): 

“Um trabalho onde o QE [Quociente Emocional] já é primordial, 
ou deveria ser, é cuidar. A demanda por cuidadores aumentará 
acentuadamente enquanto as populações envelhecem, e as 
habilidades mais necessárias serão aquelas onde… os robôs não 
podem fornecer: resiliência emocional, intuição e empatia. No 
entanto, as pessoas responsáveis por esses trabalhos de 
cuidado são frequentemente desprezadas ou descritas como 
“não qualificadas”, porque têm talentos não considerados 
“acadêmicos”. 

Eu mesmo vi isso quando viajei pela Inglaterra em 2013, 
entrevistando enfermeiras juniores e profissionais de saúde 
para uma revisão independente quando fui contratada pelo 
Departamento de Saúde. Conheci centenas desses funcionários 
maravilhosos, trabalhando em hospitais ou ajudando a cuidar 
de pessoas em casa, e fiquei impressionada com a 
extraordinária maturidade e a resiliência necessárias para 
entrar na casa de um idoso estranho, estabelecer um 
relacionamento e ajudá-los a tomar banho. Fiquei surpresa e 
chateada com as atitudes condescendentes de alguns 
enfermeiros e médicos seniores tinham para com os assistentes 
de saúde juniores em hospitais porque estavam “apenas” 
fazendo chá, levantando pacientes da cama ou ajudando-os a 
comer. No entanto, essas são as pessoas justamente passando 
mais tempo ao lado do leito, são mais propensas a perceber 
quando algo está errado e podem fazer toda a diferença para o 
paciente se sentir seguro ou com medo”. 
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Naquela pesquisa anterior, The Cavendish Review (julho de 
2013), Sumário Executivo, p. 7, ela escreveu, 

“A frase “cuidados básicos” subestima dramaticamente o 
trabalho deste grupo. Ajudar um idoso a comer e engolir, dar 
banho em alguém com dignidade e sem machucá-lo, 
comunicar-se com alguém com demência precoce; fazer essas 
coisas com bondade inteligente, dignidade, cuidado e respeito 
requer habilidade. Fazer isso sozinho na casa de um estranho, 
quando a enfermeira distrital não deixou nenhum bilhete e você 
está sendo pago para estar lá por 30 minutos, exige 
maturidade e resiliência consideráveis. 

Assim como os assistentes de saúde, os assistentes de 
assistência social estão cada vez mais assumindo tarefas mais 
desafiadoras, tendo de cuidar de idosos mais frágeis. No 
entanto, seu treinamento é extremamente variável. Alguns 
empregadores não estão cumprindo seu dever básico de 
garantir seus funcionários serem competentes. Conversei com 
funcionários e disseram só terem recebido um DVD para assistir 
em casa antes de serem enviados diretamente para a linha de 
frente. Conversei com outras pessoas solicitadas a pagar do 
próprio bolso o treinamento obrigatório. É por isso a Revisão do 
Trabalho propõe padrões mínimos de competência antes de os 
funcionários poderem trabalhar sem supervisão, na forma do 
“Certificado de Cuidados Fundamentais” – e um código de 
conduta para os empregadores (Recomendações 3.15).” 

De onde vamos obter os modelos preparados para fazer um 
trabalho difícil exigente de alto QE (Quociente Emocional), mal pago e 
considerado não qualificado e de baixo prestígio?  

A necessidade contínua e crescente de ou cuidadores neste 

campo mostra o vazio dos programas de garantia de emprego, 
sugeridos em alguns quadrantes. Há vagas contínuas para 
cuidadores, mas os jovens do sexo masculino sem instrução, por 
exemplo, podem não querer fazer esse trabalho nem voltar a se 
adequar a ele.  

A Cavendish Review (op. cit.) tem um excelente Capítulo 6 
sobre recrutamento e treinamento, mas não aborda a questão de 
onde poderia vir a oferta de estagiários apropriados. 
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A opinião de Goohart e Pradhan é: continuará a existir uma 
escassez crônica de candidatos adequados no Reino Unido e 
provavelmente na maioria dos outros HIC. 

A solução mais viável seria, pensam, ser a imigração 
direcionada. Deveria haver uma categoria de visto, dando preferência 
a mulheres sobre homens, e para adultos sobre jovens, onde o 
ingressante se compromete a trabalhar como cuidador por, digamos, 
dois anos (e pode permanecer no Reino Unido somente após cumprir 
com sucesso seu/ seu compromisso) e, em troca, recebe treinamento 
preliminar (incluindo, se necessário, treinamento em idiomas) e 
moradia assistida inicialmente (deportada se não for certificada) 
gratuitamente, e autorizada a mudar de emprego e permanecer no 
Reino Unido após completar o tempo necessário período.  

No relatório do FT Lex sobre o “envelhecimento do Japão”, foi 
afirmado: “os movimentos do governo para preencher vagas com 
trabalhadores estrangeiros nem sempre foram bem-sucedidos. As 
barreiras culturais e linguísticas são altas. A imigração é 
politicamente controversa’. 

Ciclo de Vida em Mudança 

Além do aumento da expectativa de vida e, portanto, da 
incidência de demências, houve outra mudança demográfica, cujas 
implicações macroeconômicas também foram insuficientemente 
consideradas. Trata-se do aumento da idade do casamento e da idade 
quando a mulher tem seu primeiro filho (Diagramas 4.3 e 4.4). 
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A combinação dessas duas tendências significa o ciclo de vida 
agora ser distintamente diferente daquele, digamos, de 40 ou 50 
anos atrás. Em uma linha de tempo simplificada naquela época, 
poderíamos dividir a vida em quatro estágios (Tabela 4.6): 

 

Como a prevalência de demência aumenta exponencialmente 
com a idade, e os cuidados sociais são limitados, as crianças, agora 
com idade entre 50 e 67 anos, estarão mais propensas a ter de lidar 
com pais dependentes (e dementes) em comparação ao caso de 
alguns 40/50 anos atrás. Pense na política de um único filho na 
China, com um neto de quatro avós, dois dos quais poderiam 
facilmente contrair demência em algum momento! 

Antigamente, as pessoas eram em sua maioria livres de 
cuidados de dependência por volta dos 40 anos até a aposentadoria, 
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quando seus rendimentos eram mais altos e a perspectiva de 
aposentadoria se aproximava. Isso incentivou a poupança.  

Hoje em dia, as pessoas estarão mais livres de dependência aos 
20 anos, quando os rendimentos são mais baixos e a perspectiva de 
viver até os 90 anos é quase inimaginável. Não é um bom momento 
para economizar.  

Então, a partir dos 30 anos, em alguns casos de forma 
contínua, até a sua própria aposentadoria, cuidar de seus próprios 
filhos seria seguido em pouco tempo pela necessidade de ajudar a 
cuidar de seus pais. Cuidar de dependentes, sejam filhos ou pais 
idosos, exige tempo, esforço e dinheiro.  

Dada uma combinação de laços emocionais imediatos e 
desconto de tempo, Goodhart e Pradhan tendem a acreditar: o apoio 
aos dependentes terá precedência sobre a poupança para um futuro 
incerto. 

Em outras palavras, veem a mudança no ciclo de vida como 
uma força capaz de, provavelmente, reduzir a taxa de poupança das 
Pessoas Físicas. Isso lançará uma carga fiscal ainda maior sobre o 
setor público para fornecer padrões aceitáveis de vida e cuidados de 
saúde aos idosos. 
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Desigualdade e Ascensão do Populismo 

Introdução 

O advento da China no sistema de comércio mundial e seu 
subsequente crescimento extraordinário foram as características 
marcantes das últimas três décadas. Isso aliou um país densamente 
povoado, onde a força de trabalho era pobre, mas razoavelmente 
bem-educada e governada e organizada de forma relativamente 
eficiente, com as economias avançadas ocidentais com habilidades 
técnicas, riqueza e capital muito maiores.  

O resultado foi, em certo sentido, um triunfo para a 
macroeconomia. O Ocidente exportou know-how, gestão e capital 
para a China, e a China exportou mercadorias baratas para o resto do 
mundo. 

A desigualdade global começou a cair, a partir de 2000 em 
diante, enquanto o aumento da renda real e dos salários reais em 
grande parte da Ásia, liderado pela China, superou em muito o do 
Ocidente. Nos dois séculos anteriores, a desigualdade global 
aumentou de forma constante, não porque a desigualdade estava 
aumentando dentro dos países, mas porque a desigualdade de renda 
estava crescendo entre os países, Milanovic (2016, Capítulo 3).  

Durante esse período anterior, os rendimentos reais na Europa, 
América do Norte e Austrália/NZ estavam saltando à frente, enquanto 
estagnaram em níveis próximos de subsistência na Ásia e África. 
[América Latina não existe para esses autores eurocêntricos.] Sua 
posição na escala de renda global dependia tanto ou mais de onde 
(qual país) você nasceu, em vez de quem eram seus pais. 

Além dos camponeses e das classes trabalhadoras da China e 
dos países asiáticos vizinhos, Coréia do Sul, Taiwan, Vietnã, Tailândia, 
Malásia, Cingapura, Indonésia etc., os outros principais vencedores 
nas últimas três décadas foram aqueles com boas habilidades 
técnicas e qualificações, a classe gerencial e aqueles com riqueza 
para investimento de capital.  

Como Goodhart e Pradhan mostraram anteriormente nos 
Capítulos 2 e 3, a combinação da globalização (essencialmente o 
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efeito China) mais as tendências altamente favoráveis da demografia 
levaram a um aumento sem precedentes na oferta efetiva de mão de 
obra, durante as últimas décadas, indo além do dobro no período de 
30 anos. Nesse contexto, aqueles países com a capacidade de 
fornecer essa oferta de trabalho enormemente expandida, em 
conjunto com a supervisão gerencial, habilidades e equipamentos 
relevantes, estavam destinados a prosperar. 

Mas também houve perdedores: as classes médias baixas das 
economias avançadas ocidentais. Elas sofreram, como Goodhart e 
Pradhan mostrarão em próximo tópico, não só da concorrência 
globalizada, da produção mais barata na China, mas também da 
evolução tecnológica. O famoso diagrama do elefante de Milanovic 
relaciona-se a esses fatores. 

[Curva do Elefante (do inglês The Elephant Curve), também 
conhecida como Gráfico de Lakner-Milanovic ou Curva de Incidência 
de Crescimento Global, é um gráfico ilustrativo da distribuição 
desigual do crescimento da renda para indivíduos pertencentes a 
diferentes grupos de renda, indo do 1% mais pobre (à esquerda) ao 
1% mais rico (à direita).] 

 

Nesta seção, mostrarão com mais detalhes como e por que a 
classe média baixa nos países ocidentais avançados perdeu de forma 
tão abrangente durante as últimas décadas. Considerando como os 
efeitos globais da globalização/demografia foram benéficos para a 
economia mundial – as duas décadas, 1988-2008, foram as melhores 
de todos os tempos, classificadas por crescimento, emprego 
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crescente e inflação baixa e constante – os vencedores poderiam ter 
compensado os perdedores, segundo o critério de bem-estar de 
Kaldor/Scitovsky.  

Mas, é claro, eles não fizeram tal coisa. Um cinturão de 
ferrugem de decadência se formou em economias avançadas, 
estendendo-se a cidades, tipos de trabalho e categorias de 
trabalhadores. 

[O cinturão da ferrugem, conhecido até os anos 1970 como 
cinturão da manufatura, é uma região dos Estados Unidos abrangente 
dos estados do nordeste, dos Grandes Lagos e do meio-oeste. Os 
operários industriais desocupados de lá migraram seus votos para o 
populismo de direita.] 

Há muito mais trabalhadores em vez de proprietários de capital. 
Se grandes faixas da classe trabalhadora ficarem descontentes com a 
atual configuração econômica e política, eles podem votar por uma 
mudança.  

Goodhart e Pradhan continuam sugerindo por qual razão esse 
descontentamento tomou a forma de um apoio crescente a líderes 
populistas de direita, em vez de socialistas de esquerda como era 
tradicionalmente.  

Um elemento-chave tem sido as distintas atitudes dos líderes 
de esquerda – em contraste com seus apoiadores tradicionais – em 
relação à imigração. Os líderes políticos de esquerda são 
principalmente crentes idealistas na “fraternidade humanitária”.  

O partido de origem trabalhista, em cada país, costuma contar 
com o apoio de antigos, atuais e futuros imigrantes. Ele tende a ser 
solidário e brando em relação ao controle de imigração.  

Em contraste, o típico trabalhador de colarinho azul [operário] 
vê os imigrantes como concorrentes, parcialmente responsáveis por 
conter os aumentos salariais e trazer consigo mudanças culturais e 
sociais indesejáveis.  

De maneira oportunista, políticos de direita enfatizam os 
valores patrióticos nacionais (Make America Great Again; Take Back 
Control) e se opõem à migração interna em larga escala. 
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Infelizmente, essas posições ressoam junto a muitos trabalhadores 
braçais e suas famílias, poucos instruídos e sofrendo descenso social. 

Desigualdade 

Embora a desigualdade global tenha caído porque a 
desigualdade entre os países diminuiu bastante, a desigualdade 
dentro dos países aumentou na grande maioria dos casos, em muitos 
casos de maneira bastante forte, revertendo o declínio ocorrido de 
1914 até cerca de 1980. Assim, a hipótese anterior, incorporada na 
curva de Kuznets, segundo a qual o desenvolvimento econômico 
inicialmente causaria o aumento da desigualdade, mas atingiria o 
pico e depois cairia continuamente, parece ter sido refutada.  

Em primeiro lugar, documentam o acontecido a este respeito. 
Depois, Goodhart e Pradhan discutem a mistura de razões 
apresentadas para tentar explicar tal resultado. 

Existem dois bancos de dados principais, o banco de dados 
PovcalNet do Banco Mundial e o World Inequality Database. Das 

muitas medidas potenciais de desigualdade, selecionaram 
inicialmente quatro (mas todas tendem na mesma direção), a saber:  

(i) o coeficiente Gini, Diagrama 7.1, para vários países da OCDE,  

(ii) para alguns selecionados países a parcela da renda dos 10 mais 
ricos e 1% da distribuição, Tabelas 7.1 e 7.2, e  

(iii) a parcela da riqueza para os 10% mais ricos, Tabela 7.3.  

Mostraram esses últimos pontos de dados para os dados de 
desigualdade de renda em intervalos de cinco anos para os EUA, 
Reino Unido, Alemanha, França, Suécia, Itália, Japão, China, Brasil, 
Egito e Índia, e os dados de desigualdade de riqueza para quatro 
países, EUA, China, França e Reino Unido. 

O índice de Gini é uma medida de dispersão estatística 
destinada a representar a distribuição de renda ou riqueza dos 
residentes de uma nação e é a medida de desigualdade mais 
comumente usada. Os dados para o índice de Gini (estimativa do 
Banco Mundial) são baseados em dados de pesquisas domiciliares 
primárias obtidas de agências estatísticas do governo e 
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departamentos nacionais do Banco Mundial. Para mais informações e 
metodologia, consulte PovcalNet. Zero representaria igualdade 
absoluta e 1 desigualdade absoluta, então, um aumento do índice de 
Gini implica aumento da desigualdade. 

Essas tabelas mostram: entre esses países a desigualdade de 
renda foi menos acentuada, no final de nosso período, na Suécia e na 
Itália, mas mais extrema no Brasil e na Índia. Da mesma forma, essa 
desigualdade de renda parece ter aumentado mais na China, 
Alemanha e Índia, e menos no Japão. 

Uma graça salvadora para esse resultado sombrio é as rendas 
pós-impostos [líquidas] e transferências dos dois decis mais pobres 
da população (famílias) na maioria dos países continuam sendo 
protegidas, em grande parte por medidas políticas, como benefícios 
sociais, leis de salário-mínimo, assistência médica etc. Esse apoio ou 
suporte tem sido menor nos EUA e em países em desenvolvimento, e 
mais na Europa e no Japão. 
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As políticas fiscais redistributivas ajudaram a reduzir, mas não 
compensar, totalmente, o aumento da desigualdade de renda em 
todo o país. Para os países avançados da OCDE, o efeito redistributivo 
médio da política fiscal – medido pela diferença nos coeficientes de 
Gini sobre a renda familiar antes e depois de impostos e 
transferências – é de cerca de um terço: de 0,49 pontos Gini da 



 66

desigualdade de renda no mercado para 0,31 pontos Gini para a 
desigualdade na renda disponível em 2015.  

Cerca de três quartos da redistribuição fiscal foram alcançados 
do lado das transferências, enquanto a tributação progressiva 
contribuiu com o quarto restante. Em todas as classes de renda 
familiar, benefícios e transferências ajudaram a reduzir a 
desigualdade mais se comparados a impostos e contribuições sociais. 

O impacto redistributivo da política fiscal, embora ainda grande 
em todo o país, diminuiu desde meados da década de 1990 em 
alguns países da OCDE. Políticas fiscais progressivas fornecem um 
mecanismo automático para combater o aumento da desigualdade de 
renda, mesmo sem medidas políticas ativas.  

Os efeitos redistributivos das políticas fiscais parecem ter se 
estabilizado (em muitos países europeus) ou diminuído (como nos 
Estados Unidos). Os efeitos redistributivos médios (a mudança dos 
coeficientes de Gini entre antes e depois do imposto e da 
transferência) diminuíram de 53% para cerca de 50% no grupo de 
países selecionados da OCDE na última década.  

Isso reforça descobertas anteriores de o papel redistributivo 
fiscal ter declinado entre meados da década de 1990 e meados da 
década de 2000 (Diagrama 7.2). 

 

Há duas razões principais para essas tendências de 
desigualdade.  
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A primeira, já discutida no Capítulo 3, é a tendência de 
crescimento dos retornos do capital ter sido muito mais forte se 
comparado ao aumento dos salários reais nesse mesmo período de 
três décadas.  

A segunda principal razão constituinte para o aumento da 
desigualdade é o retorno do capital humano, representado pelo nível 
de escolaridade, ter aumentado juntamente com o retorno do capital 
fixo e financeiro.  

Em contraste, o retorno à força muscular e tarefas repetitivas 
mais simples estagnou. Os dados dos EUA são retirados do Autor 
(2019, p. 2) (Diagrama 7.3). 
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A implicação de tudo isso foi os mais pobres terem sido 
protegidos, enquanto o retorno do capital humano e fixo aumentou 
em relação ao retorno aos não qualificados e semiqualificados. Daí a 
classe média baixa, entre os 20º e 70º percentil de renda, se saiu 
pior.  

Outro aspecto desse mesmo fenômeno foi os empregos de 
qualificação média terem caído em relação aos empregos de baixa e 
alta qualificação, veja o Diagrama 7.4. Desse modo, aqueles situados 
na classe média baixa sem conseguirem aumentar seu capital 
humano foram forçados a voltar para empregos exigentes de baixa 
qualificação, destinados às classes mais baixas. Isso é mais bem 
documentado para os EUA, mas parece ser também o caso da 
maioria das outras economias avançadas. 

Explicações da Desigualdade Crescente 

Há, pelo menos, quatro conjuntos de explicações para essas 
tendências de agravamento da desigualdade dentro do país. Estes 
são: 
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1. tendências inelutáveis; 

2. mudanças tecnológicas; 

3. crescente poder de monopólio e concentrações; 

4. globalização e demografia. 

Goodhart e Pradhan consideram cada ponto por sua vez. 

Tendências Inelutáveis 

Para os autores deste campo, a aberração foi o período 
1914-1979, quando a desigualdade declinou em muitos, talvez na 
maioria dos países. Eles veem isso principalmente como o resultado 
de uma série de fatores especiais, duas Guerras Mundiais, a Grande 
Depressão, a inflação do pós-guerra, o comunismo/socialismo/
controles de preços/aluguéis, todos temporariamente deprimindo a 
condição natural de crescente desigualdade.  

Para Piketty (2014), isso ocorre porque o retorno do capital (r) 
é assumido, normal e naturalmente, exceder a taxa de crescimento 
(g) do restante da economia. Para Scheidel (2017), isso ocorre 
porque o forte sempre intimidará o fraco a menos caso seja contido 
por um dos quatro cavaleiros do Apocalipse: peste, guerra, fome e 
rebelião. 

Embora Goodhart e Pradhan não possam refutar esse 
fundamentalismo pessimista, não acreditam nele. Não veem razão 
para a desigualdade apontada por Piketty necessariamente, ou 
naturalmente, se sustentar, e não têm uma visão tão sombria da 
natureza, caráter e futuro da humanidade como Scheidel professa. 
Em contraste, acham mais mérito em cada uma das três explicações 
a seguir. 

Mudanças Tecnológicas 

Não há dúvida de a tecnologia ter eliminado (ou reduzido 
bastante) a demanda por algumas categorias de trabalhadores 
(semiqualificados). Estenógrafos e assistentes jurídicos se foram; 
secretários se tornaram uma espécie em extinção; soldadores foram 
substituídos por robôs.  
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Antes da chegada do GPS, motoristas de táxi em uma cidade 
com um mapa de ruas tão complicado como o de Londres tinham de 
decorá-lo e fazer um teste (chamado ‘The Knowledge’) antes de 
serem licenciados. Agora qualquer pessoa pode dirigir para o Uber 
sem qualquer qualificação. De fato, a capacidade de usar e ler mapas 
está sendo corroída pela disponibilidade de mapas do Google ou Waze 
em seu celular. 

A questão mais ampla, no entanto, é se, e até qual ponto, o 
efeito patente em categorias individuais de trabalho se espalha para 
explicar a relativa estagnação dos salários reais e da participação do 
trabalho na renda como um todo?  

Superficialmente, pode-se pensar, se a tecnologia poupadora de 
mão-de-obra fosse a grande responsável, a produtividade deveria ter 
crescido mais rápido em vez do ocorrido nas últimas duas décadas.  

Mas, e se a política pública, para manter a demanda agregada e 
o pleno emprego, tiver seu principal efeito doméstico prático nas 
indústrias de serviços de baixa produtividade e na “gig economy”? 
Esta é uma hipótese plausível. 

Goodhart e Pradhan colocam a questão de outra forma: por 
qual razão tais desenvolvimentos tecnológicos mudariam a inclinação 
e/ou a posição da curva de Phillips? Com o mesmo nível de 
desemprego geral, por qual razão o resultado agregado salário/preço 
associado seria menor?  

A sugestão deles é os trabalhadores na economia não 
qualificada (gig) podem ter menos poder de barganha relativo e 
serem menos sindicalizados em comparação àqueles anteriormente 
trabalhadores em áreas semiqualificadas. Talvez tenha acontecido, 
mas isso leva às próximas duas questões relacionadas mais 
diretamente com o poder de barganha comparativo de empregados e 
empregadores, de trabalhadores e capitalistas. 

Concentração e Poder de Monopólio 

Há evidências consideráveis de a concentração e o poder de 
monopólio virem aumentando nas indústrias do setor privado nos 
EUA nas últimas décadas. Tal concentração tende a trazer consigo o 
monopsônio no mercado de trabalho associado.  
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Como costuma ser o caso, há menos evidências de se o mesmo 
estar acontecendo em outras economias avançadas. A suposição dos 
coautores é estar sim. 

Embora esse poder adicional de concentração/monopólio possa 
ter sido amplamente responsável pela combinação de alta 
lucratividade e baixo investimento fixo (pelo menos nos EUA), é 
menos claro por qual razão e como isso pode ter mudado a inclinação 
e a posição da curva de Phillips.  

Mas “novamente” a sugestão é: quanto mais poderoso for o 
empregador em relação aos empregados, mais apertado o mercado 
de trabalho deve se tornar e menor deve ser a Taxa Natural de 
Desemprego (NRU) para obter o mesmo aumento real de salário. 
Mas, embora a direção do efeito pareça bastante clara, mais uma vez 
é tentador estimar o impacto agregado geral sobre os salários reais e 
a participação do trabalho na renda, embora isso seja terrivelmente 
difícil. 

Globalização e Demografia 

Goodhart e Pradhan podem ser breves neste ponto, pois já 
abordaram esse assunto em seus capítulos anteriores sobre os efeitos 
econômicos da globalização e das mudanças demográficas. Mas para 
seus propósitos aqui é suficiente reafirmar: o aumento sem 

precedentes na disponibilidade de mão de obra para os 
empregadores, tanto em casa, parcialmente atendida por imigrantes, 
quanto por terceirização no exterior, enfraqueceu muito o poder de 
barganha relativo do trabalho e de seus sindicatos. Portanto, 
desempenhou um papel significativo na redução do crescimento real 
dos salários e da Taxa Natural de Desemprego. 

Eles apresentam três forças diferentes: mudança tecnológica, 
concentração/monopolização, globalização/demografia, todas juntas 
tendendo a reduzir o poder de barganha do trabalho. Seria 
extraordinariamente difícil fornecer qualquer estimativa quantitativa 
de seu efeito relativo, e reconhecem não ter as habilidades para 
tentar isso aqui.  

Mas tentam levantar algumas questões, mesmo subjetivas, 
para ponderação.  
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Se a principal causa da fraqueza no crescimento salarial / 
participação do trabalho é principalmente a globalização/demografia, 
como pensam, então, ela se reverterá nas próximas décadas.  

Se é principalmente uma questão tecnológica, então pode 
continuar, caso a inteligência artificial (IA), por exemplo, entrar em 
ação.  

Se a concentração/monopólio na indústria privada crescer ou 
diminuir, no futuro, será em grande parte uma questão de política 
pública. Poderia seguir de outra maneira. 

Portanto, a visão de Goodhart e Pradhan é a crescente 
desigualdade dentro dos países ter sido causada, principalmente, pelo 
aumento sem precedentes na disponibilidade de mão de obra, 
causado pela globalização e demografia (Capítulos 1 e 3), levando a 
um declínio dramático na força de barganha do trabalho (Capítulo 5).  

Se assim for, Piketty é história. Mas podem, é claro, estar 
errados. 

Ascensão do Populismo 

Enquanto os trabalhadores altamente qualificados e bem-
educados prosperaram muito nas últimas três décadas, ao lado da 
classe capitalista, há muito menos deles em lugar das classes médias 
baixas. Embora Goodhart e Pradhan tenham sugerido os membros 
mais pobres da sociedade terem sido razoavelmente bem cuidados 
por medidas políticas, a maior parte da força de trabalho e da 
sociedade passou por momentos difíceis, vendo pouco progresso nos 
padrões de vida reais.  

Tudo isso estava acontecendo enquanto seus chefes recebiam 
pacotes de pagamento multimilionários de encher os olhos, bem 
divulgados. A proporção entre a remuneração dos CEOs e seu 
trabalhador médio disparou na maioria dos países avançados, com 
exceção parcial do Japão, nas últimas décadas para níveis sem 
precedentes, veja os Diagramas 7.5 e 7.6.  

O sistema capitalista dificilmente parece justo, especialmente, 
quando mesmo aqueles dirigentes ou administradores de empresas 
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falidas podem sair não apenas com uma vasta riqueza acumulada, 
mas também com pagamentos de pensões futuros super generosos. 

Os pacotes de pagamento normalmente incluem um bônus 
anual e um "plano de incentivo de longo prazo" além do salário base. 
Embora os aumentos salariais tenham sido constantes, desde o fim 
da década de 1990, os pagamentos relacionados ao desempenho 
aumentaram dramaticamente, levando a um rápido aumento no 
pagamento total no mesmo período. 
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Em tais circunstâncias, seria de esperar o apoio eleitoral 
daqueles com perdas relativas, nas últimas três décadas, fosse para 
partidos de esquerda em seus próprios países. Afinal, esses partidos 
geralmente eram fundados para fomentar os interesses e zelar pelo 
bem-estar no cenário político das classes trabalhadoras.  

No entanto, isso geralmente não aconteceu na Europa e nos 
EUA, embora tenha acontecido na América Latina. Em vez disso, o 
apoio dos socialmente “perdedores” foi na Europa, principalmente, 
para partidos radicais, populistas e de direita. Exemplos estão 
facilmente disponíveis; Trump na América, Brexit no Reino Unido, a 
Liga do Norte na Itália, Rassemblement National na França, AFD na 
Alemanha, Orban na Hungria, Law and Justice na Polônia, True Finns, 
etc. [Militar-miliciano no Brasil...] 

Por qual razão tem sido assim? Uma resposta simples é 
“atitudes em relação à imigração”.  

Os políticos e ativistas dos partidos de esquerda costumam ser 
idealistas. São os idealistas defensores da irmandade do homem, 
sem discriminação de nacionalidade, etnia, sexo ou qualquer outra 
coisa. [Só existe uma única raça humana, embora exista diversas 
epidermes de acordo com a adequação (seleção natural) milenar ao 
meio-ambiente habitado.] 
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Como Goodhart e Pradhan afirmaram anteriormente, a 
globalização, na verdade, levou a uma maior igualdade mundial, 
apesar de seus efeitos adversos sobre a desigualdade dentro de cada 
país. Conforme enfatizado em Desmet et al. (2018), “a migração 
totalmente liberalizada aumentaria o bem-estar cerca de três 
vezes…”.  

Além disso, os partidos de esquerda são geralmente os partidos 
ao qual os migrantes, uma vez inscritos nos cadernos eleitorais, 
geralmente apoiam. Assim, é muito mais difícil para esses partidos 
proporem controles rígidos sobre a migração interna em vez de ser 
para os partidos de direita fazê-lo. Estes direitistas enfatizam muito 
mais as virtudes do nacionalismo patriótico e a manutenção das 
culturas locais.  

Há a tendência de acreditar a globalização ter afetado mais as 
classes médias baixas por meio da terceirização de empregos e oferta 
de trabalho para trabalhadores no exterior em produção offshoring. O 
visto pelos trabalhadores com seus próprios olhos é o efeito da 
migração interna sobre a disputa por empregos no próprio país.  

Embora a questão de saber se a migração interna teve algum 
efeito deletério significativo sobre os empregos e salários dos 
trabalhadores domésticos e locais continue sendo uma questão 
controversa na literatura profissional (Mayda 2019, por exemplo, 
aponta para seus efeitos benéficos), “uma grama de experiência vale 
vários quilos de conselhos abstratos de especialistas”. O medo em 
relação à migração ser capaz de fazer, potencialmente, em vez de sua 
realidade, é espalhado pela direita nacionalista para direcionar a 
opinião dos incultos e recalcados pelo retrocesso social.  

No referendo do Brexit, houve uma relação negativa entre o 
nível de migrantes anteriores em cada círculo eleitoral e o voto para 
sair da União Europeia, mas uma relação positiva entre a variação 
percentual na migração recente e o voto para sair.  

Enquanto as pessoas na prática tendem a se adaptar com 
relativa facilidade a diferentes diferenças culturais e étnicas no devido 
tempo, é o medo da mudança cultural e social e econômica aquilo 
capaz de impulsionar a opinião política, especialmente entre os 
idosos, embora Comertpay et al. (2019) afirmam na União Europeia 
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as atitudes positivas em relação à imigração serem uma função da 
idade em forma de U. 

A posição populista de direita sobre a migração e o reforço do 
nacionalismo estavam muito mais em harmonia com as visões 
subjacentes daqueles “perdedores” em lugar da posição mais 
abrangente dos partidos de esquerda.  

Não está claro se e como esse realinhamento de visões políticas 
pode mudar. Dentro de uma lógica estreita, os eleitores com votos 
em partidos populistas de direita não são irracionais.  

Entre os fatores vistos como tendo dificultado suas vidas nas 
últimas décadas, a globalização tem sido um dos mais significativos. 
A chegada ao poder de partidos populistas muito mais nacionalistas, 
provavelmente, colocará uma grande trava na roda da globalização e 
fará retroceder o relógio da história.  

Mas enquanto isso, combinado com os efeitos demográficos já 
descritos, tenderá a beneficiar relativamente “os deixados para trás” 
em cada país. Terá, ao mesmo tempo, efeitos fortemente adversos 
sobre o crescimento e a igualdade mundiais e exacerbará as tensões 
políticas nacionais e regionais. 

É fácil ver aquilo social e globalmente errado. É muito mais 
difícil ver como sair dessa confusão, atualmente assolando os 
sistemas políticos dos EUA e da Europa. 
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Nadando contra a Corrente Principal (Mainstream) 

Introdução 

Compreender o passado é muito importante para se preparar 
para o futuro. As políticas, as condições financeiras e os preparativos 
para o futuro são uma consequência natural do pensamento 
dominante de cada época.  

Parte disso também tem a ver com a duração de uma tendência 
– quanto mais tempo ela dura, mais convencidos ficam todos de ela 
ter vindo para ficar. Uma vez estabelecido, o pensamento 
convencional é extremamente dif íc i l de ser desalojado, 
principalmente, nos momentos decisivos justamente quando novas 
ideias são necessárias.  

Estamos em tal ponto de inflexão agora – e os modelos 
convencionais são incapazes ou seus adeptos não querem mudar de 
direção. Onde e como as ideias de Goodhart e Pradhan se diferenciam 
de tais modelos? Quais são as consequências de o pensamento 
convencional fazer as coisas erradas? 

Desde a Segunda Guerra Mundial, as economias avançadas do 
mundo estão sujeitas a duas tendências consecutivas fortes e 
persistentes nas variáveis nominais, inflação e taxas de juros.  

Isso é mostrado de forma mais dramática no Diagrama 14.1 
para a taxa de juros nominal dos Consols (títulos de dívida pública) 
de longo prazo do Reino Unido de 1694 a 2018. Essas taxas foram 
notavelmente constantes de 1694 até cerca de 1950, variando entre 
2,5 e 5%. Mas então eles subiram de forma constante para um pico 
de cerca de 15%, atingido em 1973/1974, antes de cair, igualmente 
de forma constante, para seus níveis atuais, anormalmente baixos, 
abaixo de 1%. 
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Diagram 14.1 Consol (Long-term bond) yields in the United Kingdom (Source FRED, Bank of England)  

A inflação ano a ano era consideravelmente mais variável nos 
séculos anteriores, influenciada principalmente por períodos de 
guerra e pelos caprichos das colheitas. Mas geralmente se esperava 
as guerras serem de curta duração, às vezes incorretamente, como 
em 1914, e as colheitas serem estocásticas.  

Assim, como esse diagrama 14.1 indica, as expectativas de 
inflação de longo prazo e as taxas de juros reais permaneceram 
bastante estáveis ao longo desses séculos. 

Por qual razão, então, mudou tão acentuadamente após a 
Segunda Guerra Mundial, quando tivemos tendências persistentes 
nas variáveis nominais? Qual foi a causa dessas duas fortes 

tendências, mas opostas, sucessivas?  

A resposta a essas perguntas é importante, porque Goodhart e 
Pradhan querem saber se estamos, simplesmente, voltando à Era de 
Estabilidade pré-guerra ou se há uma terceira tendência chegando. E 
se houver essa terceira tendência, o futuro reserva alguma surpresa? 

Inflação e Juros 

A abordagem dominante no tratamento da inflação tem sido 
baseada no monetarismo e na gestão keynesiana da demanda 
agregada de acordo com a econométrica Curva de Phillips.  
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Para um monetarista ou um entusiasta do padrão-ouro, a 
resposta para explicar essa tendência inflacionária é simples e direta. 
Ocorreu quando as economias avançadas passaram de um regime de 
padrão-ouro para um regime de moeda fiduciária.  

O domínio da área fiscal permitiu então os políticos subornarem 
o eleitorado [“compra de votos” como na eleição de 2022 no Brasil] 
com o próprio dinheiro público. Dado o excesso de emissão 
monetária, a consequência foi a inflação.  

Mas a previsão baseada na extrapolação da Curva de Phillips 
falhou, a estagflação (desemprego + inflação) tomou conta da 
horrível década de 1970. As condições ficaram tão ruins a ponto de 
os políticos aceitarem a adoção da independência do Banco Central 
de modo a restaurar alguns vestígios de restrição monetária sobre a 
política eleitoreira populista. 

Há uma verdade considerável nessa avaliação, mas não é toda 
a história. No primeiro período de tendências ascendentes, 
1950-1979, os economistas acreditavam poderem controlar a pressão 
da demanda por meio de políticas fiscais, para obter o trade-off 
ótimo, em termos sociais, entre desemprego e inflação, ao longo da 
Curva de Phillips.  

Após as terríveis experiências da década de 1930 e quando os 
formuladores de políticas econômicas do pós-guerra ainda eram 
jovens, eles não queriam errar assimetricamente. Foram para a 
extremidade inferior da faixa aceitável de desemprego.  

Se isso causasse uma inflação mais alta em relação à desejada, 
tentavam medidas de intervenção direta por meio de políticas de 
preços e renda. Era bem-intencionada, mas essa política econômica 
não funcionou. 

Além disso, as políticas de pleno emprego praticamente 
garantido fortaleceram o poder de barganha do trabalho, por 
exemplo, o NUM (National Union of Mineworkers) no Reino Unido e o 
UAW (Union of Auto Workers) nos EUA. A filiação sindical e a 
militância trabalhista aumentaram.  

Uma consequência do fortalecimento do poder de barganha do 
trabalho foi a taxa natural de desemprego – um nível de desemprego 
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considerado normal e não politicamente aceito ser inferior – subir em 
segundo plano. Foi um efeito colateral da implantação da gestão da 
demanda keynesiana para elevar o nível médio de emprego. 

Mas os eventos e problemas dessas primeiras décadas 
(1950-1979) não são o foco de Goodhart e Pradhan. Em vez disso, se 
concentram na segunda metade do período pós-guerra (1980-2018) 
e naquilo ainda por vir de acordo com as tendências demográficas. 

Nessa fase, a narrativa monetarista dominante, e ainda mais a 
dos entusiastas da volta ao padrão-ouro, é ainda menos satisfatória, 
especialmente para os anos após 2007. A inflação, como repetem 
regularmente, é um fenômeno monetário, porque os Bancos Centrais 
podem criar dinheiro. Como, então, foi possível ter um problema 
persistente de inflação abaixo da meta?! 

Os monetaristas enrustidos nos dizem esse problema se dever 
ao limite inferior zero, ou mínimo efetivo, das taxas de juros 
nominais. Mas quando a inflação permanece em torno de 1%, como 
estava em 2019, o Effective Lower Bound (ELB) só se torna uma séria 

restrição quando a própria taxa de juros real de equilíbrio (r*) se 
torna negativa, caindo muito abaixo de seus valores típicos anteriores 
de 2,5 a 3,5%. Esse é um problema monetário real – e não apenas 
nominal. 

A explicação dominante de nossos tempos é precisamente isso, 
um r*, de fato, tornado negativo. A tese da estagnação secular 
envolve uma variedade de argumentos – desigualdade e até mesmo a 
necessidade de sociedades envelhecidas pouparem mais e investirem 
menos – para explicar por qual razão r* caiu e continuará baixo no 
futuro próximo.  

As estimativas empíricas de r* mostram regularmente 
estimativas negativas ou muito próximas de zero. Apoiam as 
afirmações dos estagnacionistas seculares. 

O argumento mais amplo era estarmos presos em um mundo 
de baixa demanda agregada e inflação sob controle. Inflação baixa e 
um r* ainda mais baixo significariam: a demanda agregada nunca 
poderia realmente se recuperar. Condenava as economias a continuar 
com inflação baixa por causa da ociosidade da capacidade produtiva 
em suas economias. 
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Havia uma razão para a popularidade desta linha de 
pensamento. As tentativas do Federal Reserve de aumentar as taxas 
de juros, apenas para logo ser forçado a baixá-las novamente, sem 
menor cerimônia, e a incapacidade dos demais Bancos Centrais de 
aumentar a inflação, apesar de políticas extraordinárias, certamente, 
se encaixavam nessa narrativa. 

No entanto, a teoria ficava aquém de um exame mais 
minucioso em pelo menos três pontos. 

• Em primeiro lugar, a pressão deflacionária decorrente de 
problemas de excesso de capacidade era um problema mais 
facilmente associado à China em lugar de aos EUA. O 
argumento não pretendia explicar o período anterior à GFC, em 
2008, quando o crescimento era sólido e a inflação e as taxas 
de juros reais estavam caindo. Isso significa entender a 
dinâmica pré e pós-crise requerer duas explicações separadas. 
É possível, mas é insatisfatório como uma abordagem para 
entender as tendências de longo prazo. 

• Em segundo lugar, as estimativas de r* eram geradas a partir 
dos chamados componentes não observáveis ou modelos de 
filtro de Kalman. Assumiam a trajetória de r* e a trajetória do 
crescimento potencial serem determinadas por um fator 
comum: a produtividade. O exame empírico da ligação entre 
crescimento e taxas de juros reais não mostra tal ligação 
(Hamilton et al. 2015). Isso torna as próprias estimativas 
serem questionáveis na melhor das hipóteses. 

• Finalmente (e talvez o mais importante), a explicação para o 
caminho de r* tomava como dados a desigualdade e o baixo 
investimento. No entanto, esses dois fenômenos, por sua vez, 
dependiam em grande parte da globalização e de fatores 
demográficos (como Goodhart e Pradhan argumentam no 
Capítulo 1). Usá-los como causas para a queda das taxas de 
juros deixa de identificar uma imagem clara de qual 
exatamente é a força motriz. 
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Abordagem e Tese Principal de Goodhart e Pradhan 

A tese principal deste livro, The Great Demographic Reversal, é 
a evolução das tendências reais da economia (crescimento contínuo 
do produto real coexistindo com ventos contrários deflacionários) ter 
sido causada por uma combinação de demografia e globalização, 
levando ao maior choque de oferta ascendente, desde sempre, à 
disponibilidade de trabalho, inclusive assistido por tecnologia 
poupadora de trabalho. Quase inevitavelmente, neste contexto, o 
retorno real dos rendimentos do trabalho, exceto para trabalhadores 
altamente qualificados, complementares ao capital, diminuiu, 
enquanto o retorno do capital, a lucratividade, aumentou.  

Os trabalhadores vinham perdendo cada vez mais seu poder de 
barganha, sob a ameaça do offshoring e da imigração. Nos 
bastidores, a Taxa Natural de Desemprego (NRU) vinha caindo 
constantemente. 

Além disso, na visão de Goodhart e Pradhan, as variações no 
NRU (u*) são pelo menos tão importantes e mais variáveis em 
comparação às variações nas taxas naturais de juros reais (r*) ou de 
crescimento (g*). Leia o Capítulo 8, onde a análise deles das 
tendências de longo prazo nas últimas três décadas é relativamente 
mainstream.  

Onde este livro diverge do mainstream é por ter uma 
perspectiva muito mais global e, em particular, por atribuir a maior 
importância para os desenvolvimentos macroeconômicos do mundo 
ao papel da Ásia e da China em particular. Goodhart e Pradhan 
registram a enorme importância da China nesse aspecto no Capítulo 
2.  

A maioria dos economistas concentra sua atenção em seus 
próprios países ou regiões. Isto apesar da maioria dos economistas 
midiáticos do Ocidente ter sido colonizada culturalmente na América 
do Norte ou na Europa.  

Há uma referência simbólica a fatores globais e uma discussão 
sobre a China, em algum lugar em suas notas de rodapé, mas 
nenhum deles desempenha um papel forte o suficiente para dominar 
os focos domésticos. Hoje em dia, porém, essa é uma tela muito 
estreita para fazer justiça à recente história macroeconômica. 
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Então, no Capítulo 3 e posteriores, Goodhart e Pradhan se 
voltam para o futuro. A primeira grande narrativa é os 
desenvolvimentos demográficos anteriormente altamente favoráveis 
nas áreas de crescimento mais rápido do mundo, por exemplo, o 
leste da Ásia e a Europa da ex-URSS estarem atualmente se 
revertendo.  

Como resultado das mudanças demográficas do passado, uma 
miríade de trabalhadores deixados para trás com expectativas 
amortecidas está votando em políticos nativistas e populistas de 
direita. As políticas extremistas de direita defendidas por eles para 
limitar a imigração e proteger as indústrias locais coincidem com as 
opiniões dos trabalhadores desiludidos (Capítulo 7).  

Os trabalhadores podem ter perdido o poder de barganha, mas 
mantiveram o poder político. Esta é a Grande Reversão do título do 
livro. 

Embora se possa questionar até qual ponto a globalização está 
recuando, os contornos básicos dessa Grande Reversão são 
inegáveis. Se, como Goodhart e Pradhan afirmam, a demografia 
favorável e a globalização desenfreada foram em grande parte, mas 
não totalmente, responsáveis pelo crescimento mais rápido e por 
variáveis nominais muito mais baixas, ou seja, inflação e taxas de 
juros em queda, nas últimas três décadas, então é simplesmente 
lógico a seguinte dedução: as próximas três décadas verão um 
crescimento mais baixo e uma inflação mais rápida e consequentes 
taxas de juros nominais mais altas em relação às vistas 
recentemente. 

Onde e por qual razão o mainstream discorda de Goodhart e 
Pradhan? 

Considerando acreditarem essas questões demográficas e 
estruturais de fundo fornecerem um pano de fundo crítico para 
futuros desenvolvimentos macroeconômicos, especialmente em 
pontos de virada, como agora, talvez a crítica seja porque raramente 
essas lentas variáveis são mencionadas, na maior parte das previsões 
econômicas, porque têm um horizonte de dois anos ou menos. Isso 
ocorre, em grande parte, porque, em horizontes temporais tão 
curtos, tanto a demografia quanto a estrutura podem ser geralmente 
tomadas como dadas e constantes.  
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Como resultado, as previsões, ao serem mais imaginadas por 
alguma forma de modelo matemático, geralmente envolvem alguma 
combinação de continuação dos resultados atuais (momentum) mais 
uma futura reversão parcial para um nível de equilíbrio estimado, ou 
seja, retorno à normalidade, dada por fundamentos micros, setoriais 
e macroeconômicos. Mas se o próprio “equilíbrio” está sempre 
mudando, de maneira dinâmica, para qual reversão à média o modelo 
está voltando?  

As abordagens convencionais de previsão do futuro podem ser 
insuficientes, agora, quando a Grande Reversão já está ocorrendo. 

Felizmente, há um grupo pequeno, mas crescente, de 
economistas capazes de se concentrarem em variáveis demográficas 
e realizarem previsões para o longo prazo. Porém, mesmo esse 
pequeno grupo (Papetti, 2019) tende a prever um intervalo de tempo 
muito maior, antes de as variáveis nominais e a taxa de juros real 
começarem a se reflacionar, em relação ao estimado por Goodhart e 
Pradhan. 

A abordagem deles difere do mainstream neste campo em pelo 
menos três questões importantes. 

•  Em primeiro lugar, não são tão otimistas quanto ao futuro das 
finanças pessoais como está o mainstream. As suposições de 
consumo de seus modelos ortodoxos, simplesmente, não 
correspondem à dinâmica de consumo esperado para uma 
sociedade em envelhecimento. 

•  Em segundo lugar, estão mais otimistas em relação ao 
investimento corporativo, quando se depara com uma força de 
trabalho em declínio. Concordam com Andrew Smithers: um 
sério problema de governança nas economias capitalistas tem 
dificultado o investimento, particularmente, nos EUA. 

•  Finalmente, a visão dominante, seguindo a mesma cartilha 
convencional, vê a dívida e a demografia impulsionando o 
crescimento e demovendo a inflação e as taxas de juros para 
patamares mais baixos no futuro próximo. Goodhart e Pradhan 
veem os dois em conflito, sendo a dívida um bloqueio 
gigantesco, mas as forças irresistíveis da demografia acabarão 
por o tirar do seu caminho. Por sua vez, isso colocará os 
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formuladores de políticas monetárias e fiscais em conflito entre 
si. 

O mainstream prevê um processo de previsão racional para 
perfeita suavização do consumo ao longo da vida. Goodhart e 
Pradhan não preveem isso. Tal suposição envolveria um triunfo da 
teoria sobre a experiência prática.  

Embora certamente haja alguma “suavização”, como mostra a 
alta taxa de poupança pessoal na China, ela é apenas parcial. 
Portanto, fazer essa suposição implicaria em um enorme salto futuro 
na poupança. 

Como o produto real per capita ainda estará crescendo, uma 
suposição de suavização do consumo ao longo do ciclo de vida 
implica ele ir diminuindo, relativa e lentamente, enquanto a idade 
aumenta. Isso não tem acontecido nas sociedades consumistas. Em 
vez disso, o consumo tende a aumentar na última década de vida 
pela força dos fatos.  

Isso se deve principalmente às despesas médicas concentradas 
logo antes do fim da vida. Essas despesas médicas e de cuidados se 
tornarão muito mais um fardo, na ausência de uma inovação na 
Medicina, ainda não anunciada em qualquer horizonte.  

A dependência física, especialmente a demência, é uma função 
exponencialmente crescente da idade. Os cuidados com a demência 
estão escandalosamente subfinanciados.  

Goodhart e Pradhan não só levaram isso em consideração, mas 
também o aumento constante da idade do casal quando nasce seu 
primeiro filho. Eles não conhecem nenhum outro artigo de 
economista discutindo os efeitos econômicos deste fenômeno. 

Mesmo pondo de lado o peso extra da dependência da nossa 
população envelhecida, o peso das pensões e dos custos com 
cuidados médicos tende a aumentar. Ocorrerá em momento quando 
o crescimento real estará abrandado, reduzindo assim a capacidade 
tributável.  

O mainstream geralmente espera a idade da aposentadoria 
aumentar, talvez até mais rápido face à expectativa de vida, e a 
generosidade relativa das pensões ser reduzida. Até agora, na 
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maioria das economias, há movimento forte justamente na direção 
oposta.  

Mass pressões econômicas são tais de modo os países terem de 
seguir esse caminho de aumento da idade de aposentar e diminuição 
das pensões. Mas é politicamente impopular fazê-lo.  

Por isso, os movimentos ascendentes na idade de 
aposentadoria e os movimentos descendentes na generosidade 
relativa das pensões serão graduais e limitados. O presidente Macron 
pode atestar isso! 

Na maioria dos modelos convencionais, todo o investimento 
ocorre no setor corporativo, ignorando o gasto com a habitação. Os 
velhos acham doloroso se mudar, e não precisam fazê-lo, tendo 
pagado suas hipotecas.  

[O conceito básico de déficit habitacional está relacionado 
diretamente às deficiências do estoque de moradias, além de 
englobar aquelas sem condições de serem habitadas em razão da 
precariedade das construções ou do desgaste da estrutura física. 
Dentro desses conceitos, elas precisam ser repostas. 

Também é considerado como necessidade de incremento do 
estoque o fator da coabitação familiar não desejada (famílias com 
pretensão de constituir um domicílio unifamiliar e não conseguem), 
dos moradores de baixa renda com dificuldades de pagar aluguel 
(mais de 30% da renda) nas áreas urbanas, dos moradores em casas 
e apartamentos alugados com grande densidade e, também, da 
moradia em imóveis e locais precários e com fins não residenciais, ou 
seja, domicílios improvisados.] 

Consequentemente, em uma sociedade em envelhecimento, 
haverá mais agregados familiares e uma má distribuição do espaço. 
Atualmente, o maior número de idosos ainda vivendo separados está 
sendo compensado no número de agregados familiares por mais 
jovens viverem com os pais, devido ao elevado custo do alojamento 
separado.  

Mesmo nesse quesito, os apelos às reservas financeiras, no 
banco da mamãe e do papai, reduzirão as economias para a 
aposentadoria, como é visto nos capítulos 5 e 6. 
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Por todas essas razões, Goodhart e Pradhan afirmam: os 
teóricos dominantes serem demasiadamente otimistas sobre a força 
dos futuros índices de poupança pessoal. 

Voltando ao setor corporativo, o principal problema é entender 
por qual razão o investimento corporativo nas economias avançadas 
tem sido tão lento nos últimos anos. Sem esse entendimento do 
passado recente, como se pode prever o futuro?  

Dada a alta lucratividade e os custos de financiamento 
baixíssimos, era de se esperar um investimento muito maior. Parte da 
resposta dada pelos coautores é o investimento, assim como a 
produção, ter sido transferido para a Ásia emergente. Quanto a isso, 
leia especialmente o Capítulo 9 sobre o Japão. Se assim for, a 
redução da globalização trará algum impulso ao investimento 
doméstico.  

Outra parte da resposta pode ser a fraqueza do poder de 
barganha dos trabalhadores ter permitido os empregadores do setor 
de serviços não comerciais aumentarem os lucros. Para isso, 
reduziram as remunerações na economia gig [Gig Economy, também 
conhecida como freelance economy ou economia sob demanda, 
define as relações de trabalho entre empresas e trabalhadores 
temporários e/ou pejotizados].  

Optaram por essa precariedade na relação trabalhista em vez 
de passar pelo processo mais difícil de aumentar a produtividade dos 
funcionários. Seria conseguido isso principalmente por meio de 
investimento (ver Capítulos 5, 6, 7 e 9).  

Se assim for, o fortalecimento novamente da força de trabalho e 
do salário-mínimo (veja o quadro sobre o salário-mínimo no Capítulo 
7) poderia ter o efeito de encorajar o investimento interno e a 
produtividade. Portanto, Goodhart e Pradhan são menos pessimistas, 
se comparados à maioria do mainstream, sobre o declínio potencial 
da força de trabalho levar a uma queda equivalente no investimento 
corporativo. 

Mas eles compartilham da visão apresentada por Andrew 
Smithers de forma tão eloquente: outra razão para a estagnação dos 
índices de investimento tem sido um problema de governança nas 
economias capitalistas, notadamente na economia de mercado de 
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capitais dos EUA. Dar aos executivos corporativos bônus enormes, se 
eles conseguirem aumentar as valorizações de ações, em curto prazo, 
os encoraja a aumentar a alavancagem, emitindo dívidas para 
recomprar ações e daí usar os fundos disponíveis para aumentar os 
dividendos distribuídos de imediato, em vez de assumir risco em 
longo prazo com investimento produtivo.  

A tentação de garantir logo o próprio futuro pessoal, enquanto 
as coisas estão indo bem, é natural e irresistível. O resultado foi um 
grande aumento nos índices de dívida corporativa, especialmente na 
Ásia, embora as razões para isso sejam bastante distintas dos fatores 
impulsionadores dos índices de endividamento nos EUA e nas 
economias ocidentais.  

Seja como for, os rácios [graus] de endividamento das 
empresas não financeiras são geralmente muito mais elevados se 
comparados aos anteriores de 2008/2009. 

Essa dívida desempenhará um papel significativo, mas não da 
maneira como o mainstream acredita. Se alguém pensa as taxas de 
juros nominais permanecerem “no fundo do poço” [próximos de zero] 
no futuro próximo, terá poucas razões para se preocupar, caso os 
índices de serviço da dívida permanecerem baixos. O mesmo vale 
para o setor público, talvez até mais.  

Dada a inusitada movimentação para alcançar superávit 
também no setor empresarial, enquanto as finanças pessoais das 
famílias ricas permaneciam superavitárias, o setor público teve de 
assumir um déficit de modo a manter o equilíbrio contábil 
macroeconômico (Capítulos 3, 5, 6 e 11). Essa Contabilidade Social 
ocorria com a renda estagnada. 

Isso aconteceu mais ainda nos países com conta corrente 
deficitária, por exemplo EUA, Reino Unido. Ocorreu menos em países 
com superávit no Balanço de Transações Correntes, por exemplo, 
Alemanha e China.  

Apesar do contraexemplo extremo da Alemanha, a maioria das 
outras economias avançadas viu os graus de endividamento do setor 
público subindo nas últimas duas décadas em um ritmo mais rápido 
desde o tempo de guerra. Confira isso nos Capítulos 1, 3, 5, 6 e 11. 
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Além disso, o envelhecimento das nossas sociedades implica 
em, simultaneamente, os pedidos de despesas públicas aumentarem 
rapidamente. Ocorrerá isso em momento quando o crescimento dos 
rendimentos reais para proporcionar a capacidade tributável de modo 
o satisfazer estará diminuindo.  

Tudo isso foi amplamente obscurecido, nas últimas décadas, por 
um declínio compensatório nas taxas de juros nominais, deixando os 
índices de serviço da dívida constantes. Mas as projeções futuras de 
tais índices de dívida, por exemplo, pela OBR no Reino Unido e CBO 
nos EUA, com base nas políticas atuais, são assustadoras (Capítulos 1 
e 11).  

Essas dívidas já cresceram tanto a ponto de os Bancos Centrais 
dificilmente poderem agora aumentar as taxas de juros nominais sem 
desencadear um colapso financeiro? Estamos presos em uma 
armadilha da dívida, quando as baixas taxas de juros, mais a 
estrutura do capitalismo, aumentaram tanto a dívida até agora de 
modo as taxas de juros não poderem mais ser aumentadas muito, 
incentivando assim a acumulação de ainda mais dívidas? 

O mainstream não vê muita mudança na relação entre a 
política fiscal e a política monetária. Isso ocorre principalmente 
porque sua previsão de inflação baixa assim como as taxas de juros 
nominais, no futuro, implicarem em refinanciamento da dívida e dos 
déficits em andamento e criarem muito pouco atrito entre os dois. 

Goodhart e Pradhan analisam como podemos tentar escapar da 
armadilha da dívida nos Capítulos 11 e 12. Isso deve envolver a 
redução das vantagens fiscais da dívida sobre o patrimônio e impedir 
as empresas evitarem impostos usando paraísos fiscais. 
Provavelmente também terá de envolver algumas novas fontes de 
impostos, por exemplo, sobre valores de terras improdutivas (não 
geradoras de riqueza) e poluentes atmosféricos, como um imposto 
sobre o carbono. Eles apresentam essas propostas nos Capítulos 12 e 
13. A base para remunerar executivos corporativos, especialmente o 
CEO, também precisará ser reconsiderada. 

Claramente, a formulação de políticas se tornará muito mais 
difícil se Goodhart e Pradhan estiverem corretos e os custos salariais 
e a inflação começarem a aumentar significativamente no futuro. A 
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opinião de isso ter possibilidade de acontecer é contestada por uma 
variedade de argumentos.  

A primeira é a curva de Phillips ter se tornado muito mais 
horizontal. Trataram disso no Capítulo 8.  

A segunda é isso não ter acontecido no Japão. Abordaram isso 
no Capítulo 9.  

O terceiro é o efeito da China de produzir bens comercializáveis 
a preços baixos para o consumo mundial, mantendo assim a inflação 
e os custos salariais baixos em outros lugares, poderia agora passar 
para a Índia e África, onde a evolução demográfica permanece 
altamente favorável. Discutiram isso no Capítulo 10.  

Neste mesmo capítulo, também revisaram a possibilidade de 
aumentar as taxas de participação entre os idosos e a inovação com 
automação/robótica/IA como forma de compensar a desaceleração da 
força de trabalho (como também passaram por isso no Capítulo 3). 

Então, para concluir, se perguntam: quais são as implicações de 
seu diagnóstico para as políticas fiscais e monetárias (Capítulo 13) e 
para as taxas de juros reais (Capítulos 6 e 13)? 

A formulação de políticas é sempre difícil. Mas se a versão do 
futuro, apresentadas pelos coautores, estiver correta, em breve se 
tornará ainda mais difícil.  

Os gastos públicos aumentarão porque o envelhecimento levará 
a mais pensões e maiores custos médicos e de assistência social, em 
um momento quando o crescimento da renda real e a capacidade 
tributável estarão diminuindo. Analisaram as possíveis formas de 
aumentar as receitas fiscais no Capítulo 13. 

Nas últimas décadas, os Bancos Centrais têm sido os melhores 
amigos dos Ministros da Fazenda, baixando as taxas de juros para 
aliviar as pressões fiscais e estabilizar os índices de serviço da dívida. 
Quando as pressões inflacionárias recomeçarem, como esperam 
oportunamente, essa harmonia anterior se reverterá em hostilidade 
mútua, porque o Banco Central tentará defender sua meta de 
inflação, enquanto os políticos quererão crescimento mais rápido e 
serviços da dívida mais baixos. Podemos adivinhar quem vai ganhar.  
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Se os políticos vencerem, como esperam, as taxas de juros 
reais permanecerão baixas, porque as taxas de inflação subirão além 
da alta das taxas de juros nominais. Vice-versa ocorrerá se os Bancos 
Centrais dominarem o cenário.  

Mesmo caso os políticos ganharem, Goodhart e Pradhan 
duvidam de os Bancos Centrais simplesmente se retirarem sem lutar 
por suas metas de inflação nas quais acreditam. Inevitavelmente, 
isso trará um período de incerteza política e volatilidade. 

O pensamento dominante pressupõe tanto a dívida quanto o 
envelhecimento manterão as variáveis nominais e reais nos níveis 
mais baixos. Em grande parte, essas são lições aprendidas 
incorretamente pelo mainstream com a experiência do Japão, um 
passo em falso abordado no Capítulo 9. 

Goodhart e Pradhan veem esses dois, demografia e dívida, mais 
em conflito em lugar de fazerem aliança. Enquanto a reversão na 
demografia começa a pressionar a inflação e as taxas de juros para 
cima, economias e/ou setores com dívidas insustentáveis serão, um a 
um, intimidados à submissão.  

O choque da dívida, sem dúvida, criará períodos de crescimento 
mais fraco e até recessões ou crises – a experiência da Turquia e da 
Argentina em 2018 mostra isso. Esses períodos também gerarão 
inflação e taxas de juros mais baixas ciclicamente.  

No entanto, sob essas desacelerações cíclicas, a inflação e as 
taxas de juros ressurgirão, estruturalmente, para remover o 
obstáculo do endividamento de seu caminho. Quando exatamente 
essas batalhas serão travadas, vencidas e perdidas, é impossível 
dizer, mas precisaremos de toda a sorte possível de obter para seguir 
nosso caminho. 
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Pós-escrito: Futuro imperfeito após o coronavírus 

O livro The Great Demographic Reversal foi escrito por 
Goodhart e Pradhan, principalmente, em 2019 e o texto datilografado 
entregue à editora, antes de alguém saber da iminente pandemia de 
coronavírus. O impacto geral da pandemia será acelerar as 
tendências descrita neste livro.  

A China se tornará globalmente mais introspectiva e menos 
deflacionária, e a própria inflação aumentará muito mais cedo e mais 
rápido em vez do previsto. Entretanto, a pandemia já teve e 
continuará a ter repercussões dramáticas na economia mundial.  

Na prática, não foram tanto as implicações médicas, por mais 
sérias tenham sido, mas as respostas políticas (necessárias e 
corretas) sim tiveram o maior impacto, mesmo quando de curto 
prazo, em nossas economias. 

De fato, se alguém fosse um economista de coração frio, cujo 
único objetivo era maximizar o PIB, ou ainda melhor o PIB per capita, 
o conselho sobre a melhor maneira de responder à pandemia de 
coronavírus seria não fazer absolutamente nada, ignorá-la 
inteiramente e deixá-lo seguir seu curso.  

Afinal, afeta principalmente os idosos, pois a idade média de 
morte no Reino Unido foi de cerca de 80 anos. Além disso, as mortes 
mais jovens estão principalmente entre aquelas com outros 
problemas médicos graves, comorbidade no jargão. Este é um grupo 
amplamente dependente de outros para ajudar na vida diária e, 
assim, impedir seus cuidadores de produzir bens e outros serviços 
para aumentar o PIB per capita.  

A estratégia original de imunidade de rebanho de Boris Johnson 
pode, foi sugerido na época, ter aumentado as mortes no Reino Unido 
em 250.000 em 2020, mas isso precisa ser comparado ao total 
normal de mortes de quase 500.000 p.a., um aumento de alguns 
50/60% em um ano.  

Dada a idade e a fragilidade das pessoas com probabilidade de 
morrer, isso aumentou o número de mortos em 2020, mas teria sido 
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quase totalmente compensado por um número de mortes 
acentuadamente menor na década seguinte. 

Embora se deva manter essa análise em mente, uma política 
tão fria teria sido moralmente errada e social e politicamente 
totalmente inaceitável. De fato, privada do esporte, a imprensa 
continuou nos dando totais diários da liga de mortes nacionais. 
Portanto, a resposta foi quase inevitavelmente quarentenas e 
bloqueios.  

Entretanto, como é habitual em uma crise, a cooperação 
internacional deu lugar ao sauve qui peut [salve-se quem puder] 
nacional.  

Isso representou um choque de oferta autoimposto de imensa 
magnitude. Tal choque de oferta reduz a produção e aumenta os 
preços.  

A demanda desse período também não é totalmente 
recuperável. Particularmente quando se trata de serviços, parte do 
consumo é permanentemente perdido. O deslocamento diário para o 
trabalho, ou os cortes de cabelo horrivelmente executados em casa, 
não serão exigidos duas vezes sempre, caso a vida normal for 
retomada. 

As autoridades, como a maioria de nós, foram pegas de 
surpresa pelo súbito advento da pandemia e, com razão, correram 
para limitar as mortes desnecessárias. Mas, ao fazê-lo, impuseram 
um enorme choque de oferta. 

Em seu objetivo louvável e correto de reduzir o efeito 
devastador imediato de um choque de oferta de bloqueio sobre 
receitas e despesas, as autoridades, com toda a razão, abriram as 
comportas dos gastos fiscais diretos e encorajaram indiretamente os 
bancos a conceder empréstimos a todos os mutuários com problemas 
de fluxo de caixa. Tal terá, como pretendido, mitigado as perdas de 
receitas e algumas despesas, mas terá naturalmente de ser 
compensado pelas consequências econômicas mais à frente. 

No curto prazo, as consequências inflacionárias desse choque 
de oferta adverso maciço terão sido contrabalançadas por um colapso 
nos preços das commodities não alimentares, muito agravado pela 
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guerra do petróleo, desastrosamente cronometrada. Também terá 
sido acompanhado pelo declínio proporcional da demanda, algumas 
voluntárias, algumas forçadas, algumas permanentes, algumas 
simplesmente atrasadas.  

De qualquer forma, em um momento quando a cesta de bens e 
serviços comprada foi tão repentinamente distorcida e irreconhecível, 
será quase impossível ao longo dos meses de março de 2020 até uma 
retomada aproximada da normalidade reunir informações sensatas e 
significativas dados para CPI, RPI ou qualquer outra série de inflação. 

Espera-se economista preanunciar o possível de acontecer 
quando o bloqueio for suspenso e a recuperação ocorrer, após um 
período de expansão fiscal e monetária maciça. A resposta, como no 
rescaldo de muitas guerras, será um aumento da inflação, muito 
provavelmente superior a 5%, ou mesmo da ordem de 10% em 
2021, supondo a pandemia estar controlada até o fim desse ano — 
quanto mais longo tempo o surto levar para ser domado, mais fraco 
será o aumento da atividade real e depois a inflação. 

No entanto, alertas sobre a inflação também foram emitidos 
quando o QE foi lançado após a Grande Crise Financeira. Esses medos 
não foram realizados, por qual razão eles deveriam ser mais reais 
agora? Por três motivos.  

Primeiro, o desenho do QE significava a maioria das injeções 
permanecer no sistema bancário na forma de reservas excedentes. 
Eles nunca foram capazes de filtrar agregados mais amplos de 
dinheiro importantes para a inflação. As medidas políticas de hoje 
estão injetando fluxos de caixa capazes de aumentarem diretamente 
as medidas mais amplas de dinheiro.  

Em segundo lugar, a velocidade com a qual a economia global 
poderia se recuperar ao nível de produção pouco antes do surto. 
Quanto mais forte a recuperação, mais essas injeções de política 
parecerão pró-cíclicas.  

Terceiro, o papel da China na economia global mudou de 
exportador de deflação para um mais neutro agora e cada vez mais 
inflacionário no futuro. 

Qual será a resposta das autoridades então?  
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Em primeiro lugar, elas alegarão este ser uma transição 
temporária – e não definitiva.  

Em segundo lugar, as Autoridades Monetárias dirão: este é um 
contrapeso, bastante desejável, aos anos anteriores de 
descumprimento das metas, totalmente consistente com a inflação 
média, ou metas de nível de preços.  

Terceiro, a interrupção terá sido tão grande de modo a levar 
tempo para trazer o desemprego de volta aos níveis de 2019 e 
grandes áreas da indústria (companhias aéreas, navios de cruzeiro, 
hotéis etc.) ainda podem estar em dificuldades.  

Faz algum sentido, tendo apoiado a indústria de maneira tão 
ampla em 2020, deixar grande parte dessa mesma indústria ir para o 
buraco em 2021 como resultado do aumento das taxas de juros e da 
contenção fiscal? De qualquer forma, o lobby dos empréstimos 
(governo, indústria, aqueles com hipotecas) é muito mais poderoso 
politicamente em comparação ao lobby da poupança. 

Mas para tal aumento na inflação ser (rapidamente) 
interrompido, a renda real de algumas pessoas precisará sofrer. 
Quem pode ser?  

A renda real do trabalhador comum ficou bastante estagnada 
nos últimos 30 anos. Goodhart e Pradhan atribuem isso, nos capítulos 
anteriores, ao enorme choque positivo de oferta de trabalho, causado 
pela globalização e efeitos demográficos favoráveis.  

Isso permitiu os empregadores ameaçarem de transferir 
empregos para a Ásia ou para migrantes mais complacentes, caso 
chegassem ao território, exceto caso os trabalhadores moderassem 
suas demandas. Pior, esta era uma ameaça credível. 

Uma combinação de políticas do tipo Trump, populismo de 
direita e barreiras à migração, e agora a pandemia de coronavírus, 
acabou com essa ameaça aos trabalhadores. 

O equilíbrio do poder de barganha está agora voltando para os 
trabalhadores, afastando-se para longe dos empregadores. As 
tendências políticas atuais, mais socialistas, estão reforçando isso.  
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Após a recuperação, sempre quando isso acontecer, as 
tendências salariais mudarão. A probabilidade é as demandas 
salariais corresponderem, ou talvez até excederem, a inflação atual, 
apesar dos inevitáveis apelos por moderação no contexto de um 
“ponto temporário” na inflação.  

A pandemia de coronavírus e o choque de oferta produzido por 
ela induziu marcarão a linha divisória entre as forças deflacionárias 
dos últimos 30/40 anos e a inflação ressurgente das próximas duas 
décadas. 

Os perdedores serão os poupadores, os fundos de pensão, as 
seguradoras e aqueles cujos principais ativos financeiros são o 
dinheiro. Não será mais viável do ponto de vista fiscal proteger o 
valor real das pensões dos estragos da inflação.  

A loucura de responder à crise de endividamento excessivo em 
2007-2009, incentivando todos os mutuários (exceto os bancos) a 
assumir ainda maior alavancagem e dívida, tornar-se-á evidente. 

Então, quem sabe o possível de acontecer no futuro? A inflação 
subirá consideravelmente acima do nível das taxas de juros nominais 
possíveis de serem toleradas pelos líderes políticos.  

A dívida excessiva, entre empresas não financeiras e governos, 
será inflacionada. As taxas de juros reais negativas podem ser 
necessárias para equilibrar o sistema, se o crescimento real 
desacelerar diante da reversão da globalização e da queda da 
população trabalhadora.  

Mesmo caso os Bancos Centrais se sintam desconfortáveis com 
uma inflação tão alta, eles estarão cientes de os altos níveis de 
endividamento contínuos tornarão nossas economias ainda muito 
frágeis. Se tentarem aumentar as taxas de juros nesse contexto, 
enfrentarão a ira política a ponto de ameaçar sua “independência”.  

Somente quando o endividamento for restabelecido para níveis 
viáveis, poderá ser montado um ataque à inflação. Da próxima vez, 
poderemos reformar o capitalismo, idealmente conforme descrito nos 
Capítulos 11 e 12, para não encorajarmos a expansão excessiva da 
dívida toda vez quando nossa economia atingir um ponto fraco? 
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Qualquer impulso inflacionário desse tipo nas últimas décadas 
teria de superar os efeitos deflacionários produzido pela integração 
comercial da China. A China, no entanto, não está mais no caminho 
da inflação global.  

O difícil terreno geopolítico, emergente da guerra comercial do 
presidente Trump desde 2018, tornou-se ainda mais complicado 
desde o início da pandemia. As políticas nacionais tornaram-se cada 
vez mais voltadas para dentro e os fluxos globais de capital físico 
provavelmente seguirão o exemplo, principalmente quando se trata 
do pomo estratégico da discórdia entre os EUA e a China, ou seja, o 
domínio global em tecnologia. A conclusão inevitável é a China ter e 
aumentar a produção a partir de agora principalmente com base na 
inovação doméstica. 

Economicamente, proteger a economia doméstica tornou-se a 
primeira prioridade, particularmente na China, onde o pacto social 
entre o Partido Comunista e a população implica garantir uma 
economia estável e a proteção do emprego. Como a maioria das 
outras economias ao redor do mundo, a expansão fiscal da China 
exigirá ela aproveitar seu pool de poupança.  

No caso da China, isso pode eventualmente significar aproveitar 
as economias consideráveis de suas SOEs [State-Owned Enterprises]. 
Elas têm sido a base das economias nacionais da China nas últimas 
décadas. 

Em ambos os casos, a China tem recursos para proteger seu 
futuro. Mas o impacto dela na economia global não será mais o 
mesmo do passado. 

Enquanto nos aprofundarmos na desglobalização, a tentação 
será pensar no mundo como uma coleção de entidades locais. Essa 
tentação levaria a conclusões errôneas.  

A desaceleração da globalização permanece inteiramente 
consistente com a transmissão global de choques, particularmente 
quando a mudança subjacente é tão uniforme nas principais 
economias do mundo quanto o envelhecimento. 

Quando este livro estava finalmente sendo impresso, um novo 
artigo importante e relevante foi disponibilizado por Stansbury e 
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Summers, intitulado 'The Declining Worker Power Hypothesis: An 
Explanation for the Recent Evolution of the American Economy', NBER 
Working Paper 27193, maio de 2020. Este artigo, como o livro de 
Goodhart e Pradhan, dá muita ênfase ao declínio do poder de 
barganha dos trabalhadores e, em muitos aspectos, é semelhante e 
apoia o trabalho. 

Mas há uma diferença crucial. Eles negam o declínio desse 
poder de barganha ter sido devido à globalização. Neste último 
ponto, eles se apoiam, como os coautores do livro, no trabalho de 
Peter Schott, com vários colegas, ou seja, Bernard, Bradford Jenson e 
Schott, (2006), 'Survival of the best fit: Exposure to low-wary 
countries and (uneven) growth of US manufacturing plants’, Journal 
of International Economics, e também Pierce e Schott (NBER Working 
Paper 18655, dezembro de 2012), o qual, surpreendentemente, 
Stansbury e Summers não fazem referência.  

Esses documentos mostram: as fábricas e o emprego foram 
mais afetados naqueles setores onde o crescimento das importações 
de países com baixos salários foi mais evidente. Mas, Stansbury e 
Summers então argumentam tal competição de países com baixos 
salários ter o resultado de 'os retornos do capital cairem junto com as 
rendas do trabalho, e [também] porque as rendas totais na indústria 
– lucros, mais rendas do trabalho – estariam caindo'.  

No entanto, isso só seria assim caso a concorrência do exterior 
tomasse a forma de venda de produtos produzidos por empresas 
sediadas no país de baixos salários. 

Ao contrário dos argumentos de Stansbury e Summers, a 
globalização se deu em grande parte pela forma de empresas 
residentes na economia desenvolvida, ou seja, os EUA, terceirizarem 
a produção física do bem ou serviço no exterior. Mas elas mantiveram 
o controle das vendas finais e da infraestrutura geral, capital, 
experiência gerencial e propriedade intelectual.  

De fato, Pierce e Schott (2012) fornecem evidências 
microeconômicas para mostrar, de forma bastante conclusiva, “o 
declínio surpreendentemente rápido na manufatura dos EUA” foi 
devido ao offshoring da produção de bens de trabalho intensivo para 
a China. No exemplo muito famoso, China e Taiwan respondem pela 
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maior parte da cadeia de suprimentos na produção de iPhones, mas a 
Apple continua sediada na Califórnia.  

A ascensão das empresas chinesas foi espetacular em muitos 
casos, mas elas tiveram muito mais sucesso em dominar o mercado 
doméstico da China em lugar de o mercado global. Nesses casos, 
certamente esperaríamos os retornos do capital na economia 
desenvolvida aumentassem em relação às rendas do trabalho de lá. 

Assim, o teste de globalização realizado por Stansbury e 
Summers é simplesmente equivocado. Em vez disso, eles podem 
apenas sugerir a força motriz para o declínio do poder de barganha 
do trabalho ter sido uma crescente crueldade dos empresários.  

De fato, os empresários foram mais implacáveis, mas isso em 
grande parte assumiu o pretexto de terceirizar a produção para 
outros países, reduzindo assim a força de trabalho doméstica. A 
globalização, trabalhando com o aumento global da oferta de 
trabalho, “estava dando as cartas”. Isso ainda será verdade quando a 
força de trabalho global encolher nas décadas à frente. 

Em resumo, um futuro imperfeito e inflacionário está chegando 
mais rápido do antes esperado, graças à pandemia. A desaceleração 
da globalização em meio a uma tendência global de envelhecimento 
garantirá o futuro não ser nada parecido com o passado. 
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Anexo Estatístico 
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O grupo etário 40-59 anos tinha 7,9 milhões de pessoas em 
1950 (14,5% da população) e deve atingir um pico em 2040, com 
65,2 milhões de pessoas, representando 28,5% da população. A 
partir de 2041 deve diminuir até 40,8 milhões de pessoas em 2100 
(22,6% da população). 
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Já o grupo de idosos de 60 anos e mais de idade tinha somente 
2,6 milhões de pessoas em 1950, representado meros 5% da 
população total. Este grupo deve manter um crescimento contínuo 
até 79,2 milhões de pessoas em 2075, quando representará 37,6% 
da população. A partir de 2076, o grupo de idosos começará a 
diminuir em termos absolutos para 72,4 milhões de pessoas em 
2100. Mas em termos relativos será o único grupo com continuidade 
no crescimento e atingirá 40,1% da população total em 2100. 

O Brasil era considerado um país com uma “sociedade jovem” 
enquanto o grupo 0-19 anos era o maior grupo etário do país, o que 
ocorreu até 2010. A população brasileira será considerada “adulta 
jovem” entre 2011 e 2033, quando o grupo etário 20-39 anos é o 
maior grupo etário do país. Entre 2034 e 2046 o grupo 40-59 anos 
será o maior grupo etário, fazendo com que a estrutura etária 
brasileira seja classificada como “adulta”. Mas a partir de 2047, o 
grupo idoso (de 60 anos e mais de idade) será o maior grupo etário 
entre os 4 definidos no gráfico. 
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Fonte: ALVES, José Eustáquio Diniz. O terceiro bônus 
demográfico e o mercado de trabalho para idosos.  
Portal do Envelhecimento, SP,  17/06/2021. https://
www.portaldoenvelhecimento.com.br/  
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