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Introdução 

Ludwig Von Mises emprega o termo “liberal” com o sentido a 
ele atribuído no século XIX, ou seja, o movimento político e 
intelectual substituto de: 

1. os métodos pré-capitalísticos de produção pela livre empresa e 
economia de mercado;  

2. o absolutismo de reis ou ol igarquias pelo governo 
representativo constitucional;  

3. a escravatura, a servidão e outras formas de cativeiro pela 
liberdade de todos os indivíduos. 

Durante muito tempo os economistas não foram capazes de 
perceber a transição da Teoria Clássica de Valor para a Teoria 
Subjetiva de Valor ia muito além de mera substituição de uma teoria 
de mercado menos satisfatória por outra mais satisfatória. A Teoria 
Geral da Escolha e Preferência vai muito além dos limites referentes 
ao campo dos problemas econômicos estudados pelos economistas.  

Não se trata, simplesmente, de uma teoria do “aspecto 
econômico” do esforço humano e da luta para melhoria de seu bem-
estar material. É a Ciência de todo tipo de Ação Humana.  

Toda decisão humana representa uma escolha. Ao fazer sua 
escolha, o homem escolhe não apenas entre diversos bens materiais 
e serviços.  

Todos os valores humanos são oferecidos para opção. Todos os 
fins e todos os meios, tanto os resultados materiais como os ideais, o 
sublime e o básico, o nobre e o ignóbil são ordenados em sequência e 
submetidos a uma decisão para escolher um e rejeitar outro.  

Nada daquilo desejado obter ou evitar pelos seres humanos fica 
fora dessa ordenação em escala única de gradação e de preferência. 
A Moderna Teoria de Valor estende o horizonte científico e amplia o 
campo dos estudos econômicos.  

Da Economia Política da Escola Clássica emerge a Teoria Geral 
da Ação Humana, a praxeologia. O termo praxeologia foi empregado 
pela primeira vez, em 1890, por Espinas: ver seu artigo “Les orígenes 
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de la technologie”, Revue Philosophique, p.114-115, ano XV, vol. 30, 
e seu livro publicado em Paris, em 1897, com o mesmo título. 

Praxeologia tem sua etimologia no grego praxis – ação, hábito, 
prática – e logia – doutrina, teoria, ciência. É a Ciência ou Teoria 
Geral da Ação Humana.  

Mises definiu ação como “manifestação da vontade humana”: 
ação como sendo um “comportamento propositado”. A praxeologia, a 
partir deste conceito apriorístico da categoria ação, analisa as 
implicações plenas de todas as ações.  

A praxeologia busca conhecimento válido sempre quando as 
condições correspondam exatamente àquelas consideradas na 
hipótese teórica. Sua afirmação e sua proposição não decorrem da 
experiência: antecedem qualquer compreensão dos fatos históricos. 
(extraído de Percy L. Greaves Jr. Mises Made Easier. Nova York, Free 
Market. Books, 1974) 

Os problemas econômicos ou catalácticos estão embutidos em 
uma Ciência mais geral da qual não podem mais ser separados. O 
exame dos problemas econômicos tem necessariamente de começar 
por atos de escolha: a Economia toma-se uma parte – embora até 
agora a parte elaborada – de uma ciência mais universal: a 
praxeologia. 

O termo cataláxia ou a Ciência das Trocas foi usado 
primeiramente por Whately (ver seu livro Introductory Lectures on 
Political Economy, Londres, 1831, p.6). Cataláxia é a Teoria da 
Economia de Mercado, isto é, das relações de troca e dos preços.  

Analisa todas as ações baseadas no cálculo monetário e rastreia 
a formulação de preços até a sua origem, ou seja, até o momento em 
quando o homem fez sua escolha. Explica os preços de mercado 
como são e não como deveriam ser. 

As leis da cataláxia não são julgamentos de valor. Segundo 
Mises, elas são exatas, objetivas e de validade universal. 

Rejeitar os debates sobre a essência, o escopo e o caráter 
lógico da Economia, como se fossem apenas uma tergiversação 
escolástica de professores pedantes, é prova de desconhecimento 
total do significado desses debates. Infelizmente, é um equívoco 
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bastante comum supor enquanto pessoas pedantes desperdiçavam 
seu tempo em conversas inúteis acerca de qual seria o melhor 
método de investigação, a Economia em si mesma, indiferente a 
essas disputas fúteis, seguia tranquilamente o seu caminho. 

Methodenstreit foi a disputa ou a controvérsia sobre métodos 
da Ciência Econômica, na década de 80 do século XIX, entre os 
seguidores da Escola Austríaca de Economia, liderados por Carl 
Menger (1840-1921) e os proponentes da Escola Historicista Alemã, 
liderados por Gustav von Schmoller (1838-1917). Nesse debate bem 
como nas discussões entre a escola de John Bates Clark e o 
Institucionalismo americano havia muito mais em jogo em lugar da 
simples questão sobre qual seria o melhor procedimento. 

O Institucionalismo americano é uma versão americana da 
Escola Historicista.  

• Considera as atividades humanas serem determinadas por 
pressões sociais irresistíveis, denominadas Instituições.  

• Propõe a intervenção política como o melhor meio de mudar 
tais hábitos do homem e de aprimorar o gênero humano.  

• Atribui o infortúnio da humanidade ao capitalismo do tipo 
laissez-faire. 

• Procura mudar as instituições pela adoção de soluções coletivas 
e intervencionistas.  

A verdadeira questão consistia em definir os fundamentos 
epistemológicos da Ciência da Ação Humana e sua legitimação lógica. 
Partindo de um sistema epistemológico para o qual o pensamento 
praxeológico era desconhecido e de uma lógica capaz de reconhecer 
como científica – além da Lógica e da Matemática – apenas a História 
e as Ciências Naturais empíricas, muitos autores tentaram negar a 
importância e a utilidade da teoria econômica.  

O historicismo pretendia substituí-la por história econômica. O 
positivismo recomendava substituí-la por uma ilusória Ciência Social 
ao adotar a estrutura lógica e a configuração da Mecânica 
newtoniana. Ambas as escolas concordavam na rejeição radical de 
todas as conquistas do pensamento econômico. Era impossível aos 
economistas permanecerem calados em face de todos esses ataques. 
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O radicalismo dessa condenação generalizada da economia foi 
logo superado por um niilismo ainda mais universal. Desde tempos 
imemoriais, os homens, ao pensar, falar e agir consideraram a 
uniformidade e imutabilidade da mente humana como um fato 
inquestionável. Toda investigação científica estava baseada nessa 
hipótese.  

Nas discussões sobre o caráter epistemológico da Economia, 
pela primeira vez na história do homem, este postulado também foi 
negado. O marxismo afirma: a forma de pensar de uma pessoa é 
determinada pela classe a qual pertence.  

Toda classe social tem sua lógica própria. O produto do 
pensamento não pode ser nada além de um “disfarce ideológico” dos 
interesses egoístas da classe de quem elabora o pensamento.  

A tarefa de uma “Sociologia do Conhecimento” é desmascarar 
filosofias e teorias científicas e expor o seu vazio “ideológico”. A 
Economia seria um expediente “burguês” e os economistas seriam 
sicofantas do capital. Somente a sociedade sem classes da utopia 
socialista substituirá as mentiras “ideológicas” pela verdade. 

Este polilogismo, posteriormente, assumiu várias outras 
formas. O historicismo afirma a estrutura lógica da ação e do 
pensamento humano estar sujeita a mudanças no curso da evolução 
histórica.  

O polilogismo social atribui a cada raça uma lógica própria.  

Finalmente, temos o irracionalismo sustentando a razão em si 
não ser capaz de elucidar as forças irracionais. Elas determinam o 
comportamento humano. 

Tais doutrinas vão muito além dos limites da Economia. Elas 
questionam não apenas a Economia e a Praxeologia, mas qualquer 
conhecimento humano e o raciocínio em geral. Referem-se à 
Matemática e à Física, tanto quanto à Economia.  

Parece, portanto, a tarefa de refutá-las não caber a nenhum 
setor específico do conhecimento, mas à Epistemologia e à Filosofia. 
Essa é, aparentemente, a justificativa para a atitude daqueles 
economistas a, tranquilamente, continuarem seus estudos sem se 
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importar com problemas epistemológicos nem com as objeções 
levantadas pelo polilogismo e pelo irracionalismo.  

Este é um artigo-resenha sobre a Teoria do Ciclo de Crédito de 
Ludwig von Mises. Eu me basearei, principalmente, no Capítulo 20 do 
seu livro Ação Humana: Um Tratado de Economia (3ª. edição em 
1966). Nas Considerações Finais, proporei uma crítica construtiva. 

Menos Mises, Mais Keynes 

“Menos Marx, Mais Mises: Uma Gênese da Nova Direita 
Brasileira (2006-2018)” é o título de uma tese de Doutorado em 
Ciência Política, defendida por Camila Rocha, na FFLCH-USP. Inspirou-
se no slogan de jovens direitistas, apresentado em cartazes na rua, 
quando perderam a vergonha existente desde a ditadura militar para 
se manifestarem. 

As ideologias políticas são um conjunto de ideias, crenças, 
opiniões e valores. Possuem uma relação estreita com a prática 
política, permeando conflitos existentes na esfera pública em torno do 
desenho de macro-programas a respeito de políticas sociais e 
econômicas, os quais mobilizam policymakers e opinião pública. 

No caso dos defensores do Estado mínimo, contraditoriamente, 
buscam se apossar da governança dele para se omitirem diante da 
calamidade da saúde pública e do desemprego. Cortam orçamento 
inclusive da Educação Pública, Ciência e Tecnologia! 

Misturam, em sua ideologia conservadora, argumentos racionais 
e não-racionais. São performáticos e “poéticos” nas redes de ódio. 
Liberalismo, conservadorismo, fascismo, socialismo, comunismo, e 
outras grandes ideologias, virtualmente, se confrontam como atores 
políticos antagônicos. Cada qual imputa o nazifascismo ao outro lado. 

Camila Rocha destaca existir várias ideologias políticas 
relacionadas de alguma forma à macroideologia do liberalismo, como 
o liberalismo político, liberalismo igualitário, o libertarianismo e o 
liberalismo econômico, as quais podem ser conflitantes entre si. No 
Brasil, a difusão do liberalismo econômico, chamado de “liberismo”, 
precedeu a do liberalismo igualitário, como defendem os liberais de 
esquerda norte-americanos. 
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O neoliberalismo é a tentativa de reabilitação do laissez-faire 
econômico, depois de seu fracasso em ultrapassar a Grande 
Depressão dos anos 30 no século XX. Foi superado pela política 
econômica keynesiana, até a estagflação dos anos 70, quando este 
também fracassou em solucioná-la. 

Ao contrário do liberalismo laissez-faire, o neoliberalismo 
defende um papel ativo do Estado como promotor do livre-mercado. 
Para os adeptos do puro laissez-faire, o Estado não deveria ter papel 
algum na regulação da economia. Para os neoliberais, o Estado deve 
atuar ativamente em seu controle, no sentido de criar um aparato 
jurídico-legal para fomentar o bom funcionamento do livre-mercado. 

Por isso, para Camila Rocha, os economistas Milton Friedman e 
Friedrich Von Hayek podem ser classificados como neoliberais, mas 
seria mais adequado considerar Ludwig Von Mises um libertariano. O 
libertarianismo se caracteriza pela defesa radical do capitalismo sem 
restrições de qualquer tipo, associada a uma defesa moral e política 
da liberdade dos seres humanos de não serem coagidos uns pelos 
outros. São defensores de Mais Mises, os anarco-capitalistas, os 
objetivistas (adeptos de Ayn Rand), os minarquistas, os economistas 
austríacos e os liberais clássicos. 

Os chamados neoliberais, vinculados à Escola de Chicago e por 
isso chamados de “chicaguistas” – ou “chicagões” pela esquerda –, 
comporiam uma corrente de pensamento à parte daquelas, 
componentes do libertarianismo. Os minarquistas criticam todas as 
instituições estatais, exceto aquelas relacionadas à justiça e à 
segurança pública. Os anarco-capitalistas defendem a abolição total 
do Estado, a manutenção da propriedade privada, o livre-mercado e a 
plena soberania individual. 

A adoção de políticas de inspiração neoliberal por economistas 
Chicago’s Boys, sob o regime militar-ditatorial e genocida no Chile, 
acabou ganhando uma carga normativa negativa. Por esse motivo 
(autoimagem versus imagem pública), o termo neoliberalismo passou 
a ser rejeitado até pelos defensores do capitalismo de livre-mercado. 
Passaram a se autodenominar simplesmente como liberais, como o 
fizeram Friedman e Hayek. 

Então, ultraliberalismo seria uma ideologia política pró-mercado 
mais radical em comparação com o neoliberalismo. Aliados com o 
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objetivismo, o minarquismo, o libertarianismo e o anarco-capitalismo, 
os ultraliberais ressaltam com o adjetivo “ultra” tal radicalidade “pró-
mercado”. 

Methodenstreit foi a disputa ou a controvérsia sobre métodos 
epistêmicos da Economia, na década de 80 do século XIX. Ocorreu 
entre os seguidores da Escola Austríaca de Economia, liderados por 
Carl Menger (1840-1921), e os proponentes da Escola Historicista 
Alemã, liderados por Gustav von Schmoller (1838-1917).  

A Escola Historicista Alemã sustentava a história ser a única 
fonte de conhecimento sobre a ação humana e sobre assuntos 
econômicos. Sendo assim, só com estudo dos padrões, em dados e 
estatísticas, a Economia poderia formular suas leis e teorias. 

A Escola Austríaca de Economia, através de Ludwig von Mises, 
ainda sustenta a verdadeira questão consistir em definir os 
fundamentos epistemológicos da Ciência da Ação Humana e sua 
legitimação lógica. Fica no plano da Ciência Abstrata ou Teoria Pura 
ao rejeitar tanto o historicismo quanto o positivismo da análise da 
Mecânica newtoniana no plano menos abstrato da Ciência ou Teoria 
Aplicada. 

Padece do chamado Vício Ricardiano ao desejar saltar do alto 
da abstração, diretamente, sem nenhuma mediação com outras áreas 
de conhecimento, para o “chão duro da realidade”. Por isso, não 
reconhece a inviabilidade social e política de suas proposições de 
Economia Normativa (o que deveria ser) em lugar da Economia 
Positiva (o que é). Política econômica tem como pré-requisito Teoria 
Aplicada e prática política. 

Responde von Mises a essa crítica: “ao físico, pouco importa se 
alguém estigmatiza suas teorias como burguesas, ocidentais ou 
judias. Da mesma maneira, o economista [austríaco] deveria ignorar 
a calúnia e a difamação”. Deveria “deixar os cães latirem e não 
prestar atenção aos seus latidos”. O anticomunista costuma ser 
intolerante e agressivo – não tem abertura intelectual para um 
debate franco e plural de ideias. 

Na tradição de Carl Menger, a Escola Austríaca se coloca “contra 
os exageros do pensamento reformista no campo da Economia e, 
principalmente, contra o socialismo. O individualismo metodológico 
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de Menger e sua crença de suas teorias serem isentas de valores 
levaram à crença de as instituições e as leis existentes, no 
capitalismo ocidental, estarem acima de qualquer reforma. 

Os esforços reformistas seriam, em sua opinião, estranhos à 
Ciência e socialmente prejudiciais. O individualismo de sua “Ciência” 
livre de valores tinha o imperativo moral de defender os interesses 
econômicos existentes contra os “exageros” dos socialistas. 

Embora ambas sejam anticomunistas, a Escola de Chicago 
adota uma abordagem empírica, enquanto a Escola Austríaca segue 
uma abordagem racionalista. Afirma sua teoria ser Ciência Pura, 
isenta juízo de valor, sem qualquer julgamento normativo. Sua 
Ciência Econômica seria amoral e não se preocuparia com o que 
deveria ser. 

Elas se arrogam de ser a única teoria econômica isenta de 
valores, capaz de explicar todos os comportamentos, em todas as 
sociedades, em todos os lugares, e em todas as épocas. Fingir não 
ter nenhuma opinião ideológica, moral e política, por ser puramente 
objetiva, trata-se de uma autoilusão ou um artifício para iludir os 
incautos vulneráveis. 

Em geral, elas reduzem todo o comportamento humano a atos 
de troca. Quando se olha apenas para a troca, sofre-se a ilusão de o 
capitalismo ser justo e igualitário.  

Elas mantêm a fé na Lei de Say do automatismo do mercado 
por a oferta criar a própria demanda. Só o crédito excessivo em 
relação à poupança o desequilibra.  

Pela emissão excessiva de moeda fiduciária, em política 
keynesiana de “dinheiro barato”, qualquer instabilidade observada no 
capitalismo é totalmente culpa do excesso de governo. O culpado 
final é sempre o governo, jamais o capitalista, mesmo no caso de 
empresas monopolistas/oligopolistas dominantes por processo de 
fusões e aquisições de concorrentes. Se há monopólio, ele é estatal. 

Segundo essas escolas reacionárias – reagem contra a evolução 
histórica –, o único bem “legitimamente” consumido de modo social, 
oferecido pelo governo, deveria ser a defesa de direitos de 
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propriedade e do cumprimento dos contratos. Essa segurança pública 
estaria acima de tudo – e todos.  

Os indivíduos podem, de fato, criar externalidades, como 
poluição e aquecimento climático, porque na realidade vivemos em 
um mundo social e não em 8 bilhões de mundinhos individuais. Daí 
propõem criar mercados de carbono ou direitos de poluição. 

Essas escolas obscurecem as diferenças entre trabalho e capital 
ou classes sociais. Em sua Teoria Pura, não há trabalhadores e 
capitalistas, só há indivíduos a fazerem trocas justas. Todas as ações 
e interações humanas se reduzem a trocas voluntárias, racionais, 
maximizadoras de utilidade em benefício de ambos os negociadores. 

Von Mises usa o termo cataláxia para se referir a essa Ciência 
das Trocas. Abstrai o fato de alguns agentes da troca terem maior 
poder de barganha e outros terem de realizar as trocas em posição 
de fraqueza ou até desespero. Herdadas as “dotações iniciais”, os dois 
agentes da troca se beneficiariam, isto é, trabalhar por qualquer 
salário, sob quaisquer condições, seria preferível a morrer de fome... 

Intervencionismo, o Pavor do Ultraliberalismo 

Entre os dogmas sagrados da Escola Austríaca, Ludwig von 
Mises no livro “Ação Humana” destaca: “os economistas [austríacos], 
a partir de suas investigações, concluíram os objetivos da maior parte 
das pessoas podem ser mais bem alcançados, através de seu esforço 
e trabalho e da política econômica, quando o sistema de livre 
mercado não é obstruído por decretos governamentais”.  

Ao contrário da impressão de todos os leitores ao ler tal 
distonia com a realidade, ele afirma não haver razão para considerar 
esta conclusão como preconcebida ou fruto de uma análise 
superficial. Garante ser o resultado de “um exame rigorosamente 
imparcial de todos os aspectos do intervencionismo”. Vamos conferir. 

A priori, Mises e seus discípulos sectários e dogmáticos apelam 
à opinião de uma autoridade vaga, atribuída à sabedoria antiga. A 
ideia é presumida como verdadeira somente porque foi originada em 
um passado distante. É como fosse “prova social”.  
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Mises afirma “os economistas clássicos e seus epígonos 
costumavam chamar de ‘natural’ o sistema baseado na livre 
economia de mercado, e de ‘artificial’ e ‘perturbadora’ a intervenção 
governamental no funcionamento do mercado”.  

Esta adjetivação qualificava de “contrária à natureza” qualquer 
instituição social tida como indesejável ao livre-mercado. Apesar do 
economista austríaco criticar o historicismo, ele se refere à 
contextualização histórica quando esta lhe serve.  

Mas não diz nada a respeito do confronto entre liberalismo e 
mercantilismo, no século XVIII, ocorrido nos primórdios da Economia 
Política – e não depois. O mercantilismo garantia a manutenção do 
Estado absolutista e de seus suntuosos gastos com o aparelho 
administrativo, o Exército e, principalmente, com a corte.  

Baseava-se no metalismo, a ideia de a riqueza de um país 
depender de sua capacidade de acumular metais preciosos, extraídos 
das colônias.  O absolutismo e o mercantilismo referiam-se a uma 
época ultrapassada pela República ou o Constitucionalismo, “quando 
o poder deixou as mãos dos reis”. O metalismo morreu junto com o 
padrão-ouro. 

Pior, a anacrônica ideologia anticomunista fica explícita quando 
von Mises examina o Intervencionismo. Em seu reducionismo binário, 
afirma: “existem duas maneiras de se chegar ao socialismo”. 

A primeira denomina de modelo leninista ou russo e diz ser 
puramente burocrática. Todas as fábricas, lojas e fazendas seriam 
formalmente estatizadas e passariam a ser Departamentos 
governamentais, dirigidos por funcionários públicos subordinados ao 
órgão superior central. 

A segunda maneira denomina de modelo alemão, não fazendo 
referência à socialdemocracia do pós-guerra, resultante em bem-
estar social, mas sim ao odiado nacional-socialismo ou nazismo da II 
Guerra Mundial. Ele preservou a propriedade privada dos meios de 
produção.  

Fez parecer continuarem a existir mercados, preços, salários e 
juros. Já não existiam empresários, mas apenas gerentes de 
empresas. Os burgueses não o apoiaram? 
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Von Mises extrapola esse fantasma odiento, para atormentar 
corações e mentes contemporâneos, mesmo após o fim da Alemanha 
nazista em 1945 e da URSS em 1991. Diz: “esses gerentes de 
empresa parecem estar efetivamente no comando das empresas lhes 
confiadas, pois compram e vendem, contratam e dispensam 
trabalhadores, fixam remunerações, contraem dívidas, pagam juros e 
amortizam empréstimos. Mas, ao exercer a sua atividade, são 
obrigados a obedecer incondicionalmente às ordens emitidas pela 
agência central do governo, encarregada de dirigir a produção”.  

Essa agência, na Alemanha nazista, instruía os gerentes de 
empresa sobre o que e como produzir, a quais preços e de quem 
comprar, por quais preços e a quem vender. Designava o emprego de 
cada trabalhador e fixa o seu salário. Decretava a quem, e em quais 
termos, os capitalistas deviam confiar os seus fundos.  

Em tais circunstâncias, quando os salários, preços e taxas de 
juros são fixados pelo governo, o mercado torna-se uma impostura. 
Mas hoje isso não ocorre sequer no Socialismo de Mercado da China 
ou no Capitalismo de Estado de outras economias! 

No imaginário anacrônico do anticomunista, mas não tão 
antifascista, dadas as alianças atuais dos discípulos ultraliberais com 
a extrema-direita no Brasil, todo o sistema de preços relativos seriam 
as expressões quantitativas das ordens do governo determinantes de 
o emprego, a renda, o consumo e o padrão de vida de cada cidadão.  

O governo dirigiria toda a atividade econômica. Os gerentes de 
empresa obedeceriam ao governo e não à demanda dos 
consumidores e à estrutura de preços do mercado.  

Abstraindo a história da guerra entre o nazismo e o regime 
soviético, von Mises sugere ambos (e qualquer Capitalismo de Estado 
contemporâneo) serem socialismo, disfarçado pelo uso da 
terminologia capitalista. Alguns rótulos são mantidos, mas com um 
significado diferente do existente na economia de mercado. 

No entanto, Von Mises adverte seu leitor no sentido de evitar 
confundir socialismo com intervencionismo. O intervencionismo ou a 
economia de mercado obstruída difere do modelo alemão de 
socialismo pelo simples fato de ainda ser uma economia de mercado.  
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As autoridades interferem no funcionamento da economia de 
mercado, mas não desejam eliminá-la completamente. Querem 
apenas a produção e o consumo seguirem caminhos diferentes dos 
quais seguiriam, se não houvesse as obstruções governamentais, por 
meio de ordens, comandos e proibições, para cujo cumprimento 
contam com o respaldo do poder de polícia e seu aparato de 
compulsão e coerção.  

Tais medidas, reconhece Mises, são atos isolados de 
intervenção. Não pretendem, as autoridades, integrá-las em um 
sistema capaz de determinar todos os preços, salários e taxas de 
juros, colocando em suas mãos o controle absoluto da produção e do 
consumo. 

O sistema de preços relativos obstruído, ou intervencionismo, 
procura preservar o dualismo de duas distintas esferas:  

1. a atividade do governo de um lado e  

2. a liberdade econômica do sistema de mercado de outro.  

O que caracteriza o intervencionismo é o fato de o governo não 
limitar suas atividades à preservação da propriedade privada dos 
meios de produção e à proteção contra as tentativas de violência ou 
fraude. O governo interfere na atividade econômica através de 
decretos com ordens e proibições. Mises não se refere às empresas 
estatais. 

Segundo von Mises, a intervenção do governo significa sempre 
ou ação violenta ou ameaça de ação violenta. Os fundos gastos pelo 
governo em qualquer de suas atividades são obtidos por meio de 
impostos. Afinal, com esse nome não são voluntários... 

Os impostos são pagos porque os contribuintes não se atrevem 
a desobedecer aos agentes do governo. Qualquer desobediência ou 
resistência seria inútil.  

Contrapondo-se ao equilíbrio dos três poderes republicano 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), von Mises opta por inflamar sua 
base aguerrida ao afirmar: “enquanto perdurar esse estado de coisas, 
o governo tem possibilidade de arrecadar tanto quanto queira para 
suas despesas. [?!] Governo é, em última instância, o emprego de 
homens armados, de policiais, guardas, soldados e carrascos”.  
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A paranoia ultraliberal o leva a dizer: “a característica essencial 
do governo é a de poder fazer cumprir os seus decretos batendo, 
matando e prendendo. Quem pede maior intervenção estatal está, 
em última análise, pedindo mais compulsão e menos liberdade”. 

Só ameniza quando não condena a existência de governo por “a 
cooperação social pacífica seria impossível na ausência de um 
instrumento capaz de impedir, pela força se preciso, a ação de 
indivíduos ou grupos de indivíduos antissociais”.  

Apesar desse reconhecimento, diante das tendências modernas 
de deificação do governo e do Estado, critica os cidadãos 
contemporâneos ao atribuírem ao Estado todas as características de 
uma divindade. Von Mises se esqueceu de explicitar (e não deixar 
implícito apenas nas entrelinhas): para ele, todas as características 
de uma divindade se referem a O Mercado. Afinal, é apresentado 
como onipresente, onipotente e onisciente!  

Só esse ser sobrenatural teria a capacidade de superar a 
contradição lógica entre a onisciência – capacidade de prever o futuro 
– e a onipotência – ter o poder de alterar o futuro. Ora, ou um ou 
outro... Jamais poderá ter os dois ao mesmo tempo, logicamente. 

O ultraliberal demonstra um comportamento de repulsa, 
repugnância e ódio por ideias diferentes. Do ponto de vista social, as 
pessoas intolerantes não conseguem aceitar divergentes pontos de 
vista, ideias ou culturas, principalmente, pelo fato de não 
compreenderem a diversidade na qual é formado o mundo. 

Euforia no Boom com Dinheiro Farto e Barato 

Ludwig von Mises (1881-1973) e Friedrich Hayek (1899-1992) 
se tornaram ícones da Escola Austríaca de pensamento econômico. 
Tinham três ideias-chaves: 

1. Ordem Espontânea: sistema de preços relativos livres indica 
melhor alocação de capital contra a “tirania da maioria 
coletivista”; 
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2. Estado Mínimo: empresários se abstêm de investir quando 
temem gastos públicos levarem a aumento de impostos ou 
inflação; 

3. Lei de Say: recessões são consequências de ciclo artificial de 
crédito a serem suportadas, mas não curadas por Estado. 

Vou tentar aqui decifrar essa Teoria do Ciclo de Crédito.  

O guru Ludwig von Mises, no livro “Ação Humana”, define: “a 
categoria juro originário se manifesta primordialmente no juro dos 
empréstimos monetários”. A taxa de juros para empréstimos coincide 
com a taxa de juro originário, manifestado pela relação entre os 
preços de bens futuros e bens presentes. Para os trazer ao valor 
presente, descontando essa variação do custo de oportunidade, ele a 
denomina de taxa de juros neutros. 

Ao contrário do pensamento neoclássico, especialmente, no 
modelo de equilíbrio geral, von Mises não considera a moeda neutra, 
ela importa. Significa: ela afeta as decisões. 

“Se varia a relação monetária, isto é, a relação entre a 
demanda por moeda para aumentar os encaixes individuais e a oferta 
de moeda para reduzir os encaixes individuais, todos os preços de 
bens e serviços são afetados. Essas mudanças, entretanto, não 
afetam os preços dos vários bens e serviços ao mesmo tempo e nem 
na mesma proporção”. 

Em consequência disso, ocorrem modificações na riqueza e na 
renda de vários indivíduos, as quais podem alterar os dados 
determinantes do nível de juro originário. O estado final da taxa de 
juro originário para o qual tende o sistema após as mudanças na 
relação monetária passa ser outro face à tendência anterior. 

As mudanças na relação monetária podem, em certas 
circunstâncias, afetar primeiramente o mercado de empréstimos, no 
qual a demanda e a oferta de empréstimos influenciam a taxa de 
mercado de juro para empréstimos. Mises denomina essa relação de 
taxa bruta de juro.  

Há uma longa tradição na História do Pensamento Econômico 
com Teoria das Duas Taxas de Juros. Por exemplo, em Knut Wicksell 
(1851-1926), a taxa de mercado resulta da relação da oferta com 
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demanda de moeda e a taxa natural é derivada da interação entre 
poupança e investimento. O Processo Cumulativo inflacionário surge 
devido ao desvio entre essas duas taxas de juros provocar distonia 
entre demanda monetizada e 

dada oferta de bens, variando os preços relativos nominais em 
processo inflacionário. O Equilíbrio Monetário só ocorre quando 
instituições financeiras só canalizarem poupança para investimento, 
sem provocar choque monetário com menor juro e excesso de 
crédito. Von Mises só o cita en passant, não reconhecendo essa sua 
filiação. 

Tampouco se refere a outros a ideia de o banqueiro, como 
emprestador de moeda, atuar sempre um empresário. Toda 
concessão de crédito é um risco especulativo empresarial, cujo 
sucesso ou fracasso é incerto. 

O risco de perda se dá porque os devedores e os avalistas 
podem tornar-se insolventes assim como as garantias colaterais e as 
hipotecas podem perder o valor. A sorte do credor está ligada à do 
devedor ou às mudanças ocorridas no preço das garantias colaterais. 

Retoma a Teoria do Valor Trabalho, embora não reconheça a 
classe trabalhadora, ao afirmar: “o capital em si não rende juros. 
Precisa ser empregado e investido não só para render juros, mas 
também para não desaparecer inteiramente: dinheiro não cria 
dinheiro”. Os rentistas com acumulação de capital financeiro por juros 
compostos, provavelmente, discordam desse ditado... 

Uma ideia contemporânea e fora-do-comum é sua constatação: 
“nesta nossa época de títulos e debêntures, bancos hipotecários, 
sociedades de poupança, apólices de seguro de vida e instituições de 
previdência social, as massas populares de menor renda são muito 
mais credoras em vez se serem devedoras. Por outro lado, os ricos, 
na qualidade de proprietários de ações, de fábricas, de fazendas e de 
imóveis, são muito mais devedores em vez de serem credores. Ao 
pedir a expropriação dos credores, as massas inadvertidamente estão 
indo contra os seus próprios interesses”. 

Aparentemente, são medidas anticapitalistas. Mas medidas 
anticredor beneficiam os capitalistas devedores. 
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Tem de se admitir, ao se estabelecerem os termos de um 
contrato de empréstimo, a possibilidade de futuras variações no 
poder aquisitivo da moeda. O principal deveria ser indexado, 
periodicamente, por um número-índice capaz de refletir as mudanças 
ocorridas, para mais ou para menos, no poder aquisitivo. 

Cabe prever as futuras mudanças do poder aquisitivo. Assim 
sendo, elas poderiam estipular uma taxa bruta de juros capaz de 
conter uma provisão para essas mudanças, uma percentagem de 
acréscimo ou redução da taxa de juro originário.  

Von Mises denomina essa provisão – positiva ou negativa – de 
prêmio compensatório. Se esse prêmio fosse corretamente calculado, 
nem o credor nem o devedor teriam suas posições afetadas por 
possíveis variações positivas (deflação) ou negativas (inflação) no 
poder aquisitivo da moeda. A taxa de juros seria neutra. 

No mundo real, todos os preços flutuam sempre, relativamente, 
e os agentes econômicos são obrigados a se ajustar a essas 
mudanças. Os empresários só iniciam novos empreendimentos e os 
capitalistas só mudam os seus investimentos porque antecipam as 
mudanças possíveis de ocorrer e se preparam para lucrar com isso.  

Em sua visão apologética da economia de mercado von Mises a 
atribui um incessante estímulo para o progresso. “Os indivíduos mais 
empreendedores procuram obter lucro, ajustando constantemente as 
atividades de produção, de forma a atender, da melhor maneira 
possível, às necessidades dos consumidores, tanto as conscientes 
como as latentes ainda sem terem sido sequer cogitadas”.  

Essas atividades especulativas dos empreendedores alteram 
sempre, todos os dias, a estrutura de preços relativos. 
Consequentemente, alteram também o nível da taxa bruta de juro de 
mercado. Por isso, para obtenção de uma ordem espontânea é 
necessária a liberdade para o sistema de preços relativos indicar a 
melhor alocação de capital. 

Ao proceder a análise do processo provocado pela expansão do 
crédito, von Mises precisa novamente fazer referência ao prêmio 
compensatório. Ele só pode surgir quando uma quantidade adicional 
de moeda já começou a afetar os preços das mercadorias e serviços.  
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Mas, se a expansão de crédito prossegue e se quantidades 
adicionais de meios fiduciários são injetados no mercado de crédito, 
aumenta a pressão sobre a taxa bruta de juro do mercado. Enquanto 
subsistir a expansão do crédito, essa taxa continua atrasada em 
relação ao valor necessário para cobrir o juro originário e o prêmio 
compensatório positivo. 

Ao analisar o processo de expansão do crédito, von Mises supõe 
o processo de ajustamento do sistema econômico aos dados do 
mercado e o movimento em direção ao estabelecimento dos preços 
finais e das taxas de juro finais serem perturbados por uma 
quantidade adicional de meios fiduciários ofertada no mercado de 
crédito. Empréstimos adicionais só poderiam ser colocados a uma 
menor taxa bruta de mercado. 

Uma queda na taxa bruta de juro do mercado afeta os cálculos 
do empresário quanto à lucratividade de seus projetos. Mostra-lhe os 
investimentos possíveis de ser feitos no presente estágio da relação 
entre a valoração feita pelo público dos bens futuros e a dos bens 
presentes. 

Compatibiliza suas ações com essa valoração. Impede-lhe de 
realizar projetos cujo período de espera não satisfizer os 
consumidores. Força-o a empregar os bens de capital disponíveis de 
maneira a melhor satisfazer às necessidades urgentes dos 
consumidores. Uma queda na taxa de juro, decorrente de uma 
expansão do crédito, falseia esse cálculo. 

O resultado, portanto, é enganador. Esses cálculos fazem 
alguns projetos parecerem viáveis e exequíveis, quando um cálculo 
correto, baseados em uma taxa de juro não deformada pela 
expansão de crédito, mostraria a sua inviabilidade.  

Os empresários se lançam na realização desses projetos com 
crédito barato. A atividade empresarial fica estimulada. Tem início um 
boom. 

A demanda adicional provocada pelos empresários, quando 
estão expandindo os seus negócios, tende a aumentar os preços dos 
bens de produção e dos salários. Com o aumento dos salários, o 
preço dos bens de consumo também aumenta. A alta geral de preços 
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espalha otimismo. Todos acham estar ganhando... dos outros. É 
impossível. 

Pânico no Crash com Crédito Escasso e Caro 

Ludwig von Mises (1881-1973) dizia as pessoas demandarem 
dinheiro por causa da sua utilidade como meio para aquisição de 
outros bens, não por algum valor intrínseco. Sua demanda não seria 
para uso como reserva ou devido à preferência pela liquidez do ativo 
monetário.  

Para ele, qualquer expansão de oferta de crédito causaria ciclos 
econômicos e a da oferta monetária causaria inflação. Apesar disso, 
dado seu liberalismo radical, era defensor convicto do free banking, 
ou seja, defendia o sistema bancário não ser regulado e ter 
concorrência inteiramente livre. 

A expansão da demanda por bens de consumo, possibilitando 
uma expansão de vendas apesar dos preços maiores, tranquilizaria os 
empresários. Mantinha-lhes a confiança na ideia de a produção ser 
lucrativa, apesar dos maiores custos envolvidos. Decidiam, então, ir 
adiante, seguindo o boom provocado por crédito farto e barato. 

Em processo de retroalimentação, precisavam de mais 
recursos, porque os custos de produção passaram a ser maiores. No 
entanto, se a expansão de crédito consistisse em uma única injeção, 
não repetida, de uma determinada quantidade de moeda fiduciária no 
mercado de crédito, o boom não duraria muito tempo. 

Os preços das mercadorias cairiam porque alguns empresários 
venderiam seus estoques sem os repor e outros se absteriam de 
comprar. A atividade empresarial se contrairia novamente após o 
boom passageiro.  

A alta terminaria porque as causas provocadoras – moeda 
fiduciária e crédito farto – deixariam de atuar. A menor quantidade 
adicional de crédito circulante esgotaria sua capacidade de influir 
sobre preços e salários. 

Segundo von Mises, “a principal falha de todas as tentativas de 
explicar o boom – tendência geral de expansão da produção e de 
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aumento de todos os preços – consiste precisamente em não levar na 
devida conta as mudanças na quantidade de moeda ou dos meios 
fiduciários”. 

Todas as Teorias Não Monetárias do Ciclo Econômico deveriam, 
logicamente, supor a ideia de a expansão do crédito ser um 
fenômeno concomitante ao período de alta. Na ausência de uma 
expansão do crédito, nenhuma alta, seja na produção, seja nos 
preços dos ativos existentes, poderia emergir, pois o aumento da 
quantidade de moeda seria uma condição necessária da alta geral dos 
preços. Nessa visão, Mises adota a Teoria Quantitativa da Moeda. 

Como é habitual em seu raciocínio maniqueísta, o 
intervencionismo governamental seria o mal. Seria o caso, enquanto 
os bancos expandissem o crédito, os empresários se convencessem 
de o governo ir confiscar, pela via tributária, todo lucro “excedente”, 
ou impedir a expansão do crédito prosseguir tão logo a concomitante 
“expansão do gasto público” resultasse em elevação de preços. Sem 
confiança não haveria um boom. 

O boom só perduraria enquanto a expansão do crédito 
progredisse em ritmo cada vez maior. Terminaria logo quando 
quantidades adicionais de meios fiduciários deixassem de ser 
injetadas no mercado de crédito e seria substituído por pânico e risco 
de quebra do sistema monetário-creditício. 

Por qual razão? A insolvência é um estado onde o devedor tem 
prestações a cumprir superiores aos rendimentos recebidos. Portanto, 
um insolvente não consegue cumprir as obrigações contraídas e sua 
inadimplência confirma o risco de perda bancária. 

A essência da teoria monetária, segundo von Mises, consiste na 
percepção de as mudanças na relação monetária, provocadas por 
variações dos encaixes, não afetam os vários preços, salários e taxas 
de juros, nem ao mesmo tempo, nem na mesma proporção. Se não 
houvesse essa desigualdade, a moeda seria neutra. 

O sistema de preços relativos é móvel e disperso. Daí altera-se 
a média ponderada dos preços dos produtos componentes da cesta 
básica de consumo e indica maior inflação. 
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O fato de a taxa de juro originário ser afetada por essas 
mudanças inflacionárias decorre das repercussões desiguais 
provocadas por elas na riqueza e na renda dos vários indivíduos. Por 
exemplo, maior capacidade produtiva exigiria o investimento em 
instalações adicionais, mas poderia ser insuficiente o tempo para 
obter a maior quantidade de bens de capital disponíveis. 

Dependerá de condições específicas de cada caso de expansão 
do crédito o fato de haver uma poupança forçada de alguns grupos 
de pessoas, devido ao menor poder aquisitivo com a corrosão 
inflacionária, suficiente para compensar o aumento de consumo de 
outros grupos. Um aumento líquido da poupança no mercado como 
um todo é uma condição pressuposta pelos adeptos da Teoria dos 
Fundos de Empréstimos (TFE), como von Mises, para o equilíbrio ser 
mantido por sua canalização exata para os investimentos via o 
crédito concedido por intermediários financeiros “neutros”. 

Ele reconhece a consequência imediata da expansão do crédito 
ser um aumento no consumo efetuado pelos assalariados, cujos 
salários aumentariam graças ao acréscimo da demanda por mão de 
obra, provocada pelos empresários ao expandirem suas atividades. O 
repasse desse custo, possibilitado pela pressão da demanda, 
resultaria em aumento dos preços dos bens de consumo.  

Provocaria, por sua vez, uma tendência à poupança forçada. 
Isto embora fortalecesse também a tendência de expansão da 
atividade econômica. Os negócios se expandiriam enquanto os 
bancos continuassem a expandir o crédito. 

A TFE é empregada quando Mises afirma: “a produção só pode 
continuar a se expandir se a quantidade de bens de capital for 
aumentada por uma poupança adicional, isto é, por um excedente da 
produção sobre o consumo”. Caso contrário, os bens de capital 
necessários à expansão das atividades empresariais, incentivada pelo 
crédito barato para alavancagem financeira, teriam de ser retirados 
de outras linhas de produção. 

A tendência de alta da taxa de juro originário e o surgimento de 
um prêmio compensatório positivo explicam algumas características 
do período de alta. Os bancos se veem diante de uma maior 
demanda por empréstimos, adiantamentos e refinanciamentos, 
apesar das taxas brutas de juros maiores. 
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O aumento continuado da quantidade de meios fiduciários é 
aquilo capaz de produzir, alimentar e acelerar o boom. Entretanto, só 
é possível haver investimento adicional enquanto houver uma 
quantidade adicional disponível de bens de capital. 

A essência da expansão do crédito não é o excesso de 
investimento. É o investimento no setor errado e/ou o investimento 
irrealizável em escala superior a qual os bens de capital disponíveis 
permitiriam. 

O fim da expansão de crédito por aversão ao risco torna visíveis 
os erros cometidos: 

1. há indústrias sem serem utilizadas porque lhes faltam fatores 
complementares ainda nem produzidos;  

2. há mercadorias não possíveis de ser vendidas porque os 
consumidores estão mais interessados em comprar outros bens, 
por sua vez, ainda não produzidos em quantidade suficiente;  

3. há instalações inacabadas, cuja construção está paralisada por 
ter ficado óbvio serem antieconômicas. 

As condições tecnológicas obrigam a expansão da produção só 
ter início após a expansão das instalações produtoras de bens de uma 
ordem mais afastada dos bens de consumo final, ou seja, bens de 
produção = bens de capital + bens intermediários. 

Para crescimento sustentado, é preciso, inicialmente, aumentar 
a produção de produtos e estruturas as quais, por razões físicas, são 
necessários antes dos demais. O empresário, quando chega a crise e 
a correspondente restrição ao crédito, tem razão em lamentar o fato 
de ter gastado muito na ampliação de suas instalações e na compra 
de equipamento durável: estaria melhor se tivesse usado só os 
recursos próprios na gestão normal do seu negócio. 

Quando a alta se transforma em depressão, a crise se 
caracteriza, precisamente, pelo fato de bens serem ofertados em tais 
quantidades a ponto de seus preços caírem acentuadamente. A 
deflação é o pior dos mundos, pois leva ao adiamento das compras. 

Von Mises, por seu entusiasmo com O Mercado, embora se 
lamente, o louva. Na história econômico-financeira, “o funcionamento 



 25

suave e tranquilo do mercado, mesmo em repetidas vezes perturbado 
por iniciativas expansionistas, não deixou de ser uma época de 
contínuo progresso econômico. (...) A expansão do crédito dos nossos 
tempos tem estado sempre inserida em contexto quando fatores 
poderosos contrabalançam sua tendência de aumentar os preços”. 

Popularidade da Expansão versus Impopularidade 
da Contração 

Ludwig von Mises (1881-1973) afirma: “o indutor de um 
empresário a se lançar em determinado projeto não é os preços altos 
ou os preços baixos em si, mas sim uma diferença entre os custos de 
produção, inclusive juros sobre o capital necessário, e os preços 
previstos para os produtos a serem produzidos”. Determinam sua 
receita. 

O incentivo da alavancagem financeira, quando aumenta a 
rentabilidade patrimonial com a economia de escala propiciada como 
o acréscimo de recursos de terceiros e a expectativa de o novo lucro 
cobrir as despesas financeiras exigidas, é muito atraente. Uma 
diminuição da taxa bruta de mercado, com a qual provoca a 
expansão de crédito, faz certos projetos passarem a ser considerados 
lucrativos, quando anteriormente não o eram.  

Quando faz surgir uma estrutura de investimentos e de 
atividades produtoras não compatível com a quantidade real de bens 
de capital, mais cedo ou mais tarde, entrará em colapso. O 
necessário para uma saudável expansão da produção são bens de 
capital e bens intermediários adicionais – e não crédito ou moedas 
fiduciárias. 

O boom só pode continuar caso os bancos estejam dispostos a 
conceder generosamente às empresas todos os créditos necessários à 
execução de seus projetos ambiciosos, em completo desacordo com a 
real disponibilidade de fatores de produção e com as valorações dos 
consumidores. O colapso surge quando os bancos, assustados com o 
ritmo acelerado do refinanciamento, reavaliam o risco de perda 
inclusive do valor das garantias e começam a se abster de continuar 
expandindo o crédito. 
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Planos ilusórios parecem inicialmente viáveis graças à 
deformação do cálculo econômico, provocada pela “política de 
dinheiro barato”, cujo culpado sob a ótica da Escola Austríaca é 
sempre O Governo. Mesmo caso os bancos insistissem em manter 
suas políticas expansionistas, apesar do aumento do risco de crédito, 
o boom não poderia durar eternamente, pois os meios fiduciários não 
substituem bens de capital inexistentes. 

Von Mises coloca como alvos os keynesianos no controle da 
economia de mercado. Diz: “a gestão dos Bancos Centrais e a 
condução das políticas monetárias dos vários governos foram, 
geralmente, confiadas a homens sem verem nenhum mal em 
expandir ilimitadamente o crédito. Eles se consideravam ofendidos 
diante de qualquer crítica às suas iniciativas expansionistas”. 

Para ele, a Ciência Econômica não tem interesse naquilo 
acidental e dependente das circunstâncias históricas específicas de 
cada caso. Ao contrário, seu propósito é distinguir o essencial e 
necessário daquilo meramente circunstancial.  

Não está interessada nos aspectos psicológicos do pânico, mas 
apenas no fato de um boom, provocado por uma expansão de 
crédito, conduzir inevitavelmente a um processo denominado de 
depressão. Cabe à Teoria Cataláctica, referente à Ciência das Trocas, 
reconhecer a depressão, na realidade, ser um processo de ajuste, 
uma tentativa de recolocar as atividades produtoras em consonância 
com as condições do mercado:  

1. a quantidade de fatores de produção disponíveis,  

2. as valorações dos consumidores e, sobretudo,  

3. a taxa de juro originário resultante das valorações dos 
consumidores. 

Os consumidores estariam mais bem servidos se as ilusões 
criadas pela política de dinheiro fácil não tivessem seduzido os 
empresários a desperdiçar bens de capital escassos. Investiram-nos 
para satisfazer necessidades menos urgentes e, desta forma, 
impediram as necessidades mais urgentes dos consumidores serem 
atendidas. 
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Depois do malfeito, não há mais nada a fazer, pois a situação 
depressiva é irrevogável. Terão de renunciar às amenidades possíveis 
de desfrutar, caso o boom não tivesse gerado o mau investimento. 

Afinal, para von Mises, o resultado da expansão do crédito é um 
empobrecimento geral em relação ao estado de coisas possível de 
resultar caso não tivesse havido essa expansão e o boom. Alguns 
empreendedores poderiam ter aumentado sua riqueza, caso não 
tivessem deixado a histeria coletiva ofuscar a sua razão. 

Outros negociantes poderiam ter sido favorecidos, sem 
qualquer mérito próprio, pelo simples fato de seus bens vendidos 
terem aumentado de preços antes dos bens comprados. Mas a 
imensa maioria dos indivíduos, sejam produtores, sejam 
consumidores, terá de pagar a conta do mau investimento e do sobre 
consumo, ocorridos durante o boom. 

Para o guru da Escola Austríaca, as flutuações cíclicas da 
atividade econômica não é uma decorrência do livre funcionamento 
do mercado, mas uma consequência da interferência do governo com 
o objetivo de reduzir a taxa de juro abaixo do nível no qual o 
mercado livre a fixaria. 

Pelo contrário, a sinalização da crise vem do “processo 
democrático de mercado”. Os consumidores não aprovam a utilização 
dada pelos empresários aos fatores de produção e suas precificações: 
manifestam sua desaprovação ao comprar muito ou ao deixar de 
comprar. 

Von Mises destaca a soberania dos consumidores: suas atitudes 
forçam os empresários a reajustar suas atividades para as 
necessidades deles serem atendidas da melhor maneira possível. 
Esse processo de depuração dos erros cometidos, no boom, e de 
realinhamento com os desejos dos consumidores, é denominado de 
depressão. 

Em contraponto, o anticomunista afirma sem mostrar evidência, 
em economia socialista, só são considerados os julgamentos de valor 
do governo. As pessoas não têm meios de fazer prevalecer os seus 
julgamentos de valor em pressuposto regime totalitário. 
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Não haveria crise no Socialismo Realmente Existente, “porque 
os indivíduos não têm oportunidade de manifestar sua insatisfação. 
(...) Pode haver escassez e fome, mas não depressão no sentido com 
o qual esse termo é usado na economia de mercado”. 

A deflação e a contração do crédito, tanto quanto a inflação e a 
expansão do crédito, são elementos perturbadores do funcionamento 
normal da atividade econômica. Uma diferença entre esses dois 
modos opostos de manipular a moeda e o crédito consiste apenas no 
fato de um ser popular e o outro ser universalmente detestado. 

No entanto, como todo esnobe antipopulista e pregador do 
padecimento para alcançar o paraíso, critica a expansão por ser 
sedutora e gerar uma ilusória sensação de prosperidade. Faz a 
maioria, ou até mesmo todos, sentirem-se melhor de vida. Logo, é 
preciso um esforço moral pouco comum para resistir à tentação. 

Ao contrário, a contração gera imediatamente situações 
consideradas por todos desagradáveis. Sua impopularidade suscita 
uma oposição muito forte. 

A moeda fiduciária e o endividamento barato do governo 
enchem as arcas do Tesouro. A deflação esvazia os seus cofres.  

A expansão do crédito é vantajosa para os bancos. A contração 
é uma perda. 

Von Mises se posiciona fortemente contrário à expansão por ela 
desperdiçar fatores escassos de produção ao engendrar maus 
investimentos e excesso de consumo. Quando termina, é preciso um 
penoso processo para eliminar o empobrecimento. 

Para o agourento, a deflação e a contração são raras, embora a 
estagflação não seja rara na economia brasileira. Diz terem menos 
possibilidades de causar danos em lugar da sequência inflação-
deflação.  

“A restrição temporária da atividade econômica coincide 
geralmente com uma queda no consumo por parte dos trabalhadores 
dispensados e dos proprietários de fatores materiais de produção 
cujas vendas diminuíram. Não deixa sequelas”. Para ele... 
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Reconhece: logo quando a depressão começa, ouve-se por toda 
parte um lamento contra a deflação e um clamor popular pedindo a 
continuação da política expansionista. 

A depressão, acompanhada de deflação, ocasiona um aumento 
no poder aquisitivo da unidade monetária provocado pelo aumento 
real nos encaixes monetários. Toda empresa busca aumentar seus 
encaixes e esses esforços afetam a relação entre a oferta e a procura 
de moeda. Esse fenômeno pode ser efetivamente denominado 
deflação. 

Os empresários aumentam seus encaixes porque se abstêm de 
comprar bens e contratar trabalhadores enquanto a estrutura de 
preços e salários não se ajustar. Qualquer tentativa do governo ou 
dos sindicatos para evitar ou retardar esse ajuste simplesmente 
prolonga a estagnação. A única maneira de abreviar o período de 
maus negócios é evitar qualquer tentativa de atrasar ou impedir a 
queda nos preços e salários. 

Teoria do Ciclo de Crédito 

Ludwig von Mises (1881-1973) critica a Teoria das Flutuações 
Cíclicas da atividade econômica, tal como foi elaborada pela Escola 
Monetária Inglesa (Currency School), no século XIX, por ser 
insatisfatória sob dois aspectos. 

Em primeiro lugar, não percebia o crédito circulante ser 
concedido não apenas pela emissão de notas bancárias em excesso 
sobre as reservas do banco. Também se multiplicava pelos 
empréstimos corresponderem à criação de depósitos em conta 
corrente, sacáveis por meio de cheques, em excesso sobre as 
mesmas reservas. 

O segundo ponto fraco da Escola Monetária foi seus defensores 
limitarem-se a considerar o problema da drenagem de capitais para o 
exterior. Não analisaram as consequências de uma expansão de 
crédito generalizada, não limitada a certo número de bancos com 
uma clientela nacional restrita. 

Na realidade, as teorias da Escola Monetária, inspiradoras da 
legislação inglesa em torno do padrão-ouro, foram elaboradas com o 
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propósito de evitar booms provocados por expansão de crédito e sua 
inevitável consequência, a depressão. 

Von Mises denuncia a antiga aversão ao juro ter sido 
plenamente reavivada pelo intervencionismo moderno. Tem-se 
mantido fiel ao dogma de uma das principais atribuições de um bom 
governo é diminuir a taxa de juro o mais possível até a zerar.  

“Todos os governos de ho je es tão fanat i camente 
comprometidos com políticas de dinheiro fácil”, afirma Mises. Ele se 
irrita, pois “muitos governos, universidades e institutos de pesquisa 
econômica subvencionam generosamente publicações, cujo principal 
objetivo é louvar as virtudes da expansão creditícia desenfreada. 
Aproveita para difamar qualquer oponente como um mal-
intencionado defensor dos interesses egoístas dos usurários”. 

A única objeção levantada contra a Teoria do Crédito Circulante 
é realmente muito pouco convincente. Tem sido dito a redução da 
taxa bruta de juro do mercado, abaixo do nível possível de ser 
alcançado em mercado de crédito livre sem entraves, poderia ser não 
o fruto de uma política intencional dos bancos ou das Autoridades 
Monetárias, mas uma consequência indesejada do seu próprio 
conservadorismo. 

Caso os bancos não aumentem a taxa de juro de seus 
empréstimos para, assim, iniciarem um processo de expansão, essa 
conduta seria de um “inflacionismo passivo”. 

Nada disso afetaria a essência da explicação monetária do ciclo 
econômico dada por von Mises. Pouco importam os motivos dos 
bancos expandirem o crédito ao cobrarem uma taxa de juro abaixo 
daquela a qual o mercado livre estabeleceria. O relevante, para ele, é 
os bancos e as Autoridades Monetárias considerarem o nível das 
taxas de juros tal como determinado pelo livre mercado de 
empréstimos ser um mal. Sendo condenado, o objetivo de uma boa 
política econômica seria reduzi-lo. 

As reiteradas tentativas de alcançar a prosperidade pela 
expansão do crédito, responsáveis pelas flutuações cíclicas da 
atividade econômica, se devem, em última análise, à popularidade 
gozada pela inflação e pela expansão do crédito. 
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O boom é considerado como estímulo aos negócios, à 
prosperidade e ao progresso. Sua consequência inevitável, o ajuste 
das condições à realidade do mercado, via crash, é considerado como 
crise, declínio, estagnação, depressão. 

Von Mises busca inverter esse maniqueísmo com ironias. “As 
pessoas se revoltam diante da evidência de o elemento perturbador 
provir dos maus investimentos e do excesso de consumo, no período 
do boom, e esse boom artificial estar condenado ao fracasso. Ficam 
procurando a pedra filosofal capaz de fazê-lo durar.” 

De acordo com seu critério de sacrifício, teria de chamar o 
boom de retrocesso e a depressão de progresso. 

O boom desperdiça escassos fatores de produção através de 
maus investimentos e reduz o estoque disponível através do excesso 
de consumo. Suas alegadas vantagens são pagas com o 
empobrecimento.  

A depressão, ao contrário, é o retorno a um estado de coisas 
onde todos os fatores de produção são empregados de maneira a 
melhor satisfazer as necessidades mais urgentes dos consumidores. 

O alvo de von Mises é desestimular as ilusões criadas por meio 
de uma política de dinheiro fácil. Nada poderá alterar as 
consequências do boom artificial nem desfazer ou atenuar a 
depressão certamente vinda em seguida. 

“O boom produz empobrecimento. Mas muito mais desastrosos 
são os seus danos morais. As pessoas ficam desanimadas e 
deprimidas. Quanto mais otimistas estão durante a prosperidade 
ilusória do boom, maior é o seu desespero e a sua sensação de 
frustração depois”. 

Na heurística de auto atribuição, indivíduo está sempre pronto a 
atribuir a boa sorte à sua própria eficiência e a considerá-la uma 
recompensa bem-merecida pelo seu talento, dedicação e probidade. 
Mas a reviravolta da sorte ele a atribui a outras pessoas e, sobretudo 
às absurdas instituições políticas e sociais.  

Não culpa as autoridades por terem provocado o boom. 
Condena-as pelo inevitável colapso.  
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Von Mises fica indignado porque, “na opinião pública, mais 
inflação e mais expansão do crédito são os únicos remédios contra os 
males provocados pela própria inflação e expansão do crédito!” 

Contra a capacidade de produzir não plenamente utilizada, os 
estoques de mercadorias invendáveis e as multidões de trabalhadores 
desempregados, enfim, para todos ficarem felizes ao satisfazer suas 
necessidades mais amplamente, só está faltando crédito! Crédito 
adicional possibilitaria aos empresários ampliar a produção e aos 
desempregados encontrar ocupação e obter renda para comprar os 
produtos.  

Esse raciocínio parece plausível. No entanto, para von Mises, é 
absolutamente falso. 

“Se as mercadorias não podem ser vendidas e os trabalhadores 
não conseguem achar emprego, a única razão possível é a de os 
preços e os salários pedidos estarem muito altos. Quem quiser 
vender seus estoques ou sua capacidade de trabalho terá de reduzir 
suas pretensões até encontrar um comprador. Essa é a Lei do 
Mercado”. 

Na verdade, esta é Lei de Say pré-keynesiana, ou seja, anterior 
à Grande Depressão, quando os trabalhadores se propunham a 
trabalhar por qualquer salário e não encontravam ocupação. A Escola 
Austríaca reduz tudo a uma questão de preços relativos, cujos 
reajustes pela lei da oferta e demanda resolveriam todos os 
problemas. 

Sua receita, depois do colapso do boom, como única maneira 
de retornar a uma situação com uma firme melhoria do bem-estar 
material, é acumular capital, de modo a poder aparelhar adequada e 
harmoniosamente todos os setores da produção com os bens de 
capital necessários. Isto só pode ocorrer através de nova poupança, 
ou seja, sacrifício do paraíso do consumo para chegar ao reino do 
céu... 

Cabe à Ciência Econômica explicar qual tipo de processo é 
capaz de corrigir o desvio sofrido pela taxa de juro de mercado, 
decorrente das variações dos encaixes, daquela taxa correspondente 
à relação entre as valorações feitas pelas pessoas dos bens presentes 
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e futuros. Se não for capaz de fornecer essa explicação, estaria 
implicitamente admitindo o juro ser um fenômeno monetário. 

Qualquer explicação não monetária do ciclo reconhece, 
necessariamente, um aumento na quantidade de moeda ou de meios 
fiduciários ser condição indispensável para o surgimento de um 
boom. Somente aqueles capazes de considerarem a taxa de juro 
como mera consequência da escassez de moeda, institucionalmente 
imposta, podem deixar de reconhecer, implicitamente, a procedência 
da Teoria do Ciclo Econômico baseada no crédito circulante. 

Daí o anticomunista diz: “o fanatismo com o qual os partidários 
de todas essas doutrinas não monetárias se recusam a admitir seus 
erros é, evidentemente, uma demonstração de preconceito político. 
Os marxistas foram os primeiros a interpretar a crise comercial como 
um mal inerente ao capitalismo, como uma consequência inevitável 
da sua produção anárquica”. 

Critica igualmente os socialistas não marxistas e os 
intervencionistas por estarem interessados em demonstrar a 
economia de mercado não ser capaz, por si só, de evitar o 
ressurgimento da recessão. Seriam os mais ávidos em condenar a 
teoria monetária, porque a manipulação da moeda e do crédito é hoje 
o principal instrumento com o qual contam os governantes 
anticapitalistas para estabelecer governos onipotentes. 

Crítica às Teorias Não Monetárias do Ciclo 

Ludwig von Mises apresenta sempre seu anticomunismo 
raivoso. “Influenciadas pelo slogan marxista ‘anarquia da produção’, 
as atuais doutrinas não monetárias sobre o ciclo econômico explicam 
essas flutuações cíclicas como decorrentes de uma tendência, 
alegadamente inerente à economia capitalista, a provocar uma 
desproporcionalidade no tamanho dos investimentos dos diversos 
setores da indústria”.  

Seu contra-argumento é até mesmo essas Doutrinas da 
Desproporcionalidade não contestarem o fato de todo empresário ter 
o maior interesse em evitar esse tipo de erro, porque lhe acarretaria 
perdas financeiras consideráveis. A essência da atividade dos 
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capitalistas consiste precisamente em evitar projetos sem lhes 
parecerem lucrativos. 

Sem uma visão holista e cego por seu individualismo 
metodológico, von Mises critica a suposição de todos os homens de 
negócio terem uma visão muito curta. Eles seriam míopes, pois veem 
perto, isto é, o curto prazo – e não conseguiriam enxergar a evolução 
macrossistêmica em longo prazo. 

Acrescenta, no mercado, funcionar ininterruptamente um 
processo de seleção. Prevalece uma tendência permanente de 
eliminar os empresários menos eficientes, isto é, aqueles sem 
conseguirem prever corretamente as necessidades futuras dos 
consumidores. 

Apela para a história do capitalismo por ela fornecer inúmeros 
exemplos de gente capaz de, começando do nada, ser brilhantemente 
capaz de se lançar na produção daqueles bens os quais, a seu juízo, 
melhor atenderiam as necessidades mais urgentes dos consumidores. 
Daí acha a suposição de todos os empresários serem habitualmente 
vítimas de certos erros implica, tacitamente, em dizer faltar 
inteligência a todos os homens práticos. 

Como de praxe, o intolerante parte para a agressão irônica: “os 
professores oniscientes jamais cometeriam os erros possíveis de 
qualquer pessoa cometer. Sabem precisamente como resolver os 
problemas da empresa privada. Portanto, julgam plenamente 
justificável lhes serem atribuídos poderes ditatoriais para controlar a 
atividade econômica”. 

Revela este ser o pavor dos conservadores: uma nova 
inteligência acadêmica com maior conhecimento de toda 
complexidade do sistema econômico-financeiro, emergente de 
múltiplas interações de seus diversos componentes, ser alçada ao 
poder tecnocrático. Ela não aprendeu com base em uma vida prática, 
sem nenhuma reflexão teórica-conceitual, mas sim com anos de 
estudos de experiências históricas nacionais, baseados em teorias e 
conceitos testados empiricamente. 

O ressentimento do individualismo de von Mises é notável. 
Braveja contra os teóricos, sem experiência própria na condução dos 
negócios e limitados a conjecturar sobre o comportamento dos 
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outros, considerarem-se suficientemente espertos para descobrir os 
erros cometidos pelos homens de negócios. 

Ironiza novamente as doutrinas acadêmicas. Fica perplexo 
pelos professores de Ciência Econômica “considerarem os homens de 
negócios, na sua limitada capacidade intelectual, insistirem 
obstinadamente nos seus procedimentos errados, embora já tenham 
sido advertidos, há muito tempo, pelos doutos acadêmicos”. 

Von Mises revela sua pobreza analítica quando examina, 
brevemente, as duas variedades mais populares das Doutrinas da 
Desproporcionalidade. 

A primeira é a Doutrina dos Bens Duráveis. Esses bens retêm 
sua utilidade durante um certo tempo. Enquanto durar a vida útil de 
um bem durável, seu proprietário não cogitará substituí-lo por um 
novo.  

Assim sendo, quando todos já fizeram suas compras, a 
demanda por esses artigos diminui. A atividade econômica se retrai. 
Só renasce quando, depois de algum tempo, as velhas casas, 
automóveis, geladeiras e similares já se desgastaram e os seus 
proprietários precisam comprar novas unidades. 

Entretanto, os homens de negócio, em geral, são mais 
previdentes do pressuposto por essa doutrina. Procuram ajustar o 
volume de sua produção ao volume da demanda dos consumidores. A 
indústria de bens de consumo duráveis considera a “vida” média de 
seus produtos obviamente. 

É incrível essa interpretação dele de quando empresários, em 
estado de espírito ilusoriamente otimista, estão dispostos a expandir 
suas empresas além da conta. Dado um pressuposto limite estático 
de disponibilidade de bens de capital, quando um setor se expande, 
outro se encolhe, até quando os resultados decepcionantes de uns e 
a lucratividade de outros restabeleçam o equilíbrio. 

A segunda variedade dessas Doutrinas da Desproporcionalidade 
é conhecida como o Princípio da Aceleração. Um aumento temporário 
na demanda por certa mercadoria pode resultar em aumento da 
capacidade de produção da mercadoria em questão. Se mais tarde a 
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demanda cair, os investimentos feitos para expandir a produção se 
revelarão como maus investimentos. 

Explico melhor o Modelo Multiplicador-Acelerador à keynesiana. 
O investimento é determinado de acordo com a variação da produção 
(ou renda), ocorrida no período anterior, ou seja, possui um 
componente autônomo (“espírito animal”) e um componente 
decorrente do comportamento anterior da renda. 

A elevação do investimento autônomo leva à multiplicação do 
produto. Este, por sua vez, levará a crescimentos adicionais do 
investimento, cujos impactos adicionais só diminuirão conforme vai 
diminuindo a variação da renda, em ajustamento com caráter cíclico. 

O Coeficiente da Aceleração é a relação entre variações reativas 
no investimento e as variações causadoras nos gastos dos 
consumidores. Há relação entre renda e investimento, pois o 
aumento da capacidade de consumo da economia incentiva 
investimentos. 

O aumento de renda, por sua vez, induz à elevação do consumo 
e à maior utilização da capacidade de produção. Quando a capacidade 
produtiva se esgota, impulsiona novos investimentos. 

Determinada queda do consumo pode ser decorrência de 
desvalorização da riqueza, por exemplo, pela quebra da bolsa de 
valores. O Estado pode atuar como regulador da demanda agregada, 
através da política econômica (monetária e fiscal) ou de investimento 
a fundo perdido por razões sociais. 

Porém, essa política econômica keynesiana sofre a crítica dos 
ultraliberais da Escola Austríaca. Consideram-na como a principal 
fonte de perturbações e o fator de instabilidade. 

Von Mises acusa o erro fundamental desse Princípio da 
Aceleração ser o de considerar a atividade empresarial como uma 
resposta cega e automática a uma momentânea situação da 
demanda. Sempre quando isso ocorresse, tornando uma atividade 
mais lucrativa, haveria um imediato aumento proporcional à frente da 
demanda nas correspondentes instalações para produção. Essa ideia 
é insustentável por ser irrealista.  
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“Os empresários erram frequentemente e pagam pesado por 
seus erros. Mas quem agisse segundo o Princípio da Aceleração não 
seria um empresário, mas sim um autômato sem alma”. 

O empresário, na realidade, é um especulador ou alguém capaz 
de utilizar sua compreensão do futuro estado do mercado para 
realizar operações comerciais capazes de resultarem em lucros. Essa 
compreensão antecipadora das condições do futuro incerto não é 
susceptível de qualquer regra ou sistematização. Não pode ser 
ensinada nem aprendida.  

Se não fosse assim, qualquer um poderia dedicar-se à atividade 
empresarial com a mesma chance de ser bem-sucedido. Embora ele 
veja o passado e o presente como as demais pessoas, suas ações são 
dirigidas por uma avaliação a respeito do futuro distinta da maioria 
das pessoas. 

Sua produção e seu posterior investimento, após esgotamento 
da utilização planejada da capacidade produtiva, só se expandirá se o 
empreendedor acreditar nessas condições favoráveis de mercado 
permanecerem por um tempo suficiente para tornar rentáveis os 
respectivos investimentos. Uma explicação satisfatória das flutuações 
da atividade econômica não se pode basear na hipótese de firmas ou 
grupos de firmas se equivocarem quanto ao futuro do mercado e, 
portanto, fazerem maus investimentos. 

Caso contrário, a própria deflagração de investimentos 
adicionais aumentaria os preços dos fatores complementares de 
produção e a taxa de juro no mercado de crédito. Esses efeitos 
seriam um freio natural à tendência expansionista, se não houvesse 
expansão creditícia. A Doutrina da Desproporcionalidade se 
transforma, afinal, em uma Teoria do Ciclo de Crédito Circulante. 
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Considerações Finais: Teoria do Ciclo de 
Endividamento sem Autorregulação 

Ray Dalio, no livro A Template for Understanging Big Debt 
Crises, divulgado em 2018 (leia um resumo em minhas obras listadas 
no fim deste artigo-resenha), apresenta uma Teoria do Ciclo Clássico 
de Dívida, seja inflacionária, seja deflacionária. A meu ver é muito 
mais realista, didática e sintética. 

Vou aqui resumi-la, brevemente, para fazer uma crítica 
construtiva, isto é, apresentando uma melhor alternativa à Teoria do 
Ciclo de Crédito Circulante, apresentada por Ludwig von Mises. Este 
ultraliberal faz o maior esforço para provar, logicamente, o Estado ser 
dispensável em uma economia de mercado. 

Em sua reação contra a evolução histórica, o reacionário 
exagera a ponto de afirmar o livre-mercado ser não só ser 
autossuficiente, capaz de dispensar não só o governo, como também 
ele dispensa em sua análise as instituições financeiras (bancos e 
Banco Central não aparecem em primeiro plano em sua 
argumentação) e o resto do mundo! Pensa apenas em termos de 
economia fechada ao omitir endividamento externo e taxa de câmbio 
em seu esquema analítico. 

Ao contrário dessa postura radical anti Estado, a pergunta-
chave de Ray Dalio, no livro “Crise da Grande Dívida” (“Big Debt 
Crises”; Bridgewater; sept 2018), é: a maioria das crises da dívida 
pode ser gerenciada de modo a não provocar grandes problemas? 

Por conta do desejo de ajudar a reduzir esses riscos sociais, 
Dalio escreveu este citado estudo. Deseja reiterar:  

1)  quando as dívidas são denominadas em moedas estrangeiras, 
em vez da própria moeda, é muito mais difícil para os 
formuladores de políticas de um país fazer o tipo de coisas 
necessárias para distribuírem de maneira mais equânime os 
problemas da dívida; 

2)  o fato de as crises da dívida poderem ser bem administradas 
não significa elas não serem extremamente caras ou 
prejudiciais para algumas pessoas. 
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A chave para lidar com as crises da dívida é os formuladores de 
políticas saberem como usar bem suas alavancas e terem a 
autoridade necessária para fazê-lo. Necessitarão saber 1. a qual taxa 
por ano os encargos terão de ser distribuídos e 2. quem será 
beneficiado, 3. quem sofrerá (e em que grau), para as consequências 
econômicas, sociais e políticas e outras serem aceitáveis. 

Existem quatro tipos de alavancas possíveis de serem usadas 
pelos formuladores de políticas públicas para reduzir os níveis de 
dívida e serviço da dívida em relação aos níveis de renda e fluxo de 
caixa necessários para atendê-los: 

1. austeridade, ou seja, gastar menos; 

2. inadimplência ou reestruturações de dívidas; 

3. o Banco Central “imprimir dinheiro” para resgatar títulos de 
dívida pública ou fornecer garantias em empréstimos; 

4. transferências de dinheiro e crédito de quem tem mais além do 
necessário para aqueles carentes de liquidez e/ou renda. 

Cada uma de suas alavancas tem diferentes impactos na 
economia. Algumas são inflacionárias, embora estimulem o 
crescimento, por exemplo, “imprimir dinheiro”, enquanto outras são 
deflacionárias e ajudam a reduzir os encargos da dívida, por exemplo, 
austeridade e inadimplência.  

A chave para criar uma “bela desalavancagem”, isto é, uma 
redução na relação dívida / renda acompanhada de inflação e taxas 
de crescimento aceitáveis, fenômeno explicado mais adiante em seu 
livro por Ray Dalio, está em atingir o equilíbrio certo entre elas. Neste 
cenário feliz, a relação dívida/rendimento [grau de fragilidade 
financeira] diminuem ao mesmo tempo, enquanto a atividade 
econômica e os preços dos ativos financeiros melhoram, aumentando 
gradualmente a taxa de crescimento nominal dos rendimentos acima 
da taxa de juro nominal. 

Essas alavancas mudam em torno de quem se beneficia e quem 
sofre – e durante quanto tempo. Os tomadores de decisões de 
política econômica são colocados na posição politicamente difícil de 
fazer essas escolhas. Como resultado, eles raramente são apreciados, 
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com visto nos escritos do ultraliberal von Mises, mesmo quando lidam 
bem com a crise da dívida. 

Em seu exame do ciclo econômico-financeiro, Ray Dalio 
desenvolve um modelo de Ciclo Arquetípico em Longo Prazo com 
Grande Dívida. Ele vai se concentrar em:  

1. período até a depressão,  

2. período da depressão em si, e  

3. período de desalavancagem, costumeiramente acompanhante 
da depressão.  

Como existem dois grandes tipos de grandes crises de dívida – 
as deflacionárias e as inflacionárias –, em grande parte dependendo 
se um país tem muita dívida em moeda estrangeira ou não, Dalio as 
examina separadamente. 

Nomeadamente, os ciclos da dívida em longo prazo parecem 
semelhantes em muitos aspectos aos ciclos da dívida em curto prazo, 
exceto serem mais extremos, tanto porque os encargos da dívida são 
mais elevados, como também porque as políticas monetárias capazes 
de resolvê-los são menos eficazes. Na maior parte, os ciclos de dívida 
de curto prazo produzem solavancos – pequenos booms e recessões 
– enquanto os grandes de longo prazo produzem grandes expansões 
e colapsos.  

No último século, os EUA passaram por uma crise de dívida de 
longo prazo duas vezes:  

1. uma vez durante o boom dos anos 20 e a Grande Depressão da 
década de 1930, e  

2. outra durante o boom do início dos anos 2000 e a Grande Crise 
Financeira a partir de 2008. 

No ciclo de dívida de curto prazo, os gastos são limitados 
apenas pela disposição dos credores e devedores de fornecer e 
receber crédito.  

• Quando o crédito está facilmente disponível, há uma expansão 
econômica.  
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• Quando o crédito não está facilmente disponível, há uma 
recessão.  

• A disponibilidade de crédito é controlada principalmente pelo 
Banco Central.  

• A Autoridade Monetária é geralmente capaz de tirar a economia 
de uma recessão, baixando as taxas para estimular o ciclo de 
novo.  

Mas com o tempo cada parte inferior e superior do ciclo termina 
com mais atividade econômica em relação ao ciclo anterior e com 
mais dívidas. Por quê?  

Porque as alavancagens financeiras o empurram – os agentes 
econômicos têm uma inclinação para pedir emprestado e gastar mais 
em vez de pagar a dívida. É a natureza humana.  

Como resultado, durante longos períodos, as dívidas aumentam 
mais rapidamente em lugar das rendas. Isso cria o ciclo de dívida de 
longo prazo. 

Durante o auge do ciclo de endividamento de longo prazo, os 
credores estendem o crédito livremente, mesmo quando os agentes 
econômicos ficam mais endividados. Isso porque o processo é auto 
reforçado no lado ascendente – o aumento dos gastos gera 
rendimentos crescentes e aumento do patrimônio líquido, oferecendo 
maior garantia para os mutuários emprestarem, retroalimentando 
com mais compras e gastos etc. A maioria, seja por ganância, seja 
por ansiedade, está disposta a assumir mais riscos com 
endividamento.  

Surgem inovações f inanceiras, seja novos tipos de 
intermediários financeiros, seja novos tipos de instrumentos 
financeiros, fora do controle da supervisão e proteção das 
autoridades reguladoras. Elas colocam os inovadores em uma posição 
competitiva e atraente de investidores por oferecer retornos mais 
altos, embora assuma maior alavancagem e faça empréstimos com 
risco de crédito.  

Com o crédito abundante, os tomadores geralmente gastam 
mais além do sustentável, dando a impressão de serem prósperos. 
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Por sua vez, os credores, aproveitando dos bons momentos, são mais 
complacentes em vez de focarem a segurança.  

Entretanto, as dívidas não podem continuar a subir mais 
rapidamente se o dinheiro e a renda necessários para atendê-las não 
crescem para sempre. Então, elas encaminham a economia para um 
problema de endividamento. 

Quando os limites do crescimento do serviço da dívida em 
relação ao crescimento da renda são atingidos, o processo funciona 
em sentido inverso para a desalavancagem financeira: 

1. os preços dos ativos caem,  

2. os devedores enfrentam problemas para pagar suas dívidas, e  

3. os investidores ficam assustados e cautelosos, levando-os a 
vender seus ativos ou não captar mais empréstimos.  

• Isso, por sua vez, leva a problemas de liquidez, quando todos 
buscam reduzir seus gastos e vender ativos ao mesmo tempo.  

• Como os gastos de um agente são a renda de outro, a renda 
começa a cair, piorando a avaliação de risco com os devedores.  

• Os preços dos ativos caem, desvalorizando as garantias dos 
bancos, enquanto os pagamentos da dívida se elevam, no 
processo de desalavancagem financeira, fazendo os gastos 
caírem ainda mais.  

• A bolsa de valores entra em tendência de queda e as tensões 
sociais aumentam junto com o desemprego, à medida que as 
empresas não-financeiras com falta de dinheiro e/ou crédito 
reduzem suas despesas salariais.  

• O processo de retroalimentação torna-se uma contração 
viciosa, auto reforçada e não facilmente corrigida.  

• Os encargos da dívida tornam-se, simplesmente, grandes 
demais e precisam ser reduzidos com os pagamentos dos 
débitos.  

Ao contrário das recessões, quando as políticas monetárias são 
facilitadoras pela redução das taxas de juros e pelo aumento da 
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liquidez, aumenta as capacidades e os incentivos para emprestar, as 
taxas de juros não podem ser reduzidas nas depressões. Isto porque 
os juros já estão praticamente zerados e surge a armadilha da 
liquidez, quando a política monetária perde tração, isto é, a injeção 
de mais recursos não é usada para novos gastos. 

Essa é a dinâmica criadora de ciclos de dívidas de longo prazo. 
Até mesmo o Antigo Testamento descreve a necessidade de acabar 
com a dívida a cada 50 anos, no chamado Ano do Jubileu.  

A palavra jubileu vem do hebraico, yovel. Refere-se ao carneiro, 
cujo chifre era usado para anunciar o ano festivo, no Yom Kipur do 
quinquagésimo ano, como sinal feliz da libertação dos escravos e o 
retorno de terrenos a seus donos originais. 

Como a maioria dos dramas, este surge e transparece de 
maneiras a se repetirem ao longo da história. 

O dinheiro serve a dois propósitos:  

1. ser um meio de troca e  

2. ser uma reserva de riqueza.  

Por ter dois propósitos, serve a dois mestres:  

1)  aqueles com objetivo de obtê-lo apenas para as “necessidades 
da vida”, geralmente trabalhando para ele, e  

2)  aqueles com meta de armazenar a riqueza líquida, ligada ao 
seu valor.  

Ao longo da história, esses dois grupos foram chamados de 
maneiras diferentes, por exemplo:  

1. o primeiro grupo foi chamado de trabalhadores, o proletariado e 
“os que não têm”, e  

2. o segundo grupo foi chamado de capitalistas, investidores e “os 
ricos”. 

Raymond Thomas Dalio, um investidor bilionário americano e 
co-diretor de investimentos do maior fundo de hedge do mundo, 
Bridgewater Associates, desde 1985, diferentemente de Ludwig von 
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Mises, não obscurece as diferenças entre trabalho e capital ou classes 
sociais. Na Teoria Pura da Escola Austríaca, não há trabalhadores e 
capitalistas, só há indivíduos a fazerem trocas justas.  

Por simplicidade, Dalio chama:  

1. o primeiro grupo de trabalhadores do proletariado [aqueles 
possuidores apenas de “prole”, isto é, filhos] e  

2. o segundo grupo de capitalistas-investidores.  

Os trabalhadores proletários ganham seu dinheiro vendendo 
seu tempo e esforço de trabalho e os capitalistas-investidores 
ganham seu dinheiro “emprestando” aos outros o uso de seu dinheiro 
em troca de:  

a)  uma promessa de pagar uma quantia superior ao longo do 
vencimento do empréstimo (um instrumento de dívida), sendo 
o juro a remuneração pelo custo de oportunidade no seu uso, 
ou  

b)  um direito de propriedade no negócio (chamado de “ações” 
pagadoras de dividendos) ou uma fração de outro ativo, por 
exemplo, imóvel rentabilizado com aluguel.  

Esses dois grupos, juntamente com o governo (definidor das 
regras), são os principais atores desse drama social. Embora, 
geralmente, ambos os grupos se beneficiem de empréstimos e 
endividamentos, às vezes um ganha e outro sofre como resultado da 
transação. Isto é especialmente verdade para os devedores e 
credores. 

Os ativos financeiros de uma pessoa são passivos financeiros de 
outra empresa, por exemplo, promessas de entrega de dinheiro. 
Quando as reivindicações sobre a carteira de empréstimos são muito 
elevadas em relação ao dinheiro disponível para atendê-las, uma 
grande desalavancagem financeira deve ocorrer.  

Então, o sistema de crédito de livre mercado financiador dos 
gastos deixa de funcionar bem. Ele tipicamente funciona de forma 
reversa por meio de uma desalavancagem, exigindo o governo 
intervir de forma significativa. É quando o Banco Central se torna um 
grande comprador de títulos de dívidas (emprestador em última 
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instância) e o Governo Central cuida da redistribuição de gastos e 
riqueza.  

Nesses momentos, é necessário haver uma reestruturação da 
dívida na qual as reivindicações (antecipações de renda futura) sobre 
os gastos futuros, ou seja, a dívida, sejam reduzidas em relação ao 
reclamado, ou seja, o dinheiro. 

Este desequilíbrio móvel ou dinâmico entre o tamanho dos 
créditos concedidos em dinheiro e o fluxo de caixa necessário para 
atender a dívida, a ser saldada em certo prazo, ocorre sob forma de 
ciclos de endividamento na história econômica. Ele sempre foi 
resolvido por meio de uma combinação das quatro alavancas 
descritas antes.  

O processo é doloroso para todos os agentes econômicos. Tanto 
causa um conflito entre os proletários-consumidores e os capitalistas-
investidores, quanto pode ficar tão ruim a ponto de novos 
empréstimos serem banidos.  

Os historiadores dizem os problemas surgidos pela criação de 
crédito foram o motivo pelo qual a usura (emprestar dinheiro a juros) 
era considerada um pecado tanto no catolicismo quanto no Islã. 

Durante toda a Idade Média, os cristãos geralmente não podiam 
cobrar legalmente juros a outros cristãos. Por isso, coube aos 
segregados judeus em guetos um papel importante no 
desenvolvimento do comércio: emprestavam o dinheiro necessário 
para arriscados empreendimentos comerciais e viagens exploratórias.  

Os judeus eram muitas vezes os detentores dos empréstimos 
impossibilitados de os devedores pagarem. Então, casos históricos de 
violência contra os judeus foram impulsionados por crises de dívidas. 

Neste estudo de Ray Dalio, no livro “Crise da Grande Dívida”, 
examina os grandes ciclos de dívida resultantes em grandes crises de 
dívida, explorando como eles funcionam e como lidar bem com eles. 
Esclarece as diferenças entre os dois tipos principais: depressões 
deflacionárias e inflacionárias. 

Nas depressões deflacionárias, os formuladores de políticas 
respondem à contração econômica inicial, baixando as taxas de juros. 
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Mas quando as taxas de juros atingem cerca de 0%, essa alavanca 
não é mais um meio eficaz de estimular a economia.  

A reestruturação da dívida e a austeridade dominam, sem 
serem equilibradas por um estímulo adequado, especialmente, a 
emissão monetária e/ou a depreciação da moeda nacional.  

Nessa fase, os encargos da dívida (dívida e serviço da dívida 
como percentual da renda) aumentam, porque a renda cai mais 
rapidamente em vez da reestruturação. Assim, aumentam o estoque 
da dívida e muitos tomadores são obrigados a acumular ainda mais 
dívidas para refinanciar e cobrir esses custos mais altos de juros.  

É melhor quando as depressões deflacionárias ocorrem em 
países onde a maior parte da dívida insustentável é financiada 
internamente em moeda local. Quando há uma eventual 
inadimplência da dívida, ela produz vendas forçadas de ativos, mas 
não se torna um problema de balanço de pagamentos. 

As depressões inflacionárias, classicamente, ocorrem em países 
dependentes dos fluxos de capital estrangeiro. Acumulam uma 
quantidade significativa de dívida externa, denominada em moeda 
estrangeira.  

Ela não pode ser monetizada, ou seja, comprada por dinheiro 
impresso pelo Banco Central. Por conta da crise cambial, há 
depreciação da moeda nacional de modo a melhorar os termos de 
troca internacional e, assim, o saldo comercial.  

Quando os fluxos de capital estrangeiro diminuem, a criação de 
crédito se transforma em contração de crédito. Em uma 
desalavancagem inflacionária, a retirada de capital com o 
repatriamento ou a fuga do capital estrangeiro “seca” os empréstimos 
e a liquidez, e ao mesmo tempo a depreciação da moeda nacional 
provoca uma “inflação importada”.  

As depressões inflacionárias, nas quais muitas dívidas são 
denominadas em moeda estrangeira, são especialmente difíceis de 
administrar. Nesses casos, as habilidades dos formuladores de 
políticas para espalhar a dor ou socializar os prejuízos são mais 
limitadas. 
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Talvez por causa disso mesmo, Ludwig von Mises passa ao largo 
delas. Fica no âmbito de sua Teoria Pura e abstrai todas “as 
impurezas” das falhas de O Mercado, as quais O Estado tem de 
enfrentar. 
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