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Resumo do Prefácio de Clara Mattei 

É um comportamento habitual da vida econômica dos séculos 
XX e XXI os governos ao enfrentarem déficits fiscais olharem primeiro 
para os serviços prestados a seus cidadãos ao fazer cortes. Casos 
como esses são inúmeros e abrangem todos os países do mundo.  

Quando isso acontece, eles produzem efeitos altamente 
previsíveis e uniformemente devastadores nas sociedades. Chame 
isso de Efeito Austeridade: o inevitável sofrimento público ocorrido 
quando nações e estados cortam benefícios públicos em nome da 
solvência econômica e da indústria privada.  

Embora as políticas de austeridade não possam ser 
identificadas pelo nome, elas enfatizam os traços mais comuns da 
política contemporânea:  

1. cortes orçamentários (especialmente em gastos com bem-estar, 
como educação pública, saúde, habitação e seguro-
desemprego),  

2. tributação regressiva,  

3. deflação,  

4. privatização,  

5. repressão salarial e  

6. desregulamentação do emprego.  

Juntos, esse conjunto de políticas consolida a riqueza existente 
e a primazia do setor privado. Tendem a ser consideradas as 
variáveis-chaves econômicas a guiarem as nações para dias 
melhores. 

Os americanos viram essas políticas repetidas pelos governos 
em todos os níveis: 

1. os ataques aos sindicatos dizimaram os direitos de negociação 
coletiva dos trabalhadores;  
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2. os salários-mínimos definham em níveis de pobreza;  

3. as leis permitem os empregadores aplicarem “cláusulas de não 
concorrência” impeditivas de certos trabalhadores mudar de 
emprego em busca de melhores salários.  

O mais revelador é as políticas fiscais regressivas do país 
imporem uma divisão desigual das despesas públicas: uma parcela 
maior da receita tributária proveniente dos impostos sobre o 
consumo, compartilhados por toda a sociedade, é combinada com 
cortes exorbitantes de impostos nas faixas de renda mais altas – 
91% durante Presidência de Eisenhower (1953-1961), 37% a partir 
de 2021 – bem como uma redução nos impostos sobre ganhos de 
capital e impostos corporativos.  

O governo Trump, por exemplo, reduziu o último em 2017 de 
35% para 21%, uma mudança notável da taxa de 50% da década de 
1970. Enquanto os salários nos EUA estão estagnados há décadas, 
agora, pela primeira vez na história, as 400 famílias mais ricas pagam 
uma taxa de imposto geral mais baixa do que qualquer outro grupo 
de renda. 

A austeridade não é nova, nem é produto da chamada Era 
Neoliberal iniciada no final dos anos 1970. Fora, talvez, as menos de 
três décadas de expansão seguintes à Segunda Guerra Mundial, a 
austeridade tem sido um dos pilares do capitalismo moderno.  

Tem sido a realidade ao longo da história, onde o capitalismo 
existe – e a crise fiscal segue. Onde a austeridade se mostra 
extremamente eficaz é em proteger as hierarquias capitalistas de 
danos, durante momentos de pretensa mudança social.  

A austeridade é o protetor do capitalismo, popular entre os 
Estados por sua eficácia e anunciada como um meio de “consertar” 
economias aumentando sua “eficiência” – reajustes de curto prazo 
para ganhos de longo prazo. 

Em seu famoso livro Austerity: The History of a Dangerous 
Idea, o cientista político Mark Blyth mostra, embora a austeridade 
não tenha “funcionado” no sentido de alcançar seus objetivos 
declarados ao longo da história, por exemplo, reduzir a dívida ou 
impulsionar o crescimento econômico, ela tem sido, no entanto, 



 5

empregada pelos governos repetidas vezes. Blyth refere-se a esse 
padrão de repetição compulsiva como uma forma de loucura.  

No entanto, se encararmos a austeridade nos termos deste livro 
– como uma resposta não apenas a crises econômicas, por exemplo, 
contração da produção e inflação elevada, mas a crises do capitalismo 
– podemos começar a ver o método na loucura: a austeridade é um 
baluarte vital na defesa do sistema capitalista. 

Quando Mattei se refere a uma crise do capitalismo, ela não se 
refere a uma crise econômica como uma desaceleração do 
crescimento ou um aumento da inflação. O capitalismo está em crise 
quando sua relação central (a venda da produção com fins lucrativos) 
e seus dois pilares facilitadores (propriedade privada dos meios de 
produção e relações salariais entre proprietários e trabalhadores) são 
contestados pelo público, em particular pelos trabalhadores 
essenciais para o capitalismo funcionar.  

Como parte dessas expressões de infelicidade, as pessoas têm 
historicamente exigido formas alternativas de organização social. De 
fato, e como este livro demonstrará, a principal utilidade da 
austeridade ao longo do século passado foi silenciar tais apelos e 
impedir alternativas ao capitalismo.  

Principalmente, a austeridade serve para reprimir protestos 
públicos e greves de trabalhadores – não, como costuma ser 
anunciado, para melhorar espontaneamente os indicadores 
econômicos de um país praticando maior disciplina econômica. 

A austeridade como a conhecemos hoje emergiu após a 
Primeira Guerra Mundial como um método para prevenir o colapso do 
capitalismo: economistas em posições políticas usaram alavancas 
políticas para tornar todas as classes da sociedade mais investidoras 
na produção capitalista privada, mesmo quando essas mudanças 
exigiram profundos, embora também involuntários, sacrifícios 
pessoais.  

No início da década de 1920, a austeridade funcionou como 
uma poderosa contra-ofensiva às greves e outras formas de agitação 
social. Explodiram em uma escala sem precedentes após a guerra. 
Foi um período tradicionalmente, e estranhamente, negligenciado por 
estudiosos políticos e econômicos pesquisadores da austeridade.  
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O momento da invenção da austeridade reflete suas motivações 
animadoras. De maior importância, acima da suposta eficácia 
econômica da austeridade, foi sua capacidade de proteger as relações 
capitalistas de produção, durante um período de organização social 
sem precedentes e agitação pública das classes trabalhadoras. 

A austeridade foi tão difundida em sua aceitação, ao longo do 
último século, a ponto de se ter tornado praticamente indetectável: a 
economia da austeridade, com seus cortes orçamentários prescritos e 
moderação pública, é amplamente sinônimo da economia de hoje. 
Isso torna uma história crítica da austeridade, especialmente uma 
apresentada em termos de classe, profundamente desafiadora.  

Mas enquanto deixamos de perceber a austeridade como uma 
caixa de ferramentas sincera para administrar uma economia, e 
quando consideramos sua história pelas lentes de classe, fica 
evidente a austeridade preservar algo fundamental para nossa 
sociedade capitalista. Para o capitalismo funcionar na geração de 
crescimento econômico, a relação social do capital – pessoas 
vendendo sua força de trabalho por um salário – deve ser uniforme 
em toda a sociedade. O crescimento econômico pressupõe uma certa 
ordem sociopolítica, ou ordem do capital.  

A austeridade, vista como um conjunto de barreiras fiscais, 
monetárias e industriais, em uma economia, garante a santidade 
dessas relações sociais. As limitações estruturais impostas aos gastos 
e aos salários garantem, para a grande maioria dos viventes em 
sociedade, “trabalhar muito, economizar muito” ser mais uma 
postura imposta em lugar de ser apenas uma expressão de dureza: é 
apresentado como o único caminho para a sobrevivência. 

Este livro examina a história de como esse sistema chegou à 
alta moda no século XX, incluindo sua expressão mais poderosa nas 
economias do pós-guerra da Grã-Bretanha e da Itália. Em ambos os 
casos, a austeridade foi um meio para os economistas no poder 
restabelecerem a ordem do capital onde ela havia sido perdida. 

A história começa com os eventos da Grande Guerra. 
Desencadearam a mais grave crise do capitalismo até hoje – as 
mobilizações de guerra sem precedentes nos países europeus 
destruíram o escudo de inevitabilidade do capitalismo. Para a maioria 
das pessoas viventes nesses países durante e após a guerra, quer 
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tivessem medo ou esperança, a abolição do capitalismo surgiu como 
o resultado iminente das devastações da guerra e sua demonstração 
de planejamento econômico estatal.  

Nas palavras de Willi Gallacher, o líder sindical britânico, “a 
ordem da indústria antes da guerra parecia destinada a durar para 
sempre, agora está cambaleando em todos os países do mundo.”  

Na Itália, a ameaça era igualmente palpável para o famoso 
economista liberal Luigi Einaudi: “parecia bastar um empurrão no 
ombro para derrubar o chamado regime capitalista... o reino da 
igualdade parecia próximo.”  

As palavras do professor burguês se justapunham ao 
entusiasmo de Palmiro Togliatti, dirigente do movimento operário 
Ordine Nuovo (“Nova Ordem”): “os homens recuam diante da velha 
ordem das coisas, sentem a necessidade de se colocar de uma nova 
maneira, para moldar sua comunidade de uma nova forma, de forjar 
novas relações de vida permissivas da construção de um edifício 
social totalmente renovado.” 

Essas novas vozes da esquerda intelectual aceleraram a 
mudança nas relações sociais. L'Ordine nuovo, baseado na cidade 
industrial italiana de Torino e liderado por Togliatti e seu camarada 
Antonio Gramsci, é crucial para esta história porque incorpora o 
antagonista mais explícito da prática capitalista e suas justificativas 
intelectuais. Isso representou uma ruptura tanto com as relações 
hierárquicas da sociedade quanto com a produção de conhecimento 
de cima para baixo. 

O despertar coletivo anticapitalista foi facilitado pelas 
extraordinárias medidas governamentais durante a guerra para 
interromper temporariamente a acumulação de capital pelos donos da 
indústria privada. Para enfrentar as enormidades do esforço de 
produção de guerra, os governos de todas as nações em guerra 
foram forçados a intervir no que havia sido, até então, o domínio 
imaculado do mercado.  

Enquanto os governos coletivizaram indústrias-chave – 
munições, minas, navegação e ferrovias – eles também empregaram 
trabalhadores e regulamentaram o custo e o fornecimento de mão-
de-obra. O intervencionismo estatal não apenas permitiu os Aliados 



 8

ganharem a guerra; também deixou claro as relações salariais e a 
privatização da produção – longe de serem “naturais” – serem 
escolhas políticas de uma sociedade com mentalidade de classe. 

Após a guerra, encorajados pelos novos precedentes 
econômicos do esforço de mobilização, os trabalhadores na Europa 
falaram com uma voz mais forte e radical, e se expressaram de 
maneiras além das urnas. Eles consolidaram o poder coletivo por 
meio de sindicatos, partidos, guildas e instituições de base para 
controlar a produção.  

A extensão da politização entre grandes segmentos da 
população significava sua opinião pública sobre questões econômicas 
não podia mais ser ignorada. Como o famoso economista britânico 
John Maynard Keynes observou bem, “mesmo caso economistas e 
técnicos conhecessem o remédio secreto, eles não poderiam aplicá-lo 
até terem persuadido os políticos; e os políticos, com ouvidos, mas 
não com olhos, não prestarão atenção à persuasão até ela reverberar 
de volta para eles como um eco do grande público”. 

Em um momento de convulsão democrática sem paralelo em 
toda a Europa, em meio à crescente inflação monetária e ventos 
revolucionários vindos da Rússia, Baviera e Hungria, os especialistas 
econômicos tiveram de empunhar suas maiores armas para preservar 
o mundo como eles pensavam deveria existir. A austeridade era sua 
ferramenta mais útil: funcionava – e ainda funciona – para preservar 
a indiscutibilidade do capitalismo. 

A contraofensiva de austeridade retirou com sucesso o poder da 
maioria. Governos austeros e seus especialistas implementaram 
políticas capazes de direta (por meio de políticas repressivas de 
remuneração e emprego) ou indiretamente (por meio de políticas 
monetárias e fiscais restritivas para deprimirem a atividade 
econômica e aumentarem o desemprego) subjugaram a maioria ao 
capital – uma relação social na qual uma maioria vende sua 
capacidade de trabalho em troca de um salário.  

A austeridade transferiu recursos da maioria trabalhadora para 
a minoria poupadora/investidora e, ao fazê-lo, impôs uma aceitação 
pública de condições repressivas na produção econômica. Essa 
aceitação foi ainda mais consolidada por especialistas, cujas teorias 
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econômicas descreviam o capitalismo como o único e melhor mundo 
possível.  

Esses eventos do início da década de 1920, incluindo o medo 
burguês generalizado do desmoronamento do capitalismo, foram um 
divisor de águas. O antagonismo do establishment político e 
econômico à vontade do público, e especialmente suas intervenções 
para reprimir tais sentimentos revolucionários, restabeleceu a ordem 
do capital na Europa e garantiu a trajetória da Economia Política pelo 
resto do século, uma trajetória que continuou até hoje. 
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Austeridade: Antes e Agora 

Parte de ser a austeridade vista como tão eficaz em um 
conjunto de políticas é ela se apresentar na linguagem da economia 
honesta e mesquinha.  

Imposições como “trabalhar duro” e “economizar” não são 
novidade. Elas têm sido exaltadas por economistas desde os dias de 
Adam Smith, David Ricardo e Thomas Robert Malthus, e seus 
seguidores modernos. Eles cultivaram essas máximas como fossem 
virtude pessoal e boa política.  

Essas sensibilidades também se refletiram em 1821 com a 
instituição do padrão-ouro, uma política pela qual governos íntegros 
demonstravam seu rigor fiscal e monetário ao vincular suas moedas 
aos metais preciosos possuídos, tanto domesticamente quanto nas 
colônias.  

Uma história mais detalhada da austeridade mostra, entretanto, 
ela ser, em sua forma moderna, algo bem diferente desses exercícios 
morais anteriores. A austeridade como um fenômeno do século XX 
materializou-se como um projeto tecnocrático liderado pelo Estado 
em um momento de emancipação política sem precedentes dos 
cidadãos, ao conquistarem o direito de voto pela primeira vez, e 
crescentes demandas por democracia econômica.  

Desta forma, a austeridade deve ser entendida pelo de fato ser 
e permanecer: uma reação antidemocrática às ameaças de mudança 
social de baixo para cima. Como este livro da Clara Mattei mostra, 
sua forma moderna não pode ser dissociada do contexto histórico 
quando nasceu. 

Na Grã-Bretanha pós-Primeira Guerra Mundial e em outras 
democracias liberais, onde o empoderamento político generalizado 
era historicamente exaltado, o Estado efetivamente manejou a 
austeridade como uma arma política contra seu próprio povo. Os 
trabalhadores britânicos alimentaram o esforço de guerra do país e, 
no decorrer da mobilização do tempo de guerra, perceberam as 
relações socioeconômicas não serem naturais e poderem ser 
diferentes.  
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Ao impor medidas de austeridade após a guerra, o governo 
britânico efetivamente disse às classes trabalhadoras para voltarem 
ao fim da fila. 

O desgosto público pela austeridade inicial foi seu cadinho: a 
austeridade tornou-se mais antagônica porque teve de superar – e de 
fato domar – um público enraivecido.  

Depois da Primeira Guerra Mundial, com o padrão-ouro em 
frangalhos, o novo “grande público” europeu não iria simplesmente 
aceitar políticas austeras, e os especialistas sabiam disso. Assim, eles 
conceberam a austeridade para conjugar duas estratégias: consenso 
e coerção. 

O consenso implicava um esforço consciente para “despertar” o 
público para a verdade e a necessidade de reformas de modo 
favorecerem a estabilização econômica, mesmo quando isso pudesse 
o prejudicar. Reconhecendo um público inquieto dificilmente tomaria a 
decisão “correta” em relação a esse bem maior, os especialistas 
complementaram o consenso com a coerção.  

Isso assumiu duas formas.  

Em primeiro lugar, a austeridade continha o princípio de excluir 
o público em geral da tomada de decisões econômicas e, em vez 
disso, delegar tais decisões a instituições tecnocráticas – 
especialmente os Bancos Centrais, cuja fixação de taxas de juros 
servia como dobradiça para os salários e taxas de desemprego. Essa 
preempção (antecipação) da tomada de decisão pela classe de 
especialistas criou uma tela para novas decisões políticas capazes de 
impulsionarem a instalação da austeridade.  

Em segundo lugar, a coerção residia não apenas em quem 
tomava as decisões econômicas, mas também no resultado dessas 
decisões, ou seja, no próprio funcionamento da austeridade. 

Os governos europeus e seus Bancos Centrais impuseram o 
comportamento “adequado”, ou seja, apropriado para a classe 
capitalista, nas classes trabalhadoras, a fim de resgatar a acumulação 
de capital pelos ricos. As três formas de políticas de austeridade – 
fiscal, monetária e industrial – funcionaram em uníssono para exercer 
uma pressão descendente sobre os salários do resto da sociedade.  
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Seu objetivo era transferir a riqueza e os recursos nacionais 
para as classes altas. Elas, insistiam os especialistas econômicos, 
eram as únicas capazes de poupar e investir.  

A austeridade fiscal vem na forma de tributação regressiva e 
cortes nos gastos públicos “improdutivos”, especialmente na área 
social, tais como em empreendimentos em saúde, educação etc.  

Enquanto a tributação regressiva impõe parcimônia à maioria e 
isenta a minoria constituída por poupadores-investidores, os cortes 
orçamentários indiretamente fazem o mesmo: os recursos públicos 
são desviados dos muitos pobres para os poucos poupadores-
investidores, porque os cortes orçamentários vêm com a prioridade 
declarada de pagar a dívida pública em mãos de credores nacionais 
ou internacionais.  

Da mesma forma, a austeridade monetária, ou seja, políticas de 
reavaliação monetária como aumento das taxas de juros e redução 
da oferta monetária protegem diretamente os credores e aumentam 
o valor de suas poupanças.  

Enquanto isso, o trabalho organizado em sindicatos está de 
mãos atadas, pois ter menos dinheiro em circulação deprime a 
economia e diminui o poder de barganha da classe trabalhadora.  

Finalmente, a austeridade industrial assume a forma de 
políticas industriais autoritárias (demissões de funcionários públicos, 
reduções salariais, repressão a greves e sindicatos etc.) e protege 
ainda mais as relações salariais verticais entre proprietários e 
trabalhadores, fomentando a repressão salarial em favor do maior 
lucro de poucos.  

Este livro vai estudar essas três formas de austeridade, 

chamada de Trindade da Austeridade, e como elas ao mesmo tempo 
requerem e promovem umas às outras. Esta investigação histórica, 
examinando um momento quando o capitalismo estava em crise, 
esclarece muitas conexões vitais negligenciados pelos economistas 
quando discutem a austeridade hoje. 

Em primeiro lugar, as políticas de austeridade não podem ser 
reduzidas a meras políticas fiscais ou monetárias das instituições do 
governo central. As políticas industriais, públicas e privadas, criam 
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condições favoráveis ao lucro e disciplinam os trabalhadores e, 
portanto, também são fundamentais para a austeridade.  

De fato, como o livro mostrará, a fixação de nossos 
especialistas no pagamento da dívida, orçamentos equilibrados, 
câmbio estrangeiro e inflação revela um propósito mais fundamental: 
domar o conflito de classes. Isto é essencial para a reprodução 
contínua do capitalismo. 

Em segundo lugar, esta investigação esclarece a austeridade ser 
mais além de apenas política econômica: é uma fusão de política e 
teoria. As políticas de austeridade prosperam porque assentam em 
um conjunto de teorias econômicas. Elas as informam e justificam.  

Este livro examina o encadeamento de um certo tipo de teoria 
na formulação de políticas, incluindo como a tecnocracia resultante – 
governo controlado por especialistas técnicos – é fundamental para 
proteger o capitalismo moderno de suas ameaças.  

Não há melhores candidatos para ilustrar esse emaranhado 
senão os personagens da história pós-Primeira Guerra Mundial. 
Estavam entre os tecnocratas mais influentes da década de 1920. 
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Tecnocracia e Teoria “Apolítica”: Antes e Agora 

A tecnocracia domina a formulação de políticas governamentais 
em várias frentes. Uma delas é a convenção histórica de economistas 
aconselhando pessoas governantes. A outra é epistêmica, uma forma 
pela qual esses economistas enquadram a Economia – incluindo os 
argumentos econômicos postulados por eles próprios – como tendo 
alcançado um ponto de vista acima dos interesses de classe ou 
partidarismo.  

A Economia, argumentam os economistas, constitui verdades 
isentas de valores sobre o capitalismo – fatos naturais deste mundo, 
em vez de posições construídas ou pelo menos políticas. 

A tecnocracia foi capaz de facilitar a ascensão da austeridade 
no século XX. Sua origem pode ser atribuída ao economista britânico 
Ralph G. Hawtrey, autor dos textos e memorandos como diretrizes 
para a austeridade britânica após a Primeira Guerra Mundial.  

Hawtrey teve ajuda. Trabalhando ao seu lado estavam os 
carismáticos Sir Basil Blackett e Sir Otto Niemeyer, ambos poderosos 
altos funcionários do Tesouro. Assessoravam de perto o chanceler do 
Tesouro, o ministro da Grã-Bretanha responsável pelas políticas 
econômicas e financeiras. 

Em Roma, a escola de Economia acadêmica italiana líder das 
políticas de austeridade do país foi presidida por Maffeo Pantaleoni. 
Ele dirigiu um grupo de economistas sob o governo fascista italiano, 
codificado em 1922 sob o título de “O Duce”, Benito Mussolini.  

O primeiro-ministro concedeu ao pupilo de Pantaleoni, Alberto 
De Stefani, poderes excepcionais para aplicar austeridade no papel de 
De Stefani como ministro das Finanças. Os economistas italianos 
aproveitaram essa rara oportunidade para explorar os alcances da 
considerada “Economia Pura”, uma escola de Economia apresentada 
como lei natural alinhada à austeridade.  

Eles desfrutavam de uma vantagem sem precedentes na 
governança, pois podiam implementar modelos econômicos 
diretamente sem o ônus de procedimentos democráticos – e às 



 15

vezes, graças a Mussolini, com a ajuda de ferramentas de opressão 
política. 

Este livro de Clara Mattei (2022) investiga os escritos e 
comentários públicos desses dois grupos de especialistas econômicos. 
Estes homens projetaram políticas de austeridade e discutiram o 
consenso para suas implementações de força bruta.  

Embora suas vozes tenham sido fundamentais para a 
formulação da austeridade, após a Primeira Guerra Mundial, seu 
papel nessa contrarrevolução insidiosa não foi estudado ou explicado 
em outro lugar. Suas histórias deixam claro o verdadeiro até hoje: 
para persistir, a austeridade requer especialistas dispostos a falar 
sobre suas virtudes. Essa relação permanece ainda hoje, embora com 
um elenco sempre renovado de figuras tecnocráticas. 

Após a Primeira Guerra Mundial, os economistas na Grã-
Bretanha e na Itál ia – ambas nações capital istas, mas 
dramaticamente diferentes – tiveram papéis sem precedentes na 
formulação e implementação de políticas públicas para orientar as 
reformas pós-guerra de suas nações. Em ambos os casos, os 
economistas apoiaram-se fortemente nos princípios da considerada 
“Economia Pura” – então um paradigma emergente, mas ainda 
fundamental para a Economia dominante de hoje, ou o que às vezes 
chamamos de tradição neoclássica. 

O paradigma da “Economia Pura” estabeleceu com sucesso o 
campo como a Ciência Econômica politicamente “neutra” das políticas 
e do comportamento individual. Ao dissociar o processo econômico do 
político – isto é, ao apresentar a teoria econômica e conceituar os 
mercados como livres das relações sociais de dominação – a 
Economia Pura restaurou uma ilusão de consentimento dentro dos 
sistemas capitalistas, permitindo essas relações de dominação se 
mascararem como racionalidade econômica.  

De fato, a força da tecnocracia residia nesse poder de 
enquadrar os objetivos mais fundamentais da austeridade – 
restabelecer as relações capitalistas de produção e subjugar a classe 
trabalhadora a aceitar a inviolabilidade da propriedade privada e das 
relações salariais – como um retorno ao estado natural da economia, 
isto é, atividade econômica. 
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A teoria “apolítica” desses economistas estava centrada em 
uma caricatura idealizada de um ser econômico: o poupador racional. 
Essa caracterização ampla teve um resultado duplo:  

• primeiro, criou a ilusão de qualquer um poder ser um poupador 
racional, caso trabalhasse bastante e independentemente de 
suas condições e dotes materiais; e,  

• em segundo lugar, desacreditou e desvalor izou os 
trabalhadores, pois eles deixaram de ser entendidos como 
membros produtivos da sociedade para serem vistos como 
passivos sociais com base em sua incapacidade de praticar 
comportamentos econômicos virtuosos.  

Foi, e permanece, extremamente desafiador para as pessoas 
economizarem o dinheiro sem o terem. Assim, os trabalhadores 
depois da guerra perderam toda a agência antes conquistada pelas 
teorias e ações do movimento ordinovista.  

Porque, pelas lentes dos economistas, a classe produtiva em 
uma sociedade não era a classe trabalhadora, mas a classe capitalista 
– as pessoas capazes de poupar, investir e, assim, contribuir para a 
acumulação privada de capital. A teoria econômica não era mais uma 
ferramenta para pensamento e ação críticos; era um molde para 
impor consentimento passivo e manter um status quo de cima para 
baixo. 

A capacidade da austeridade desviar a atenção dos problemas 

sistêmicos também ajudou a fomentar a passividade coletiva. Os 
economistas atribuíram as crises econômicas do pós-guerra aos 
excessos dos cidadãos. 

Assim, foram assim deslegitimizados em suas necessidades 
socioeconômicas – e passaram a esperar se redimir por meio de 
sacrifícios econômicos, moderação, trabalho árduo e cortes salariais. 
Todas essas seriam as pré-condições essenciais para a acumulação de 
capital e a competitividade na economia internacional. 

As políticas de austeridade no espírito da “Economia Pura” 
foram um desastre para a maioria das pessoas viventes na Grã-
Bretanha e na Itália na década de 1920. Assim, o livro de Clara 
Mattei mergulha no paradoxo de uma doutrina apresentada como 
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apolítica, mas tem como propósito central a “domação dos homens”, 
como grosseiramente colocou o acadêmico e economista italiano 
Umberto Ricci em 1908.  

Sob um verniz da Ciência Apolítica, os economistas tecnocratas 
estavam realizando a maior ação política de todas: curvando as 
classes trabalhadoras às vontades e necessidades das classes 
proprietárias de capital para o enriquecimento de uma pequena 
minoria. 

A história da austeridade é também uma história de origem 
para a rápida ascensão e o incrível poder político da Economia 
moderna. É verdade hoje, mas não era depois da Primeira Guerra 
Mundial, “o capitalismo ser o único espetáculo da cidade”: a teoria 
econômica dominante floresce porque nossas sociedades dependem 
quase inteiramente da coerção de pessoas sem outra alternativa a 
não ser vender sua força de trabalho para os poucos proprietários 
para sobreviver.  

Como o economista Branko Milanović observa em seu livro 
Capitalism, Alone de 2019, “o fato de todo o globo agora operar de 
acordo com os mesmos princípios econômicos não tem precedentes 
históricos.”  

Em vez de reconhecer e estudar a estranha homogeneidade 
dessa realidade, a economia dominante trabalha para escondê-lo. 
Conflito de classes e dominação econômica são suplantadas por uma 
suposta harmonia entre os indivíduos onde os no topo são vistos 
como aqueles exibidores da maior virtude econômica e cuja busca 
pelo lucro é benéfica para todos.  

Dessa forma, a teoria econômica frustra as críticas das relações 
verticais de produção, justifica o capitalismo e aconselha a obediência 
pública. 

A onipresença do capitalismo hoje pode fazer a crítica ou 
mesmo a análise do capitalismo parecer antiquada. Afinal, 
internalizamos seus ensinamentos a ponto de nossos valores e 
crenças estarem amplamente alinhados com aqueles funcionais para 
a acumulação de capital.  
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Está tudo tão enraizado a ponto de hoje a maioria dos 
trabalhadores americanos poderem viver de salário em salário com 
pouco ou nenhum seguro social e ainda aceitar amplamente sua 
posição ser aquela merecedora. Os ricos do país, enquanto isso, se 
beneficiam de uma aparente alergia nacional a qualquer forma de 
reforma tributária, mesmo branda, capaz de transfirir mais carga 
tributária para os ricos.  

O cenário atual é bem diferente daquele enfrentados pelos 
tecnocratas em 1919, mas os dois certamente estão conectados. 

De fato, mesmo um especialista em economia como Keynes, 
geralmente considerado o crítico mais contundente da austeridade, 
em 1919, tinha uma opinião muito diferente. Ele compartilhou com 
colegas do Tesouro britânico uma sensação de terror em torno da 
ameaça de colapso da ordem do capital – e, surpreendentemente, ele 
também compartilhou uma solução austera para a crise capitalista.  

Enquanto a década de 1920 avançava, a teoria econômica de 
Keynes sobre a melhor forma de evitar crises mudou. Mas não mudou 
foi sua preocupação fundamental em preservar a ordem do capital – 
o descrito como “a fina e precária crosta da civilização” exigia 
proteção.  

Essa ansiedade existencial continua sendo uma característica 
fundamental do keynesianismo até hoje. Embora Keynes não seja 
uma figura central nessa história, seu vínculo intelectual com vários 
dos princípios da austeridade permanece essencial para entender 
completamente a natureza e o ímpeto do conceito de austeridade, na 
chamada Revolução Keynesiana na segunda metade do século XX. 
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Liberalismo e Fascismo: Antes e Agora 

A história da contraofensiva da austeridade contra a classe 
baixa emergente começou em duas conferências financeiras 
internacionais, primeiro em Bruxelas, em 1919, e depois em Gênova, 
em 1922. Essas duas conferências constituíram eventos marcantes na 
ascensão da primeira agenda tecnocrática global de austeridade.  

Suas agendas encontraram aplicação rápida e direta em toda a 
Europa, principalmente na Grã-Bretanha e na Itália – dois contextos 
socioeconômicos que eram polos opostos.  

De um lado, a Grã-Bretanha, uma sólida democracia 
parlamentar liderada por instituições bem estabelecidas e valores 
vitorianos ortodoxos, era um império cuja hegemonia econômico-
financeira mundial secular estava agora sendo contestada pelos 
Estados Unidos em ascensão.  

No outro extremo estava a Itália, um país economicamente 
atrasado. Ele se recuperava de novas ondas revolucionárias e da 
guerra civil. A Itália carecia de autossuficiência e era altamente 
dependente de importações e capital estrangeiro. Em outubro de 
1922, o fascismo de Mussolini havia tomado as rédeas da Itália. 

Este livro de Clara Mattei – A Ordem do Capital (2022) – narra 
as histórias paralelas e entrelaçadas dos triunfos da austeridade na 
Grã-Bretanha e na Itália após a Primeira Guerra Mundial. A autora 
escolheu se concentrar nessas nações porque as disparidades de suas 
realidades político-institucionais facilitam a identificação dos 
elementos fundamentais da austeridade e do modo capitalista da 
produção através dos lugares e através do tempo.  

A Grã-Bretanha, berço do liberalismo clássico, e a Itália, berço 
do fascismo, são inquestionavelmente entendidas como 
representantes de mundos ideológicos opostos.  

No entanto, quando a austeridade se torna nosso foco histórico, 
as linhas de divisão começam a se confundir. A austeridade 
transcende todas as diferenças ideológicas e institucionais, 
avançando em direção a um objetivo semelhante em países 
diferentes: a necessidade de reabilitar a acumulação de capital em 
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ambientes onde o capitalismo perdeu sua inocência e se revelou em 
suas tendências classistas. 

Esta história também revela como o liberalismo britânico e o 
fascismo italiano promoveram ambientes semelhantes para a 
austeridade prosperar. Essas semelhanças iam além dos sacrifícios 
compartilhados de cidadãos britânicos e italianos, ou do fato de as 
agendas de austeridade de ambos os países serem racionalizadas por 
teorias econômicas semelhantes.  

Também é evidente a formação original da ditadura fascista da 
Itália exigir o apoio da elite liberal italiana, bem como o apoio do 
estabelecimento financeiro anglo-americano, ambos os quais 
Mussolini foi capaz de garantir implementando – muitas vezes com 
uso da força armada – políticas de austeridade.  

Significativamente, os anos de 1925 a 1928 correspondem ao 
auge da consolidação do regime fascista e de investimentos 
financeiros americanos e britânicos em títulos do governo italiano. A 
economia de austeridade da Itália fascista forneceu a esses países 
liberais um local lucrativo para estacionar seu capital, para sua 
satisfação expressa. 

Quando se tratou de lidar com Mussolini e a Itália fascista, o 
eixo liberal da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos construiu uma 
dissonância prática: eles olharam para além da política desagradável 
do país, depois de 1922 baseada na violência política patrocinada 
pelo Estado, enquanto aproveitando as oportunidades na economia 
estabilizada da Itália.  

Para o establishment financeiro liberal, um país com fervor 
revolucionário como a Itália exigia um Estado forte para restabelecer 
a ordem. A Itália tinha se desviado para um Estado autoritário e 
apenas aceleraria a subjugação de uma classe trabalhadora 
radicalizada à austeridade. Como essa história demonstra, tanto os 
economistas fascistas quanto os liberais concordaram nesse ponto. 

Enquanto as visões antidemocráticas dos economistas italianos 
eram mais explícitas – Pantaleoni chamava a democracia de “a 
administração do Estado e suas funções pelos mais ignorantes, os 
mais incapazes” (Pantaleoni 1922, 269) – os tecnocratas britânicos 
também reconheciam, mesmo na Grã-Bretanha, as instituições 
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econômicas exigiam a isenção do controle democrático para funcionar 
de maneira otimizada.  

De fato, as conferências de Bruxelas e Gênova formalizaram a 
independência do Banco Central como um passo crucial para esse 
fim. O famoso economista britânico Ralph Hawtrey descreveu a 
vantagem de situar um Banco Central livre de “críticas e pressões”, 
observando o banco seguir o preceito “Nunca explique; nunca se 
arrependa; nunca se desculpe” (Hawtrey 1925a, 243). 

Ao longo destas páginas, um tema interessante virá à tona: 
especialistas econômicos, sejam fascistas ou liberais, reconheceram, 
para garantir a liberdade econômica – isto é, a liberdade de mercado 
do poupador/empresário “virtuoso” – os países tinham de renunciar, 
ou, no mínimo, marginalizar as liberdades políticas.  

Isso ficou evidente especialmente na Itália durante os “anos 
vermelhos” do país, de 1919 a 1920, quando a maioria dos 
trabalhadores do país demonstrou sua relutância em aceitar uma 
noção de liberdade econômica a qual pressupunha sua subordinação 
a relações hierárquicas de produção.  

Esses trabalhadores lutaram pela libertação da maioria e 
defenderam uma compreensão da liberdade econômica antitético aos 
especialistas. Pressupunha a derrubada da propriedade privada e do 
trabalho assalariado em favor de meios compartilhados e controle 
democrático da produção.  

O destino do capitalismo, para nossos economistas, está em 
jogo. Uma contraofensiva abrangente — uma capaz de transcender as 
linhas partidárias — estava em andamento. 

O caso italiano expõe um impulso repressivo só latente no caso 
britânico e persistente hoje em países de todo o mundo. Enquanto na 
Itália a austeridade industrial subordinou diretamente o trabalho 
através da proibição de greves e sindicatos, exceto os sindicatos 
fascistas – uma contradição em termos, aparentemente –, a 
austeridade monetária da Grã-Bretanha causou uma crise econômica, 
mas indiretamente alcançou os mesmos objetivos:  

1. desemprego sem precedentes: até 17% dos trabalhadores 
segurados em 1921; 
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2. enfraqueceu o poder de barganha dos trabalhadores e reduziu 
os salários; e  

3. uma consequente redução nas receitas do governo capaz de 
amarrar as mãos do estado e impedir qualquer resposta pública 
às necessidades ou demandas dos trabalhadores. 

O fato de os especialistas britânicos estarem dispostos a tolerar 
um desemprego tão alto, ostensivamente a serviço do controle da 
inflação, faz parte da “loucura” à qual se referiu Blyth. No entanto, 
essa loucura faz sentido se reconhecermos o alto desemprego 
funcionar para suprimir a ameaça das demandas dos trabalhadores 
para o capitalismo.  

O chamado pelo economista britânico A. C. Pigou de “fato 
inescapável” do desemprego é ele não apenas matar o entusiasmo 
político das classes trabalhadoras, mas também forçar os 
trabalhadores a aceitar salários mais baixos. No caso pós-guerra da 
Grã-Bretanha, uma queda salarial nominal de 41% de 1920 a 1923 
permitiu a taxa de lucro se recuperar rapidamente de seus problemas 
imediatos do pós-guerra. 

Dessa forma, fica claro a principal vantagem da crise econômica 
ter sido a restauração inequívoca da estrutura de classe capitalista. 
Em vez de exercer coerção política e econômica direta, como fez a 
Itália, a Grã-Bretanha contou com tecnocratas aparentemente 
apolíticos à frente de seu Tesouro e do Banco da Inglaterra.  

Eles alcançaram objetivos semelhantes por meio de deflação 
monetária e cortes orçamentários. Enfim, a violência estrutural da 
política macroeconômica poderia fazer o equivalente à violência física 
das milícias fascistas.  

Essas terríveis consequências sociais eram evidentes para os 
observadores políticos. Em 1923, as palavras do deputado trabalhista 
Dr. Alfred Salter ecoaram pelo Parlamento britânico: “Infelizmente, a 
questão dos salários voltou à posição de dez anos atrás com uma 
vingança... Você ainda tem o espetáculo extraordinário de homens 
fisicamente aptos em pleno emprego recebendo salários em um nível 
tão baixo a ponto de eles serem obrigados a recorrer à Lei dos Pobres 
É uma situação espantosa este estado de coisas.” 
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A estreita conexão entre austeridade e tecnocracia e o sucesso 
dos primeiros esforços para construir um consenso em torno de suas 
políticas coercitivas permanecem uma realidade vívida hoje. Apesar 
das repetidas crises econômicas, os economistas ainda contam com a 
mesma solução quando surge uma nova crise. 

Suas soluções continuam a exigir os trabalhadores absorverem 
a maior parte das dificuldades por meio de salários mais baixos, 
jornadas de trabalho mais longas e cortes na previdência social. 
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Repressão Salarial: Antes e Agora 

Alguns economistas se referiram à austeridade como um 
simples “erro de política”, um erro de calibração técnica capaz de 
produzir a supressão da demanda interna e o aperto dos mercados de 
trabalho. Essa visão subestima dramaticamente os impactos da 
austeridade, cujo sucesso e legado permanecem indeléveis até hoje.  

Afinal, a combinação das políticas fiscal, monetária e industrial 
no manual de austeridade desferiu um golpe duradouro nas classes 
trabalhadoras e em suas expectativas de um sistema socioeconômico 
diferente. A reabilitação das relações salariais hierárquicas, nas quais 
a maioria das pessoas não pode ganhar a vida de outra forma senão 
vendendo sua força de trabalho como mercadoria no mercado e, ao 
fazê-lo, renuncia ao seu direito de ter uma palavra a dizer sobre 
como essa mercadoria é consumido pelo empregador comprador, 
talvez seja a característica definidora da austeridade.  

Ao fazê-lo, e como detalha o capítulo 9 do livro de Clara Mattei, 
A Ordem do Capital (2022), também produz um aumento na taxa de 
exploração para os trabalhadores e um aumento nos lucros para os 
proprietários. 

Na Economia Política, o conceito de exploração capitalista 
refere-se à dinâmica quando um empregado exerce uma quantidade 
maior de trabalho em relação ao recebido em compensação. A classe 
capitalista se apropria de uma mais-valia (seus lucros), bem como de 
outras formas de mais-valia, como aluguéis e juros.  

A taxa de exploração pode ser medida comparando a 
quantidade de renda nacional apropriada pelos lucros (participação 
nos lucros) em comparação com a dos salários (participação dos 
salários). Outra maneira é comparar a produtividade do trabalho com 
os salários pagos.  

Em ambas as medidas, a Itália e a Grã-Bretanha viram uma 
exploração crescente ao longo da década de 1920. Mapeando isso 
contra eventos políticos, as conclusões sobre os efeitos da 
austeridade sobre os trabalhadores tornam-se claras: a exploração 
despencou durante os “anos vermelhos” de 1918-1920, quando os 
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salários diários nominais dos trabalhadores quadruplicaram (Grã-
Bretanha) ou até quintuplicaram (Itália) em comparação com os anos 
pré-guerra. Essa tendência mudou imediatamente com a introdução 
da austeridade. 

Um século depois, a exploração devido à estagnação salarial – o 
legado mais intratável da austeridade – persiste como o principal 
motor de uma tendência de desigualdade global na qual um país 
como a Itália, sofrendo muito menos desigualdade da observada nos 
Estados Unidos, viu a riqueza de seus 6 milhões mais ricos aumentar 
em 72% nos últimos dez anos. Os 6 milhões mais pobres do país 
tiveram sua riqueza diminuída em 63% no mesmo período.  

Os dados oficiais dão conta de, em 2018, 5 milhões de pessoas 
(8,3% da população italiana) viviam na pobreza absoluta, ou seja, 
foram privadas dos meios necessários para viver com dignidade. Os 
números em 2020 pioraram: 5,6 milhões de pessoas, 9,4% da 
população, viviam na pobreza absoluta.  

Na Grã-Bretanha, a situação não é menos sombria: 30% das 
crianças do país (4,1 milhões) viviam em relativa pobreza em 
2017-2018, e 70% dessas crianças viviam em famílias trabalhadoras. 
Em 2020, o número de crianças pobres aumentou para 4,3 milhões. 

Em uma análise macroeconômica da economia dos Estados 
Unidos, em 2020, os economistas Lance Taylor e Özlem Ömer 
mostraram, nos quarenta anos anteriores, a participação nos lucros 
da produção do país aumentou substancialmente, enquanto a 
par t i c ipação do t raba lho nessa mesma produção ca iu 
correspondentemente. A relação entre o lucro do proprietário e a 
perda do trabalhador era simétrica; um estava tirando do outro.  

Um aumento na exploração também foi evidente, com os 
salários reais ficando muito abaixo da produtividade do trabalho. 
Embora o leitor esteja familiarizado com a história deste livro, o 
funcionamento interno de tal dinâmica se tornará familiar e, com 
sorte, claro. 

Hoje, como na década de 1920, os vencedores sob a 
austeridade continuam sendo uma minoria rica: o 1% mais rico da 
população subsiste principalmente dependente de rendimentos 
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relacionados com o lucro vinculados à riqueza existente, por exemplo, 
dividendos e juros.  

O restante da população – aqueles dependentes apenas da 
renda do trabalho ou os 60% mais pobres dependentes de uma 
combinação de baixos salários e benefícios sociais – perdeu (Taylor e 
Ömer 2020).  

É uma derrota tão completa e tão marcante a ponto de o 
trabalhador americano médio em 2019 ganhar menos em termos 
reais do ganhado em 1973. Desde aquele ano, a desigualdade 
estrutural roubou dos trabalhadores americanos US$ 2,5 trilhões por 
ano. Este dinheiro fluiu diretamente para as mãos de poucos. 

Warren Buffet, o renomado investidor e, em 2020, a quarta 
pessoa mais rica do mundo, foi citado em 2006 como tendo 
observado: “Existe uma guerra de classes, tudo bem, mas é minha 
classe, a classe rica, aquela fazendo guerra – e nós estamos 
vencendo.”  

Este livro, A Ordem do Capital, mostra como a maior vitória de 
todas, e aquela com a abertura do caminho para todas as demais 
vitórias em seguida, foi a luta ocorrida há um século. 
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Métodos e Fontes 

Traçar a história de origem da austeridade começou em 2013 
nos arquivos da Biblioteca do Banco da Itália e no Arquivo De Stefani 
do Banco, ambos localizados em Roma. Clara Mattei passou anos 
estudando as obras dos economistas italianos. Eles se tornariam 
centrais em sua história. 

O principal desafio em juntar esta história foi evitar a 
compartimentalização das diferentes vidas de seus personagens – 
suas trajetórias pessoais, acadêmicas e políticas – e integrar e 
estudar as conexões entre os escritos teóricos dos economistas, as 
intervenções políticas e as políticas públicas. comentários.  

Ao fazê-lo, uma agenda de austeridade coerente – uma agenda 
ao mesmo tempo teoria e prática – ganhou destaque. Grande parte 
do material de arquivo informou esse processo e encontra sua 
primeira tradução nas páginas deste livro. 

A mesma abordagem guiou minha pesquisa nos Arquivos 
Nacionais Britânicos, nos arquivos do Banco da Inglaterra e no 
Churchill Archives Center: revelando e contextualizando as visões de 
mundo dos especialistas do Tesouro Britânico. Eles impulsionaram o 
movimento de austeridade da Grã-Bretanha.  

O estudo da teoria de Ralph Hawtrey foi longo e difícil: o 
homem era prolifico tanto em suas publicações acadêmicas quanto 
nos memorandos escritos para seus colegas do Tesouro. Seus 
pensamentos eram muitas vezes opacos.  

No entanto, ao juntar as peças do quebra-cabeça, surgiu uma 
imagem holística da austeridade. Como este livro detalhará, foi um 
projeto atendido e realizado pelo trabalho de seus colegas mais 
antigos, Sir Basil Blackett e Sir Otto Niemeyer.  

Desenterrando as atividades desses homens de arquivos 
empoeirados do Tesouro, fiquei fascinado com a evidência da 
persuasão de Hawtrey aos outros dois e, por sua vez, como os dois 
burocratas, nenhum deles um economista treinado, se tornaram 
missionários em campanhas para exportar a austeridade britânica 
como uma agenda imposta para outros países ao redor do globo. 
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Para entender e desenvolver uma cronologia dos conflitos de 
classe na Grã-Bretanha e na Itália durante e depois da guerra, Clara 
Mattei (2022) mergulhou no jornalismo da época — esquerda, direita 
e centro, ou seja, da classe operária e da burguesa. Isso incluiu os 
jornais esquerdistas italianos L'Avanti e L'Ordine nuovo, citados 
frequentemente neste livro, juntamente com seus equivalentes 
britânicos, The Daily Herald e os panfletos trabalhistas dos delegados 
sindicais metalúrgicos.  

Os arquivos do governo foram um recurso crucial para 
reconstruir as vozes dos trabalhadores britânicos. Vários jornais 
burgueses da época (The London Times, The Economist, La Stampa, 
Il Corriere Della Sera), bem como transcrições de debates 
parlamentares, forneceram uma voz contrastante útil.  

Complementou esta investigação histórica com os despachos da 
Embaixada Britânica em Roma, guardados nos arquivos do Ministério 
das Relações Exteriores dos Arquivos Nacionais. Essas estão entre as 
vozes mais reveladoras do livro. 

Um desconforto em contar uma nova história é o potencial de 
ela ser descartada como uma narrativa seletiva ou mesmo partidária. 
Por esta razão, e porque Clara Mattei é uma economista e não pode 
evitar, incluiu um capítulo no fim do livro capaz de oferecer uma 
análise quantitativa para apoiar a história contada em termos 
arquivísticos e teóricos.  

Para este penúltimo capítulo, capítulo 9, coletou dados 
macroeconômicos e financeiros das fontes estatísticas mais 
atualizadas para ilustrar as mudanças econômicas na Grã-Bretanha e 
na Itália.  

Sustentam seu argumento de a austeridade ter sido e continua 
sendo uma ferramenta de controle de classe. Se a história dos 
primeiros oito capítulos não convencer os leitores, talvez a economia 
quantitativa da seção final o faça. 
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Posfácio de Clara Mattei 

Ao contar a história da reconstrução pós-Primeira Guerra 
Mundial sob uma pressuposta austeridade, A Ordem do Capital 
transcende as fronteiras disciplinares canônicas entre Economia, 
Política, História Econômica e História do Pensamento Econômico, 
bem como Trabalho e História Social.  

Se esses esforços forem bem-sucedidos, o resultado se 
expandirá, criticará e, às vezes, se afastará das conversas 
acadêmicas arraigadas. Além de sua contribuição central de oferecer 
uma compreensão e abordagem alternativa para a austeridade, este 
livro de Clara Mattei requer:  

• um repensar da relação entre keynesianismo e neoliberalismo;  

• a história do neoliberalismo;  

• a história do período entre guerras; e,  

• especialmente, a história e a natureza do fascismo italiano. 

Em primeiro lugar, a lente da austeridade é uma ferramenta 
poderosa para reavaliar a história da Economia Política nos séculos 
XX e XXI. Ele fornece um terreno fértil para começar uma reavaliação 
da narrativa muito familiar do confronto de um século entre duas 
tradições econômicas opostas:  

• a tradição neoliberal e  

• a tradição keynesiana.  

Se nos concentrarmos no objetivo primário da austeridade, ou 
seja, a exclusão de alternativas ao capitalismo por meio da 
despolitização, surgem semelhanças. 

Essas semelhanças podem ser rastreadas até o próprio Keynes. 
Como sabemos, foi um importante interlocutor dos especialistas do 
Tesouro britânico, cujas percepções sobre controle da demanda 
efetiva foram fortemente influenciadas por Ralph Hawtrey. Após a 
Grande Guerra, Keynes compartilhou com seus austeros colegas 
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especialistas britânicos um verdadeiro terror do colapso da ordem do 
capital.  

O livro In the Long Run We Are All Dead (Mann, 2017) articula 
como essa ansiedade “existencial” é uma constante do keynesianismo 
contemporâneo. Para seus adeptos, nenhuma outra ordem social fora 
do capitalismo é realmente concebível. 

Certamente, Keynes rompeu com a ortodoxia do Tesouro com 
base em sua rejeição à Lei de Say. De fato, a recessão da década de 
1930 – quando o sistema financeiro mundial estava em colapso e o 
desemprego era galopante na maioria dos países industrializados – 
afetou profundamente seu pensamento, a ponto de ele descrever a 
Teoria Geral como o resultado de “uma longa luta para escapar dos 
modos habituais de pensamento e expressão” (Keynes 1964, viii).  

Ele teorizou a necessidade de intervenção do Estado para 
aumentar a demanda efet iva, aumentar a estabi l idade 
macroeconômica e, assim, garantir o investimento adequado da 
poupança privada disponível dos empresários. No entanto, Keynes 
nunca se afastou dos núcleos mais profundos do projeto de 
austeridade. 

Keynes endossou os impulsos tecnocráticos mais fundamentais. 
Como seus colegas austeros, a teoria econômica de Keynes expulsou 
a noção de conflito de classes e ocultou a repressão de classe.  

Ao desconsiderar a teoria do valor-trabalho e a importância da 
exploração para explicar a acumulação de capital, o modelo de 
Keynes aceita o princípio de o motor da máquina econômica ser o 
empresário e seus investimentos econômicos, a chave para a 
prosperidade de todos.  

Na Teoria Geral, a demanda efetiva deficiente se deve, em 
última instância, à falta de investimento por parte dos empresários. 
Segue-se o objetivo da gestão macroeconômica ser a criação de um 
ambiente de investimento ideal, ou seja, “uma atmosfera política e 
social que seja agradável para o empresário médio” (Keynes 1964, 
162).  

Ao contrário de muitos dos reconstrucionistas radicais 
estudados no capítulo 2, a defesa de Keynes pela intervenção do 
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Estado não era a defesa da emancipação das prioridades políticas em 
relação às econômicas. Muito pelo contrário: o domínio do político era 
funcional para a reprodução da ordem do capital, uma ordem 
comandada por poucos virtuosos. 

Assim, em linha com os próprios fundamentos da austeridade, 
em Keynes os trabalhadores perdem a primazia econômica para a 
reprodução do capitalismo. Essa perda da agência econômica 
acarreta uma perda da agência política, entregue aos especialistas 
econômicos, ou seja, os tecnocratas.  

Como seus colegas austeros, Keynes era confiante em os 
economistas serem os guardiões das verdades sem classes. 
Supostamente, sabem o que é bom para o povo e devem tomar as 
decisões econômicas em seu nome.  

Isso significa os problemas de pobreza e desemprego, mesmo 
afetando profundamente a vida concreta das pessoas, estão isentos 
do discurso político. São entendidos como uma questão técnica a ser 
abordada “no domínio especializado da razão e da razoabilidade” 
(Mann 2017, 10).  

Assim, persiste a ânsia de despolitizar o domínio econômico 
como solução-chave para a preservação da ordem social. Uma vez 
neutralizado o Estado capitalista como uma instituição supra histórica 
nas mãos de especialistas capazes de administrar a economia para o 
bem de todos, o Estado não é mais visto como o terreno da luta de 
classes, mas como o instrumento de tecnocratas iluminados.  

É fascinante constatar o próprio fundamento para falar de uma 
grande ruptura do keynesianismo quanto à austeridade. Sua defesa 
de um maior protagonismo do Estado como ator econômico emerge 

da mesma intuição tecnocrática: os pilares do capitalismo devem ser 
salvaguardados, e as pessoas devem aceitar o governo dos 
especialistas. 

As consequências de uma abordagem tecnocrática do 
conhecimento econômico são visíveis na corrente de pensadores 
neokeynesianos. Por exemplo, o artigo de 1984 dos eminentes 
economistas Carl Shapiro e Joseph Stiglitz, “Equilibrium 
Unemployment as a Worker-Discipline Device” – formulado de forma 



 32

reveladora no auge da cruzada Reagan-Thatcher contra o trabalho 
organizado – “naturaliza” o desemprego.  

A taxa de equilíbrio para disciplinar com o desemprego decorre 
como produto natural das decisões racionais dos agentes 
representativos, certamente não como resultado do exercício do 
poder capitalista ou do conflito de classes. Dada a assimetria 
informacional e dada a tendência dos trabalhadores de se esquivar, o 
status quo é justificado como um resultado econômico racional.  

De acordo com a síntese-neoclássica dominante, os 
economistas neo-keynesianos modelam os trabalhadores como sendo 
egoístas, oportunistas e preguiçosos. Mas o pós-keynesianismo 
incorpora no quadro teórico outra perspectiva e remove a 
necessidade de os trabalhadores aceitarem sacrifícios econômicos, 
especialmente compressão e monitoramento salarial, pela causa do 
bem maior. 

Se a lente da austeridade permite questionar a separação entre 
os enquadramentos keynesiano e neoliberal, certamente também 
abre espaço para uma reavaliação da história do neoliberalismo e de 
suas origens. Quinn Slobodian, no livro  Globa l i s ts: The End of 
Empire and the Birth of Neoliberalism (2018), a renovou.  

De fato, reconstruir o projeto de austeridade logo após a 
Grande Guerra nos permite deslocar a conversa sobre a longa 
duração do neoliberalismo para o terreno da luta de classes e pensar 
na história do capitalismo dos séculos XX e XXI sob esta luz. 

Um elemento crucial e muitas vezes negligenciado é a 
magnitude da ameaça existencial ao capitalismo imediatamente após 
a Grande Guerra — reconstruída na primeira metade deste livro. 
Slobodian enfatiza o esforço para garantir a integração econômica 
internacional e a “governança global” por meio de uma estrutura 
institucional legal diante de um império Habsburgo em ruínas.  

Ao contrário dos globalistas, este livro de Clara Mattei estuda 
como, fora da Europa Oriental e Central, foram os conflitos de classe, 
e não os novos Estados-nação, os desafiadores da ordem existente 
em sua essência. Sob a orientação de especialistas econômicos, os 
Estados austeros intervieram ativamente por meio de políticas 
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econômicas fundamentais para garantir o disciplinamento material da 
maioria por meio de uma expropriação de recursos e cortes salariais.  

Essas políticas, e as teorias econômicas justificadoras, seriam 
vitais para reativar o bom funcionamento da acumulação de capital, 
garantindo um fluxo de bens e direitos de propriedade, tanto nacional 
quanto globalmente. 

Ao contar a história da reconstrução pós-Primeira Guerra 
Mundial pelas lentes da austeridade, este livro A Ordem do Capital 
demonstrou como a austeridade foi e continua sendo um elaborado 
exercício de dominação de classe. É inquestionavelmente mais 
perniciosa em lugar da narrativa tradicional dessa história, na qual 
uma coalizão internacional trabalhou para restabelecer o padrão-ouro 
após a guerra com a intenção operacional de assegurar e estabilizar 
as trocas internacionais globais.  

O conhecido livro de Barry Eichengreen, Golden Fetters, de 
1992, conta essa história de maneira mais notável. Como o livro de 
Clara Mattei mostra por meio de material de arquivo e recém-
traduzido, esse “esforço de ouro” foi uma manifestação superficial de 
algo mais profundo: uma colaboração tecnocrática excluiu com 
sucesso as alternativas ao capitalismo. 

Os eventos dramáticos da crise econômica de 1929 e da Grande 
Depressão atraíram atenção acadêmica. Este foco obscureceu parte 
da dinâmica política e ideológica dos anos anteriores à Depressão e 
após a Grande Guerra.  

A escolha de Clara Mattei focar no início da década de 1920, 
excluindo os anos posteriores, não diminui a relevância desse período 
para a compreensão da Depressão. Como os leitores descobrirão, um 
estudo da austeridade serve para desvendar os fatores precipitantes 
capazes de promoverem o colapso e exacerbarem a Depressão.  

Isso é verdade para a Grã-Bretanha, para a Itália e para os 
Estados Unidos. Este país permanece no pano de fundo da história, 
mas merece mais escrutínio para completar o quebra-cabeça das 
origens do projeto de austeridade como um projeto de repressão de 
classe.  
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Finalmente, o estudo de Mattei contribui para debates e 
reavaliações em torno da história e natureza do fascismo italiano 
(1922-1945), bem como sua agenda econômica – especialmente 
oportuna dado o centenário da ascensão de Mussolini ao poder em 
outubro de 1922.  

A historiografia tradicional prevê uma descontinuidade entre o 
período inicial de laissez-faire do fascismo (1922-1925) e a época 
corporativista adiante na Itália, geralmente, entendida como a 
expressão “real” do fascismo. Ao visualizar este mesmo período 

através de uma lente de austeridade, tanto em termos de políticas 
econômicas quanto de ideologia econômica, pode-se observar uma 
maior coerência entre essas duas fases diferentes.  

Austeridade, de fato, une as duas. Encarnou a intervenção ativa 
do Estado para reforçar a acumulação de capital por meio de 
privatizações, salvamentos de complexos financeiros-industriais, 
deflação monetária e, especialmente, controle coercitivo do trabalho.  

Falando de forma ampla, a inclinação nacionalista da 
austeridade fascista emerge através do sacrifício da maioria pela 
minoria poupadora/investidora. Esta pretendia representar os 
interesses de toda a nação.  

A narrativa histórica apoia a noção de o elemento 
verdadeiramente fascista da economia entre guerras era seu controle 
coercitivo da força de trabalho. Estudiosos recentes apontam em uma 
direção semelhante: partem do entendimento comum da década de 
1930 como diferente da década de 1920 por causa de maiores gastos 
sociais.  

Na verdade, ele traça as continuidades nas políticas fascistas ao 
longo das décadas de 1920 e 1930, destacando as lacunas entre a 
propaganda da intervenção da política social na década de 1930 e a 
escassez e ineficácia das políticas redistributivas estatais. Na 
verdade, pioraram os padrões de vida da população.  

Essa discussão sobre as políticas econômicas fascistas também 
está intimamente ligada aos debates sobre a natureza das teorias 
econômicas fascistas. 
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O cientista político italiano Luca Michelini escreve: “a relação 
entre Fascismo e Ciência Econômica não pode ser identificada com a 
questão do nascimento e afirmação da doutrina corporativista, 
embora esta fosse de considerável importância. Não menos 
importante, porém, foi o papel desempenhado pela 'direita fascista', 
começando por seu fundador, Pantaleoni, e passando por aqueles 
autores e periódicos com pretensão de adaptar seu ensino teórico e 
político aos novos tempos” (Michelini, 2020: 52).  

De fato, a “direita fascista” é chamada por Mattei de fascismo 
austero. Uma vertente tão austera da teoria econômica fascista 
inspirou-se diretamente nos pais da Economia Pura.  

Além disso, não apenas informou os primeiros anos “liberais” 
das políticas econômicas fascistas; sua influência continuou durante a 
fase corporativista, como se reflete nas políticas econômicas do 
regime. O Estado corporativo classista salvaguardaria o lucro privado 
e garantiria a subordinação dos trabalhadores – os objetivos centrais 
do projeto de austeridade fascista.  

Tal investigação histórica sobre a relação entre Economia Pura, 
Austeridade e Fascismo é ainda mais importante se tivermos em 
mente a Economia Pura constituir a gramática do atual pensamento 
econômico dominante. 
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Debate no Brasil sobre Austeridade Fiscal 

Caro Presidente Eleito Lula 
Assistimos a sua fala nesta quinta (17) cedo na COP27, no 

Egito. Acredite que compartilhamos de suas preocupações sociais e 
civilizatórias, a sua razão de viver. Não dá para conviver com 
tanta pobreza, desigualdade e fome aqui no Brasil. 

O desafio é tomar providências que não criem problemas 
maiores do que os que queremos resolver. 

A alta do dólar e a queda da Bolsa não são produto da ação de 
um grupo de especuladores mal-intencionados. A responsabilidade 
fiscal não é um obstáculo ao nobre anseio de responsabilidade social, 
para já ou o quanto antes. 

O teto de gastos não tira dinheiro da educação, da saúde, da 
cultura, para pagar juros a banqueiros gananciosos. Não é uma 
conspiração para desmontar a área social. 

Vejamos por quê. 

Uma economia depende de crédito para funcionar. O maior 
tomador de crédito na maioria dos países é o governo.  

No Brasil o governo paga taxas de juros altíssimas. Por quê? 
Porque não é percebido como um bom devedor. Seja pela via de um 
eventual calote direto, seja através da inflação, como ocorreu 
recentemente. 

O mesmo receio que afeta as taxas de juros afeta também o 
dólar. Imaginamos que seja motivo de grande frustração ver isso 
tudo.  

Será que o seu histórico de disciplina fiscal basta? A verdade é 
que os discursos e nomeações recentes e a PEC (proposta de emenda 
à Constituição) ora em discussão sugerem que não basta.  

Desculpe-nos a franqueza. Como o senhor sabe, apoiamos a 
sua eleição e torcemos por um Brasil melhor e mais justo. 

É preciso que se entenda que os juros, o dólar e a Bolsa são o 
produto das ações de todos na economia, dentro e fora do Brasil, 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/lula/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/11/na-cop27-lula-defende-furar-teto-de-gastos-para-responsabilidade-social.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/cop27/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/como-fugir-da-pobreza/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fome/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/11/dolar-dispara-mais-de-2-e-supera-r-550-com-proposta-de-gasto-fora-do-teto-e-falas-de-lula.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/11/dolar-dispara-mais-de-2-e-supera-r-550-com-proposta-de-gasto-fora-do-teto-e-falas-de-lula.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/folhainvest/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/brasil-tem-maior-juro-real-entre-40-economias-veja-ranking.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/11/inflacao-volta-a-subir-apos-tres-meses-de-queda-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/11/lula-larga-na-contramao-do-que-levou-ao-sucesso-de-seus-dois-governos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/10/veja-quem-na-economia-declarou-apoio-a-lula-ou-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/10/veja-quem-na-economia-declarou-apoio-a-lula-ou-bolsonaro.shtml
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sobretudo do próprio governo. Muita gente séria e trabalhadora, 
presidente. 

É preciso que não nos esqueçamos que dólar alto significa certo 
arrocho salarial, causado pela inflação que vem a reboque. Sabemos 
disso há décadas. Os sindicatos sabem. 

E também não custa lembrar que a Bolsa é hoje uma fonte 
relevante de capital para investimento real, canal esse que anda 
entupido. 

São todos sintomas da perda de confiança na moeda nacional, 
cuja manifestação mais extrema é a escalada da inflação. Quando o 
governo perde o seu crédito, a economia se arrebenta. Quando isso 
acontece, quem perde mais? Os pobres! 

O setor financeiro recebe juros, sim, mas presta serviços e 
repassa boa parte dos juros para o resto da economia, que lá 
deposita seus recursos. 

O teto, hoje a caminho de passar de furado a buraco aberto, foi 
uma tentativa de forçar uma organização de prioridades. Por que 
isso? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo sem pressionar 
os preços e os juros. O mundo aí fora está repleto de exemplos disso. 

Então por que falta dinheiro para áreas de crucial impacto 
social? Porque, implícita ou explicitamente, não se dá prioridade a 
elas.  

Essa é a realidade, que precisa ser encarada com transparência 
e coragem. 

O crédito público no Brasil está evaporando. Hora de tomar 
providências, sob pena de o povo outra vez tomar na cabeça. 

Respeitosamente, 
Arminio Fraga, Edmar Bacha e Pedro Malan 

Arminio Fraga 
Sócio-fundador da Gávea Investimentos, presidente dos conselhos do Ieps 
(Instituto de Estudos para Políticas de Saúde) e do IMDS (Instituto Mobilidade e 
Desenvolvimento Social), ex-presidente do Banco Central e colunista da Folha 
Edmar Bacha 
Diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica / Casa das Garças 
Pedro Malan 
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Economista, foi ministro da Fazenda durante o governo Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) 

ENDEREÇO DA PÁGINA 

• https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/11/vai-
cair-a-bolsa-aumentar-o-dolar-paciencia.shtml 

comentários 
Os	comentários	não	representam	a	opinião	do	jornal;	a	responsabilidade	é	do	autor	da	
mensagem.	

ADERVAL ROSSETTO 
São	dois	pesos	e	treze	medidas,	pois	o	governo	derrotado	gastou	$794,9	bilhões	
acima	do	teto,	e	atrasou	nos	pagamentos	de	contas	além	de	fazer	mudanças	das	
normas,	meias	pedaladas...	O	agraciado	sistema	Cinanceiro	se	calou.	

DEROCY GIACOMO CIRILLO SILVA 
O	Deus	ex-mercatu	não	tem	um	pingo	de	misericórdia.	E	seus	arautos	fazem	
questão	de	aumentar	a	pressão	para	o	governo	eleito	não	se	viabilizar.	

HILDEGIL AGUIAR CAVALCANTE 
Na	verdade,	o	que	acontece	é	o	seguinte:	quando	algum	governo,	seja	qual	for	o	
governo,	fala	em	ajudar	aos	mais	pobres.	Pronto!!!	O	mundo	se	acaba!	O	dólar	sobe,	
a	bolsa	cai,	gera	inClação	alta.	Mas	quando	um	governo	deixa	os	mais	pobres	ainda	
mais	pobres	aı,́	dizem,	o	dólar	está	controlado,	mesmo	estando	a	mais	de	R$	5,00	
há	4	anos,	a	bolsa	está	estabilizada,	a	inClação	está	controlada,	mesmo	com	R$	7,00	
o	quilo	do	arroz,	antes	em	R$	2,70.	
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Carta Aberta ao Presidente Lula 
Brasília, 18 de novembro de 2022 

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente Eleito da República 
Federativa do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. 

Prezado Presidente Lula, 

Nós os pesquisadores e economistas abaixo assinados 
gostaríamos inicialmente por parabenizá-lo pela sua eleição ao cargo 
de Presidente da República Federativa do Brasil no último dia 30 de 
outubro de 2022. Sua eleição representou o triunfo da civilização e da 
democracia contra a barbárie e a ameaça autoritária de Jair 
Bolsonaro.  

Todos nós ficamos muito felizes e aliviados pelo desfecho do 
processo eleitoral, bem como pelo reconhecimento por parte dos 
governos das nações civilizadas da sua vitória incontestável no pleito. 

Nossa intenção com esta carta, além de parabenizá-lo pela sua 
vitória, é fazer um contraponto a carta recentemente endereçada a 
Vossa Excelência pelos economistas Armínio Fraga, Edmar Bacha e 
Pedro Malan. A parte da defesa da civilização e da democracia que os 
citados economistas fizeram em sua carta, discordamos do início ao 
fim da missiva escrita por eles. 

Na carta enviada a Vossa Excelência, os economistas 
supracitados se opõem ao seu compromisso de campanha de revogar 
o Teto de Gastos, o qual na interpretação de Vossa Excelência, a qual 
é compartilhada por nós, estaria impedindo o aumento dos gastos 
com saúde, educação, assistência social e investimento em 
infraestrutura.  

Para Fraga, Bacha e Malan, o teto de gastos teria 
desempenhado no Brasil um papel fundamental no sentido de 
garantir a “responsabilidade fiscal”, a qual é fundamental para manter 
a inflação sob controle ao assegurar a confiança do “mercado” nas 
políticas econômicas do governo.  
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Tais economistas afirmam também que a revogação do teto de 
gastos jogaria o país numa espiral inflacionária devido aos efeitos da 
desvalorização da taxa de câmbio, o que produziria um arrocho 
salarial, com efeito negativo para a classe trabalhadora. 

A ideia de que o teto de gastos é fundamental para garantir a 
disciplina fiscal é uma falácia.  

Em primeiro lugar, o teto de gastos se mostrou incapaz de 
impedir que o Governo Bolsonaro não apenas realizasse um volume 
de gastos de R$ 795 bilhões extra-teto em 4 anos, como não impediu 
a criação de novos gastos públicos a menos de seis meses das 
eleições, algo que é explicitamente vedado pela legislação eleitoral. 
Deste modo, o teto de gastos não impediu o maior populismo 
eleitoral da história da República sob o governo de Jair Bolsonaro, 
com enorme complacência do mercado financeiro. 

Fraga, Bacha e Malan argumentam que o Brasil paga taxas de 
juros altíssimas porque o Estado não é percebido com um bom 
devedor. Essa afirmação está equivocada.  

A avaliação de mercado sobre o risco envolvido em emprestar 
dinheiro para governos soberanos pode ser medida, entre outras 
formas possíveis, pelo EMBI + calculado pelo Banco J.P. Morgan. No 
dia 02 de janeiro de 2002, primeiro dia útil do seu primeiro mandato 
como Presidente da República, Vossa Excelência herdou do governo 
anterior – no qual trabalharam Fraga, Bacha e Malan – um risco país 
medido pelo EMBI + de 1527 p.b, ou seja, um spread de 15,27 p.p 
sobre a taxa de juros dos títulos da dívida pública norte-americana de 
idêntico prazo de maturidade. No dia 31 de dezembro de 2010 o risco 
país havia se reduzido para 189 b.p; prova inconteste da confiança do 
“mercado” na responsabilidade fiscal do seu governo.  

O teto de gastos foi aprovado em segundo turno no Senado 
Federal no dia 13 de dezembro de 2016, data na qual o risco país 
medido pelo EMBI + do J.P. Morgan se encontrava em 324 b.p, valor 
71,42% acima do registrado no último dia de governo do seu 
segundo mandato como Presidente da República.  

No primeiro dia útil do governo de Jair Bolsonaro o risco país se 
encontrava em 275 p.b, valor apenas 15% inferior ao observado no 
dia da aprovação da Emenda Constitucional do Teto de Gastos pelo 
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Congresso Nacional, mas 45,5% superior ao verificado em 
31/12/2010, último dia do seu segundo mandato como Presidente da 
República.  

A avaliação do mercado, tal como expressa nos preços dos 
títulos da dívida pública transacionados nos mercados internacionais, 
é claríssima: o teto de gastos não foi capaz de reduzir o risco país, 
mesmo antes dos “estouros do teto” patrocinados pelo governo 
Bolsonaro, aos valores verificados ao final do seu segundo mandato 
presidencial. 

Na carta endereçada a Vossa Excelência, Fraga, Bacha e Malan 
também afirmam que a elevação da inflação ocorrida entre 2021 e 
2022 foi o resultado do descontrole dos gastos públicos patrocinado 
pelo governo Bolsonaro, o qual “furou” o teto de gastos em R$ 117,2 
bilhões em 2021 e R$ 116,2 Bilhões (previsto) para o ano de 2022.  

Esse é outro equívoco na carta dos economistas supracitados. A 
elevação da inflação não foi um fenômeno restrito ao Brasil e 
tampouco deve-se ao desequilíbrio fiscal.  

Com efeito, a pandemia de covid-19 e a invasão da Ucrânia 
pela Rússia foram eventos extra-econômicos que geraram um 
enorme choque de oferta a nível mundial, quer pela desorganização 
das cadeias globais de valor (caso da pandemia) quer pelas restrições 
impostas a exportação de petróleo, gás, soja, milho e trigo por conta 
dos desdobramentos do conflito da Ucrânia. Esse choque de oferta 
global produziu um aumento dos preços dos produtos intermediários, 
energia e alimentos que está alimentando a escalada inflacionária em 
todo o mundo.  

A inflação acumulada em 12 meses na União Europeia, 
calculada em outubro de 2022, se encontra em 11,25%, quase o 
dobro do valor observado no mesmo período para o Brasil. Na austera 
Alemanha a inflação se encontra em 11,6% no acumulado em 12 
meses. Nos Estados Unidos a inflação acumulada em 12 meses está 
em 7,7% (dados de outubro de 2022). A política fiscal e monetária do 
Brasil tem capacidade muito restrita de intervir num processo 
inflacionário que é gerado fora do país. 

No final da carta encaminhada a Vossa Excelência, Fraga, Bacha 
e Malan afirmam que o problema da falta de recursos para saúde, 
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educação, assistência social e investimento público não são 
decorrência do teto de gastos, mas da falta de prioridade dada pelo 
governo a essas áreas. Isso é uma meia verdade.  

Com efeito, é inegável que o governo de Jair Bolsonaro, tendo 
Paulo Guedes como Czar da Economia, só deu atenção a assistência 
social quando isso lhe era eleitoralmente conveniente. Quanto a 
saúde e educação os números de mortos durante a covid-19 e a falta 
de recursos para pagar a merenda escolar falam por si mesmos.  

Mas o teto de gastos é um elemento que impõe um 
esmagamento de médio e longo-prazo sobre o orçamento dedicado a 
essas áreas. Isso porque ao congelar em termos reais por um período 
de 20 anos, a contar de 2016, os gastos primários da União o 
crescimento puramente vegetativo dos gastos com previdência social, 
os quais mesmo após a reforma previdenciária continuam crescendo 
3% a.a em termos reais, faz com que os demais itens do orçamento 
da União atuem com variável de ajuste para fechar o orçamento, 
comprimindo os mesmos.  

Durante o governo Bolsonaro, além da redução do investimento 
público e dos recursos destinados as áreas de saúde e educação, a 
folha de salários dos servidores (ativos e inativos) da União foi 
reduzida de uma média de 4,4% do PIB durante os governos 
Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer para menos de 3% 
do PIB em 2022. Isso porque o governo Bolsonaro, ao não conceder 
reajuste aos servidores públicos nos últimos 4 anos, fez com que a 
inflação corroesse o valor real dos salários dos servidores da União.  

O problema é que esse processo de ajuste das demais rubricas 
do orçamento público chegou ao limite. Não é mais social e 
politicamente possível reduzir o investimento público, ou os gastos 
com saúde e educação, ou manter congelados os salários dos 
servidores públicos. Em outras palavras, o teto de gastos é inviável.  

Essa é a razão pela qual deve ser substituído por uma nova 
regra fiscal, cuja definição deverá ser feita a partir do momento em 
que Vossa Excelência assuma efetivamente, pela terceira vez, o cargo 
de Presidente da República Federativa do Brasil. 

Para finalizar esta carta, gostaríamos de fazer um alerta a 
Vossa Excelência. No debate sobre o ajuste fiscal no Brasil existe um 
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elemento ausente, a saber: os gastos com o pagamento de juros da 
dívida pública. Em 2022 os gastos com juros serão de mais de R$ 
500 bilhões, devendo ultrapassar os R$ 700 bilhões no próximo ano. 
Trata-se da segunda maior rubrica do orçamento público, ficando 
atrás apenas dos gastos com previdência social.  

Esse volume de pagamento de juros é o maior programa de 
transferência de renda do mundo, só que é uma transferência de 
renda de toda a sociedade para o 1% mais ricos de nossa população. 
Não existem soluções mágicas para o problema dos juros como tem 
sido sustentada, por exemplo, pela famosa “auditoria cidadã da 
dívida”.  

Por outro lado, o volume pago com juros não decorre de um 
elevado endividamento público como proporção do PIB, atualmente, 
em 77,12% do PIB segundo dados do Banco Central do Brasil para 
setembro de 2022. A título de comparação, a Espanha tinha, em 
março de 2022, uma dívida pública como proporção do PIB de 
117,7%, mas paga apenas 2% do seu PIB como juros sobre a dívida 
pública.  

Não existe uma relação direta entre o tamanho da dívida 
pública como proporção do PIB e o custo de carregamento da dívida 
pública, o qual é, em larga medida, determinado pela política 
monetária conduzida pelo Banco Central. 

Todo o complexo de taxas de juros no Brasil é uma anomalia na 
comparação com o resto do mundo. Nos últimos 30 anos o Brasil não 
apenas exibiu uma das mais altas, se não a mais alta, taxa básica de 
juros do mundo; como também as maiores taxas de juros sobre 
empréstimos bancários e cartões de crédito.  

Nosso sistema financeiro é gigante e disfuncional, pois não atua 
como criador de crédito e de financiamento do investimento e do 
consumo do setor privado; mas como corretor dos rentistas que 
vivem às custas do financiamento da dívida pública.  

No Brasil, a verdadeira luta de classes não é entre capital e 
trabalho, mas entre o capital financeiro, de um lado, e os 
trabalhadores e o capital produtivo do outro. Esse é o conflito de 
classes que Vossa Excelência deverá arbitrar a partir do dia 01 de 
janeiro de 2023.  
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Neste contexto, entendemos ser absolutamente legítimo e 
viável abrir espaço no orçamento para viabilizar gastos públicos 
imprescindíveis para o enfrentamento da enorme crise social e 
econômica que o país está passando. Isto deverá ser combinado, 
quando estiver empossado, com a adoção de uma nova regra fiscal 
que combine flexibilidade na execução do orçamento com 
sustentabilidade da dívida pública no médio e longo prazo. 

Era isso o que queríamos dizer a Vossa Excelência. Sem mais 
por hora nos despedimos cordialmente, com sinceros votos de 
sucesso em seu terceiro mandato como Presidente da República. 

José Luis da Costa Oreiro (UnB, Líder do Grupo de Pesquisa 
Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento) 

Luiz Fernando Rodrigues de Paula (UFRJ, Vice-Líder do Grupo 
de Pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento) 

Luiz Carlos Bresser-Pereira (FGV-SP, Professor Emérito) 

Kalinka Martins da Silva (IFG, Professora) 

Luiz Carlos Garcia de Magalhães (IPEA, Técnico) 
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Irresponsabilidade e Responsabilidade Fiscal 

por Carlos Pinkusfeld Bastos e Luciano Alencar Barros 

18 de novembro de 2022 

Nos últimos anos a expressão “responsabilidade fiscal” vem 
ganhando cada vez mais relevância no debate público, especialmente 
na mídia, economistas e a classe política. Mas, afinal, o que vem a 
ser a responsabilidade fiscal? 

A palavra “responsabilidade” em geral remete à condição de se 
medir as consequências dos próprios atos, possuindo, portanto, um 
caráter moral. Irresponsabilidade seria algo necessariamente ruim, 
especialmente ao dizer respeito a algo pertencente ao coletivo, como 
as finanças públicas. 

Segundo a posição dominante na grande mídia – ou aquela 
defendida pelo “mercado” (sic) –, a responsabilidade fiscal seria mais 
importante do que (por teoricamente ser uma precondição para) a 
responsabilidade social.  

Por outro lado, para os setores mais progressistas a prioridade 
deveria ser a responsabilidade social, dadas as gravíssimas mazelas 
sociais do país.  

Em uma posição intermediária, o presidente eleito Lula afirma 
repetidas vezes que as duas devem andar juntas, recorrendo sempre 
ao argumento de que sempre foi “fiscalmente responsável”. Mas, 
independentemente da posição, em que consistiria, em termos 
técnicos, a responsabilidade fiscal? 

Todo governo determina sua trajetória de dispêndios, 
incorporando gastos diretos em consumo e investimento, e 
transferências. Transferências consistem em valores monetários 
creditados a agentes privados, sendo as mais relevantes as da 
previdência.  

Por outro lado, o governo também define, junto com o 
parlamento, a carga tributária e receitas de contribuições (à 
previdência), bem como eventuais isenções fiscais. 
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Essas var iáveis estão sob o contro le do governo, 
diferentemente dos resultados fiscais. Entre estes, o mais famoso é o 
déficit público, a diferença entre despesas e receitas.  

Como o governo controla a carga tributária, mas não o produto 
sobre a qual ela incide (e, portanto, não a sua receita total), o déficit 
público vai variar conforme varie o produto agregado. Se o governo 
gasta mais do que arrecada, ele aumenta sua dívida pública, outro 
eventual indicador fiscal.  

Aqui é válido distinguir o déficit público agregado, que é a 
diferença entre o total de despesas e as receitas, do déficit primário, 
também medido pela diferença entre despesas e receitas, mas que 
exclui daquelas os juros e amortizações pagos sobre a dívida pública. 

Assim, algumas das diversas formas de analisar as finanças 
públicas são por meio da evolução dos gastos, dos déficits/superávits 
públicos (agregados ou primários), e da dívida pública, bem como da 
relação entre essas variáveis e o PIB. A depender do indicador 
analisado, um mesmo governo poderia ser tanto fiscalmente 
responsável quanto irresponsável, bem como os dois ao mesmo 
tempo. 

Por exemplo, no segundo mandato o presidente Fernando 
Henrique apresentou um crescimento real médio de gastos de 4,1%, 
logo poderia ser considerado irresponsável. Mas ao mesmo tempo 
exibiu superávits primários médios de 2,1% do PIB, algo que poderia 
ser interpretado como um “atestado de responsabilidade”.  

O mesmo se poderia dizer dos governos Lula, quando se 
observaram superávits primários médios entre 2% (segundo 
mandato) e 2,4% (primeiro), e, ao mesmo tempo, aceleração dos 
gastos, que cresceram a uma média em torno de 5% nos dois 
mandatos.  

O primeiro mandato de Dilma também pode ser interpretado de 
forma ambígua, mas de maneira inversa a seus antecessores. O 
gasto público cresceu menos do que nos governos de FHC e Lula, 
mas registraram-se superávits primários decrescentes que, no último 
ano, se transformaram em déficit. 
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Analisar as finanças públicas por meio da dívida é uma tarefa 
ainda mais complexa, dado que nem seu indicador é consensual. 
Caso se utilize o conceito de dívida líquida, se observaria que, apesar 
do relativo baixo crescimento dos gastos durante o governo FHC II, a 
dívida se elevou de 42% para 60% do PIB, enquanto durante os 
governos Lula a dívida caiu deste patamar (60%) para 38% do PIB, 
apesar da maior aceleração dos gastos. 

Em 2016 aprovou-se o draconiano teto de gastos, emenda à 
Constituição que proíbe o crescimento real dos gastos públicos por 
vinte anos. E desde então o título de irresponsabilidade fiscal vem 
sendo associado, pela grande mídia e demais representantes do 
mercado, ao crescimento real do gasto público.  

Todos os outros indicadores, mais relevantes e usuais, foram 
subitamente abandonados. Por esse critério, vale deixar claro, todas 
as economias capitalistas teriam sido extremamente irresponsáveis 
na maior parte do tempo. 

Mesmo constituindo uma aberração histórica, o teto prestou-se 
ao seu objetivo, não admitido, de inviabilizar o crescimento 
econômico e reduzir o papel do Estado, principalmente em áreas 
como Educação, Cultura, Esporte, Infraestrutura, Agricultura Familiar, 
Ciência e Tecnologia. Trata-se de uma missão perversa, 
especialmente em um país de baixa renda per capita, elevados níveis 
de concentração de renda e gigantescas demandas sociais. 

É necessário e urgente expandir o gasto público no Brasil, 
dadas suas históricas carências somadas à destruição gerada pela 
crise da última década e ao crescimento populacional observado nos 
últimos anos. Não fazer isso seria uma enorme irresponsabilidade, 
assim como é irresponsável reduzir a questão fiscal a expressões 
desprovidas de conteúdo e que empobrecem o debate. 

Mesmo que a mídia e o mercado ainda insistam com a ideia da 
manutenção do teto de gastos, qualquer economista que conheça 
melhor as finanças públicas sabe que isso na prática é virtualmente 
inviável.  

Neste momento de reconstrução, é preciso que se faça uma 
análise sóbria da nossa realidade econômica, sem distorções, para 
embasar políticas que nos ajudem a sair da atual crise e que apontem 
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para um futuro mais próspero e justo. Nesse sentido, uma opção 
viável é a elaboração de uma programação fiscal plurianual que dê 
mais flexibilidade ao governo sem renunciar à previsibilidade e do 
controle social. 

Carlos Pinkusfeld Bastos é professor associado do Instituto de 
Economia da UFRJ e diretor-presidente do Centro Internacional Celso 
Furtado.  

Luciano Alencar Barros é doutor em economia pelo Instituto de 
Economia da UFRJ e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e 
Políticos da UERJ. 

Fonte: https://dip lomatique.org.br/ i rresponsabi l idade-e-
responsabilidade-fiscal/  

https://diplomatique.org.br/irresponsabilidade-e-responsabilidade-fiscal/
https://diplomatique.org.br/irresponsabilidade-e-responsabilidade-fiscal/
https://diplomatique.org.br/irresponsabilidade-e-responsabilidade-fiscal/


 50

Sistema Financeiro Disfuncional?!  

Bolsa de Valores 

Antes mesmo de sua posse, o presidente eleito por uma Frente 
Ampla, liderada pelo Partido dos Trabalhadores, sofre o costumeiro 
discurso de ex-tecnocratas detentores no passado do poder de 
comando estatal. Buscam apenas soluções técnicas, para os 
problemas, sem levar em conta os aspectos humanos e sociais pelos 
quais Lula foi eleito.  

O debate público, no reducionismo costumeiro da mídia, 
resume-se ao binarismo entre a responsabilidade fiscal ou a 
responsabilidade social. O dilema estaria entre a Regra do Teto ou a 
alimentação dos famintos necessitados de assistência social. 

Três notáveis economistas com todo acesso à mídia – Armínio 
Fraga (ex-BCB), Edmar Bacha (CdG), Pedro Malan (ex-MinFaz) –, ao 
defenderem a conservação da austeridade fiscal, cometem erros 
contrafactuais na argumentação. Em contraponto, outros cincos – 
José Luis da Costa Oreiro (UnB), Luiz Fernando Rodrigues de Paula 
(UFRJ), Luiz Carlos Bresser-Pereira (FGV-SP, ex-MinFaz), Kalinka 
Martins da Silva (IFG), Luiz Carlos Garcia de Magalhães (IPEA) – em 
necessária contra-argumentação também os cometeram. 

Todos esses erros demonstram certo desconhecimento de causa 
ao não tratar o sistema financeiro de acordo com as evidências 
empíricas e a análise holística necessária para obter uma visão 
macrossistêmica focada. Pelo contrário, apresentaram uma visão 
embaçada, turva e, portanto, desfocada. Vamos demonstrar isso em 
partes, pela ordem apresentada, devido ao espaço concedido para 
artigos. 

Primeiro, o trio FBM (Fraga-Bacha-Malan) afirma: “a alta do 
dólar e a queda da Bolsa não são produto da ação de um grupo de 
especuladores mal-intencionados”. Será verdade? Há razão, sob o 
ponto de vista social, para tratar altas e baixas súbitas nos mercados 
de ações e câmbio, como algo relacionado aos fundamentos da 
economia? 
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Vamos inicialmente dimensionar o mercado secundário de 
ações, onde se troca as propriedades privadas de ações sem 
correlação causal precisa com o valor adicionado por cada sociedade 
aberta com ações listadas. A cotação de qualquer ação dependerá 
mais das expectativas correntes dos participantes especuladores do 
mercado de ações sobre a predominância de suas próprias 
expectativas futuras. 

Cotações, na verdade, dependem da resultante entre diversas 
especulações sobre futuro. Os acionistas acham a precificação refletir, 
de imediato, as expectativas dos especuladores quanto aos 
dividendos, mas também quanto aos ganhos de capital.  

Nessa avaliação, seja como fundamentalistas, seja como os 
especuladores grafistas: uns buscam se antecipar aos outros. Um 
discurso do Lula ao anunciar a prioridade para a responsabilidade 
social face à responsabilidade fiscal, sem abandonar esta, tem a 
capacidade de alterar os fundamentos futuros da economia?! 

Especular é buscar entender por meio da razão o futuro 
desconhecido e incerto por ser resultante de interações entre 
decisões descentralizadas, descoordenadas e desinformadas umas 
das outras, mesmo porque muitas sequer foram tomadas. 
Especulação financeira, sob condições de incerteza, é a compra de 
ativos não visando o usufruto de dividendos ou rendimentos, mas sim 
a venda futura com lucro. 

Ora, o trio FBM não acredita na capacidade de manipulação da 
raquítica bolsa de valores brasileira com “comportamentos de 
manada”, liderados por especuladores? “Sobe no boato e cai no fato” 
é uma expressão muito utilizada nela porque logo quando os boatos 
começam a circular, os investidores começam a comprar a ação, 
impulsionando a cotação dela. Logo após, antes do fato falsear o 
rumor, quem vender realiza o ganho, e em baixa os especuladores 
colocam à venda para recomprar mais barato pouco adiante. 

Quando há predominância de vendedores no mercado, os 
atrasados aceitam receber cada vez menos pelos ativos, 
impulsionando o preço das ações em um movimento baixista. Os 
tomadores de empréstimos em ações lucram com a baixa e a 
recompra barata delas, após vende-las com cotações mais elevadas, 
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para as devolver no prazo estipulado. Ora, isso não é especulação 
sobre o futuro, FBM? 

Compare a B3 com as maiores bolsas mundiais e veja a 
possibilidade de poucos investidores com muito dinheiro a 
manipularem. Basta seguirem a tendência especulativa a cada rumor 
– e anteciparem pouco antes a esperada reviravolta.  

 

Fonte: https://clubedovalor.com.br/blog/maiores-bolsas-de-valores-do-mundo/   

Quais são as participações dos investidores no volume de 
compra e venda de ações? A das Pessoas Físicas saiu de 18,2% em 
2019 para 21,3% em 2020, quando a Selic esteve em 2% aa, caiu 
para 19,5% em 2021, quando a Selic voltou a ser elevada, e para 
16,9% em setembro de 2022, quando a Selic permanece em 13,75% 
aa, equivalente a 1,08% ao mês. Houve fuga da renda fixa para 
renda variável – e depois refugo, isto é, a bolsa de valores foi 
colocada de lado pela maioria dos investidores prudentes aversos ao 
risco. 

Em paralelo, as participações de investidores institucionais 
(fundos de ações e de pensão) caíram de 31,5% em 2019 até 26,4% 
em setembro de 2022. Os investidores estrangeiros sempre 
predominaram na raquítica bolsa de valores brasileira: saíram de 
45,1% em 2019 para 50,6% em setembro de 2022. Empresas 
(1,2%) e instituições financeiras (4,9%) tinham participações pouco 
expressivas. 

De fato, o número de investidores PFs na negociação aumentou 
consideravelmente nos últimos anos. Desde 2020, a média de 
investidores com ao menos um negócio no mês está acima de 1 
milhão. Só. 

Nos últimos 12 meses, houve um aumento de 1,26 milhão de 
investidores pessoa física no mercado de capitais. Eles já 
representam 17% do total de recursos investido em Equities, 
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considerando-se Ações à Vista, FII, ETF, BDR e outros produtos de 
Equities na B3. Os 4,4 milhões de investidores pessoa física na B3 – 
eram 700 mil em 2018 – investem apenas um total de R$ 453 bilhões 
no mercado brasileiro. 

Mas 64% dos 14,8 milhões de CPFs cadastrados eram 
investidores apenas em títulos de Renda Fixa, ou seja, CDB, RDB, LC, 
LCI, LCA, CRA, CRI, Debentures, LH etc. Em contraponto, 14% deles 
investiam apenas em Equities. 

O aumento do número de investidores em ações à vista – de 
600 mil em 2018 para 3,2 milhões no 2º. Trimestre de 2022, vem 
acompanhado de uma queda no saldo mediano em custódia na B3, 
hoje aproximadamente de R$ 3 mil. É risível deduzir “isso mostra a 
força e o avanço da democratização do mercado de capitais nos 
últimos anos”. Comparemos com os 33 milhões de famintos no Brasil 
– e deduzimos a prioridade social! 

De fato, o interesse dos portadores de ações “fundamentalistas” 
– e não “grafistas” ou especuladores para ganhos de capital (comprar 
barato e vender caro) – se encontra mais no mercado de lançamento 
primário de ações, seja nos IPOs (Oferta Pública Inicial), seja nas 
follow-ons (Ofertas Subsequentes de Ações). Acompanham sim a 
política empresarial de distribuição dos dividendos e verificam o risco 
de diluição da participação acionária com emissões de novas ações. 

Buscam a obtenção da maior taxa de retorno possível de suas 
ações, considerando sua aversão ao risco. A taxa de retorno de uma 
ação, em dado período, depende de  
três fatores: da cotação no início do período, do valor dos dividendos 
líquidos distribuídos durante o período, e do valor do ganho ou perda 
de capital, descontados impostos e custos de transação com ações, 
resultante da alteração de sua cotação no período. 

Quando observamos o número de operações no mercado de 
capitais brasileiro, constatamos como é ridícula sua supervalorização 
por “economistas Faria Limers” ao o colocar como pauta principal 
para manchetes no jornalismo econômico tupiniquim. Os números de 
IPO’s e follow-ons foram, respectivamente, 1 e 8 em 2016, 9 e 17 em 
2017, 4 e 2 em 2018, 5 e 37 em 2019, 27 e 25 em 2020, 46 e 26 em 
2021, 1 e 17 em 2022. Os valores no ano corrente foram R$ 406 
milhões no IPO e R$ 52 bilhões em follow-ons. Só. 
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O número de operações de lançamento de debêntures é maior. 
Atingiu 481 em 2021 e 384 até setembro de 2022, com valores 
respectivos de R$ 250 bilhões e R$ 226 bilhões. 

No entanto, não se deve confundir esses diminutos números e 
valores com o Patrimônio Financeiro, registrado na Matriz (MPF) 
divulgada pelo Banco Central do Brasil. No 1S22, no total, aponta R$ 
28,5 trilhões de ações, participações e cotas, sendo R$ 17,6 trilhões 
nos dois primeiros e R$ 10,9 tri em cotas. As listadas (R$ 4,4 
trilhões) são minorias. 

Nas ações cotadas, a MPF registra valor de mercado. Para as 
não cotadas, a referência é o Patrimônio Líquido das empresas. A 
maior parte das cotas de fundos refere-se aos fundos com aplicações 
majoritárias em renda fixa. Para entendimento da complexidade do 
sistema financeiro nacional temos de pesquisar seus diversos 
componentes interativos. 

Queda da Bolsa e Alta do Dólar 

Há erros contrafactuais na argumentação de Armínio Fraga (ex-
BCB), Edmar Bacha (CdG), Pedro Malan (ex-MinFaz), ao defenderem 
a conservação da austeridade fiscal via Regra do Teto. O leitor, 
através de evidências empíricas, não deve se impressionar com as 
circunstanciais altas e baixas da bolsa de valores como efeito de 
contínuo jogo especulativo. 

Parcela ínfima de Pessoas Físicas participa, diretamente, do 
mercado de ações: pouco acima de um milhão entre cerca de 170 
milhões de adultos brasileiros. O varejo tem 1,2 milhão de contas em 
fundos de ações com média per capita de R$ 36 mil. Há 145 mil 
contas de Private Banking, sem discriminação possível do número em 
ações, mas estão 7,5% de sua carteira total (R$ 1,9 trilhão) em 
fundos de ações e 23,6% em renda variável. 

Os valores de mercado de 387 ações listadas na bolsa de 
valores brasileira somam cerca de R$ 4,4 trilhões. As da Petrobras e 
da Vale chegam a representar ¼ do total, quando não, basta somar 
mais o valor de mercado do ItauUnibanco para atingir 25%. 
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Ao não atingir sequer US$ 1 trilhão, a comparação com as 
maiores bolsa de valores no mundo demonstra sua menor 
importância. Nos Estados Unidos, a NYSE como 2.584 empresas 
listadas tem Market Cap de US$ 25,8 trilhões e a Nasdaq com 3.790 
avaliadas em US$ 17,4 trilhões. Na Europa, a Euronext acumula US$ 
6,4 trilhões nas ações de suas duas mil empresas. A Shangai Stock 
Exchange na China com 2.101 sociedades abertas tem valor de 
mercado em US$ 6 trilhões, isto sem falar na Shenzhen Stock 
Exchange (2.630 e US$ 5,35 trilhões) e na Hong Kong Stock 
Exchange (2.233 e US$ 5 trilhões). 

No Japão, a Tokio Stock Exchange soma 1.838 empresas e US$ 
5,5 trilhões. Na Índia, a Bombay Stock Exchange soma 5.246 
sociedades anônimas com valor de mercado em US$ 3,5 trilhões. 

Ressaltei muitas grandes empresas atuantes no Brasil terem 
suas ações listadas em bolsa de valores estrangeiras. Dito isso, a 
relevância econômica do mercado de ações no Brasil está no mercado 
primário, para a capitalização das Sociedades Abertas, seja nos IPOs 
(Oferta Pública Inicial), seja nos follow-ons (Oferta Subsequente de 
Ações). 

De acordo com o capital levantado, as empresas podem fazer a 
necessária alavancagem financeira, para multiplicar a rentabilidade 
patrimonial sobre o capital próprio através de endividamento. 
Resulta, portanto, da participação de recursos de terceiros na 
estrutura do capital da empresa. Nesse sentido, a bolsa de valores é 
funcional. 

E quanto à alta súbita de cotação do dólar? A depender de sua 
permanência em médio e longo prazo, a depreciação da moeda 
nacional pode trazer a “inflação importada” para a economia 
brasileira. 

Quais são os determinantes da taxa de câmbio? Três são 
fundamentos mais profundos, ou seja, não variáveis em curto prazo: 
(dis)paridade entre a taxa de juro interna e a internacional, superávit 
no Balanço de Transações Correntes, geralmente no Balanço 
Comercial, e paridade entre poderes de compra interno e no exterior, 
dada por diferencial entre taxas de inflação. 
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Os demais determinantes impactam em curto prazo: o mercado 
de câmbio à vista e em futuros, de um lado, e o Estado via política 
cambial, de outro, em contraponto regulatório. O Banco Central 
opera, em sua mesa de câmbio, para conter as expectativas de 
inflação através de seu instrumento principal: a relação juro/câmbio.  

Assim, além de controlar a demanda agregada, também eleva o 
cupom cambial, isto é, a diferença entre o juro interno e o juro 
externo, descontada da variação esperada da taxa de câmbio. A 
disparidade do juro seria para corrigir o primeiro fundamento. 

Para o jornalismo econômico raso, todo movimento de câmbio 
sempre é um “Deus nos acuda”. Na realidade, é um “overshoot”, isto 
é, um exagero “acima da linha de tiro” na direção do equilíbrio 
fundamentado em longo prazo. Quando há uma nova notícia [news] 
ruim, O Mercado fica nervoso (coitado) e testa o Banco Central.  

Em um primeiro momento, há esse “exagero”, pois a aversão 
ao risco aumenta subitamente. Mas, em longo prazo, os neoliberais 
creem na autorregulação de O Mercado, ao avaliar os novos 
fundamentos, o levar a um novo equilíbrio. 

Os desenvolvimentistas discordam dessa opinião de o principal 
motivo para o real se depreciar mais, se comparado às outras 
moedas emergentes, ser a incerteza quanto à política fiscal 
doméstica. Há fatores institucionais como a grande abertura do 
mercado brasileiro aos investidores estrangeiros e o peso excessivo 
do mercado de câmbio futuro em relação ao mercado à vista. 
Acentuam a depreciação da moeda. 

Essa tendência também faz parte de um movimento global, 
provocado pela expectativa de aumento dos juros pela política 
monetária do Federal Reserve. A melhor alternativa para conter a 
intensidade da desvalorização do câmbio, nesse caso, seria a 
imposição de um imposto sobre operações financeiras (IOF) nas 
posições compradas excessivas. 

O principal determinante do câmbio seria o fator externo fora 
de controle. O sistema monetário internacional é hierárquico. No 
Brasil, ao contrário de outros emergentes, o mercado futuro de 
câmbio tem mais liquidez e profundidade face ao mercado à vista, 
potencializando a possibilidade de especulação.  
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Tem um papel fundamental, nos movimentos do real, o fato de 
o mercado ser líquido e totalmente aberto para os estrangeiros. A 
“posição comprada” (aposta na queda do valor da moeda nacional) 
desses investidores, quando cresce muito, deprecia o real. 

Para resolver esse problema, uma possibilidade seria impor um 
IOF sobre posições compradas excessivas, mesmo essa não sendo 
uma medida “market friendly”, ou seja, não do agrado para O 
Mercado. Ela penalizaria os especuladores e ainda teria impacto fiscal 
positivo, ao contrário dos swaps cambiais com oneração das contas 
públicas.  

Em geral, mecanismos de gestão de fluxos de capitais e 
derivativos cambiais ampliam a eficácia da política cambial em 
“regime de flutuação suja” com intervenção da Autoridade Monetária 
no mercado de câmbio, ao contrário do suposto pelos modelos 
macroeconômicos convencionais em defesa do livre-mercado. 

Se o câmbio f icar persistentemente em nível mais 
desvalorizado, os agentes vão repassar a inflação importada aos 
preços internos. A atuação da Autoridade Monetária e a tributação do 
governo podem interferir no ritmo inflacionário desse repasse. 

O dólar futuro é um dos ativos – formas de manutenção de 
riqueza – do mercado financeiro. Esse contrato futuro de dólar 
comercial é um derivativo negociado no mercado futuro, quando 
compradores e vendedores se comprometem a negociar uma 
quantidade de dólares a um preço acordado no presente para 
liquidação em uma data determinada futura. Quem compra, acredita 
esse ativo se valorizar no futuro; quem vende, acredita esse ativo se 
desvalorizar no futuro. 

Se, no dia do vencimento, o dólar futuro estiver a um preço 
acima do valor da negociação, o comprador se beneficia. Do 
contrário, o vendedor se beneficia. 

Esse derivativo é operado somente por grandes players – e não 
por Pessoas Físicas. Pode ser utilizado tanto para especulação como 
para hedge (proteção). 

Quando se negocia o dólar futuro, não está se comprando ou 
vendendo a moeda em espécie ou física. Como é uma negociação de 
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um contrato futuro e a liquidação é financeira em reais, não há 
necessidade de ter dólares em conta para realizar essa operação na 
B3. O dólar futuro nada mais é senão um derivativo do dólar à vista, 
um contrato baseado no preço do dólar à vista. 

Como não se negocia a moeda física, mas sim um contrato 
onde se fixa a expectativa presente do valor futuro do dólar, é 
possível tentar aproveitar tanto a alta como a queda desse ativo. No 
mercado futuro, é possível vender algo sem ter comprado antes. Se 
tem expectativa de a cotação do dólar cair, o “baixista” aposta em o 
entregar depois com o preço abaixo do presente ou atual. 

O objetivo da especulação é obter lucro a partir de compra a 
preço baixo e venda por valor mais elevado ou, ao contrário, pela 
venda a preço alto e recompra a preço baixo. Esses traders assumem 
o risco ao apostar na direção do mercado.  

Como há grande alavancagem no dólar futuro – é possível 
operar com um valor acima do próprio patrimônio – os ganhos são 
potencialmente muito grandes. 

Uma empresa com dívidas em dólar busca proteção (hedge) 
para evitar a depreciação do câmbio aumentar essa dívida quando 
convertida para o real. Nesse caso, compra logo dólar futuro, 
travando o seu resultado operacional.  

Assim, se o valor do dólar subir, o valor total das dívidas é 
maior, mas a empresa ganha no aumento de preço do dólar. Se, 
porventura, o dólar cair, a empresa perde na operação com dólar 
futuro, mas é compensada pela queda do valor total de suas dívidas.  

“A alta do dólar e a queda da Bolsa não são produto da ação de 
um grupo de especuladores mal-intencionados”, afirma o trio Fraga-
Bacha-Malan. Sim, sob o ponto de vista deles; não, sob o ponto de 
vista da Nação, caso provoquem um choque cambial inflacionário. 

  
Mercado de Pagamentos, Títulos e Crédito 

No tópico anterior, comentei alguns dos erros contrafactuais na 
argumentação de Armínio Fraga (ex-BCB), Edmar Bacha (CdG), Pedro 
Malan (ex-MinFaz), ao defenderem a conservação da austeridade 
fiscal via Regra do Teto. Alertei ao leitor, através de evidências 



 59

empíricas, não se impressionar com as circunstanciais altas e baixas, 
tanto da bolsa de valores, quanto do dólar, como efeito do contínuo 
jogo especulativo. 

De maneira leviana, o trio chega a anunciar uma falsa ameaça: 
“o crédito público no Brasil está evaporando”. A autossuficiência 
esnobe é sua característica.  

O ciumento Armínio Fraga, por exemplo, em entrevista 
concedida ao Globo (19/11/22), chamou a equipe econômica da 
transição de “seleção nacional da heterodoxia e do fracasso”. 
Salvaguardou uma única exceção, provavelmente, seu parceiro Pérsio 
Arida, pois deve se sentir inferiorizado frente ao André Lara Resende 
mais culto e teoricamente atualizado. 

Eles parecem sequer lerem os Relatórios de Estabilidade 
Financeira, publicados pelo Banco Central do Brasil nos meses de 
abril e outubro a cada ano. Os resultados dos testes de estresse 
indicam o sistema bancário brasileiro possuir adequada resiliência.  

O cenário Estresse 1 supunha uma desgraceira caso o atual 
desgoverno fosse reeleito: haveria uma queda significativa na 
demanda doméstica, em paralelo a uma forte queda na economia 
mundial a partir do último trimestre de 2022. A magnitude da queda 
na atividade econômica externa assemelhar-se-ia à observada 
durante a pandemia da Covid-19, acompanhada de fortalecimento do 
dólar e queda nos preços de commodities.  

Na economia doméstica, o consumo das famílias e a formação 
bruta de capital fixo apresentariam queda significativa e o retorno 
ocorreria de forma lenta, com o nível do PIB retornando ao patamar 
de 2022 apenas no início de 2025. A redução na atividade econômica 
geraria um aumento significativo na taxa de desemprego.  

O aumento da ociosidade na economia levaria a uma redução 
na inflação, apesar da depreciação cambial. Em consonância com 
uma Regra de Taylor (gangorra “inflação no céu versus juros no 
inferno”), buscando a convergência da inflação para a meta, a queda 
da inflação levaria o Banco Central a reduzir a taxa Selic. Portanto, a 
primeira simulação foi caracterizada por queda na atividade 
econômica, na inflação e na taxa de juros. 



 60

O cenário Estresse 2 – uma simulação da esperada reação 
especulativa exagerada de O Mercado à eleição do Lula – seria 
caracterizado por significativo aumento da incerteza na economia a 
partir do quatro trimestre de 2022. Estaria associado a uma situação 
de expectativa de deterioração fiscal e exigência de aumento dos 
prêmios de risco para o carregamento da dívida pública. 

A depreciação cambial acentuada provocaria elevação da taxa 
de juro básica e contração da atividade econômica. Para construir 
esse cenário de crise de confiança, utilizou-se como referência o 
episódio passado de deterioração fiscal e incerteza econômica, 
verificado entre meados de 2014 e início de 2016, em circunstâncias 
muito distintas. 

Apesar da queda do PIB doméstico e do aumento da taxa de 
desemprego, o efeito inflacionário da depreciação cambial 
prevaleceria. A taxa de câmbio atingiria o máximo no terceiro 
trimestre de 2023, passando a apreciar a partir de 2024, influenciado 
pelo aumento do diferencial de juros em relação ao internacional.  

Em consonância com a Regra de Taylor, o significativo aumento 
da inflação levaria o Banco Central do Brasil automaticamente a 
aumentar a taxa Selic. Portanto, esse cenário seria caracterizado por 
queda na atividade econômica, porém com aumento na inflação e na 
taxa de juros. 

Os testes de estresse de capital indicaram: em nenhum dos 
dois cenários haveria a ocorrência de desenquadramentos – bancos 
não atenderem aos índices de exigência de capital – relevantes nos 
cenários macroeconômicos adversos. O teste de estresse de liquidez 
indicou uma quantidade confortável de ativos líquidos em caso de 
saídas de caixa em condições adversas ou choque nos parâmetros de 
mercado no curto prazo.  

Em outros termos, o trio FBM buscou assustar os leitores leigos 
com fantasmas imaginários. Buscava só a defesa da perene 
austeridade fiscal, pressuposta necessária para a solvência 
governamental em sua eterna rolagem da dívida pública. 

Com relação aos seus detentores, o grupo Instituições 
Financeiras mantém-se como o grupo com a maior participação na 
DPMFi (Dívida Pública Mobiliária Federal interna), com 29%. O grupo 
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Fundos de Investimento possui participação relativa de 24%, 
Previdência de 23% e o grupo Não-Residentes apresentou 
participação de 9%.  

 

 

A pergunta-chave é, considerando inclusive o fato de dentro 
esses carregadores da dívida pública mobiliária haver bancos 
públicos, fundos sociais e fundos de pensão patrocinados por estatais, 
haverá possibilidade de eles fugirem do alto retorno com esse risco 
soberano para o risco cambial em função de falso risco fiscal?! Só 
rindo... 

Quanto ao perfil de captação por tipo de investidor, ele 
permaneceu estável, mesmo elevando os valores nominais de R$ 
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3,75 trilhões para R$ 5,81 trilhões, no período de junho de 2017 a 
junho de 2022, conforme o REF out22.  

De Pessoas Físicas a média foi 39%, de Pessoas Jurídicas se 
elevou de 24% a 30%, após a conclusão da desalavancagem 
financeira em 2020. A captação de recursos dos Investidores 
Institucionais caiu de 11% para 8%, do Setor Público caiu de 14% a 
11%, de Não Residentes a média semestral foi em torno de 12% e o 
restante (2%) foi das próprias Instituições Financeiras. Fora os Não 
Residentes, nenhum desses investidores faz fuga de capital para 
dólar! 

 

 

Gráfico 1.2.1.2 – Perfil de captação por tipo de investidor - Sistema bancário
Fonte: [B]3, BCB, CERC e CRT4

Valores em R$
Data  PF  PJ  Institucionais  Setor Público  Não Residentes  IFs Total

Jun
2017 39% 24% 11% 14% 10% 2% 100%
Dez
2017 39% 24% 10% 14% 10% 2% 100%
Jun
2018 39% 23% 10% 14% 12% 2% 100%
Dez
2018 40% 24% 9% 14% 12% 2% 100%
Jun
2019 39% 24% 9% 13% 13% 2% 100%
Dez
2019 38% 26% 9% 12% 13% 2% 100%
Jun
2020 37% 29% 7% 11% 14% 2% 100%
Dez
2020 38% 30% 6% 12% 12% 2% 100%
Jun
2021 39% 30% 6% 12% 12% 2% 100%
Dez
2021 38% 30% 7% 10% 13% 2% 100%
Jun
2022 39% 29% 8% 11% 11% 2% 100%
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O saldo das cadernetas de poupança sofreu queda contínua, 
tendo a captação líquida negativa (R$ 50 bilhões), apurada no 
período, não sido compensada pelos rendimentos creditados (R$ 33 
bilhões). Revela a perda de competitividade frente a outras opções de 
investimento. No varejo, em setembro de 2022, havia 76,5 milhões 
de depositantes de poupança com saldo médio acima de R$ 100 – e 
118 milhões abaixo. 

 

Em contrapartida à queda da parcela da poupança para 17%, 
depósitos a prazo – sem marcação-a-mercado – se elevaram de 19% 
para 30% do total captado. Captações externas ficaram em torno de 
12%, empréstimos e repasses 11%. Nessa conta de captação 
bancária, não estão considerados os fundos de investimentos, 
tipicamente carregadores de títulos de dívida pública, pois são 
administração de recursos de terceiros, feita por bancos de maneira 
segregada. 
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Em réplica a Fraga, Bacha e Malan, outros cincos notáveis 
economistas – José Luis da Costa Oreiro (UnB), Luiz Fernando 
Rodrigues de Paula (UFRJ), Luiz Carlos Bresser-Pereira (FGV-SP, ex-
MinFaz), Kalinka Martins da Silva (IFG), Luiz Carlos Garcia de 
Magalhães (IPEA) – fizeram necessária (e correta) contra-
argumentação (FSP, 21/11/22). Porém, na finalização de sua Carta 
Aberta ao Presidente Lula, também contrariaram as evidências 
empíricas quanto ao sistema financeiro nacional.  

De maneira contrafactual, reverberaram a literatura crítica à 
“financeirização”: “nosso sistema financeiro é gigante e disfuncional, 
pois não atua como criador de crédito e de financiamento do 
investimento e do consumo do setor privado; mas como corretor dos 
rentistas que vivem às custas do financiamento da dívida pública. No 
Brasil, a verdadeira luta de classes não é entre capital e trabalho, 
mas entre o capital financeiro, de um lado, e os trabalhadores e o 
capital produtivo do outro”. Gosto muito dos autores, mas essa última 
frase é um equívoco! 

Não é possível dissociar sistema capitalista de sistema 
financeiro, emergente de interações entre três subsistemas: de 
pagamentos, de gestão de dinheiro e de financiamento. Todas as 
empresas têm tesouraria. Alavancagem financeira é obrigatória para 
empresa sobreviver em economia competitiva com fusões e 
aquisições. 

Os trabalhadores do varejo de alta renda necessitam ser 
rentistas, em suas aposentadorias, pois não manterão o padrão de 
vida apenas com Previdência Social. São 13,8 milhões de contas, 
somente 2,9 milhões em depósitos de poupança e 8,8 milhões em 
títulos e valores mobiliários. A gestão de dinheiro com Educação 
Financeira é funcional, não? 

O crédito ampliado a empresas atingiu R$ 5,1 trilhões (54,1% 
do PIB) em setembro de 2022. No período de 12 meses, a elevação 
de 13% do crédito ampliado a empresas decorreu principalmente dos 
crescimentos de 33% em títulos de dívida e de 13% na carteira de 
empréstimos e financiamentos do SFN. O crédito ampliado às famílias 
atingiu R$ 3,3 trilhões, equivalentes a 35,2% do PIB, com aumento 
de 19% em doze meses, em linha com o comportamento dos 
empréstimos do SFN. Em setembro de 2022, o saldo do crédito 
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ampliado ao setor não financeiro alcançou R$ 14,5 trilhões (153,6% 
do PIB). 
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O mercado de pagamentos brasileiro conta com soluções vistas 
como referência internacional nos segmentos de atacado, com o 
Sistema de Transferência de Reservas (STR), e de varejo, com o 
pagamento instantâneo brasileiro (PIX) – ambos gerenciados e 
operados pelo Banco Central.  

Aproveitando a tecnologia de moedas digitais, o próximo passo 
é prover à população brasileira uma plataforma de pagamentos 
baseada em programabilidade –, como dinheiro programável e 
contratos inteligentes (smart contracts). A inciativa do Real Digital é 
uma resposta ao rápido progresso da transformação digital, assim 
como à demanda da sociedade por meios nativos de liquidação um 
novo ambiente. 

O termo “funcional”, segundo o dicionário Houaiss, é “algo 
concebido e executado para ter maior eficácia nas funções as quais 
lhe são próprias”. O sistema financeiro, por ser emergente das três 
funções citadas – pagamentos, gestão de dinheiro e financiamento – 
é tão prático ou utilitário a ponto de quase toda população adulta 
fazer parte dele. Sua eficácia corresponde ao poder de produzir 
determinado efeito: a acumulação de riqueza com a capitalização da 
sobra de renda dos seus clientes para futuro usufruto. 
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Considerações Finais: Economista Antifascista 

Clara E. Mattei lançou neste ano o livro “A Ordem do Capital: 
como os economistas inventaram a austeridade e abriram caminho 
para o fascismo” (The University of Chicago Press, 2022), cuja leitura 
é muito oportuna para o atual debate público brasileiro. Desde a 
Economia de Guerra inglesa, emergiram os economistas tecnocratas; 
desde a instauração do fascismo na Itália, emergiu o hábito de os 
governos, ao enfrentarem déficits fiscais e fazerem cortes de gastos, 
cortarem primeiro os serviços prestados a seus cidadãos. Por qual 
razão isso aconteceu? 

O Efeito Austeridade corresponde ao sofrimento social 
provocado quando Estados cortam benefícios públicos em nome da 
sua solvência (capacidade de cumprir os compromissos) para o 
resgate de títulos de dívida pública em longo prazo. As políticas de 
austeridade enfatizam os traços mais comuns da política econômica 
contemporânea: cortes orçamentários especialmente em gastos com 
bem-estar social, como educação pública, saúde, habitação e seguro-
desemprego, tributação regressiva, crise deflacionária, privatização, 
repressão salarial até a “flexibilização” neoliberal do mercado de 
trabalho via corte de direitos trabalhistas.  

Esse conjunto de políticas públicas concede total primazia ao 
mercado de títulos de dívida pública e, em consequência, concentra a 
riqueza financeira em seus possuidores – e em todos os investidores 
em pós-fixados – via elevação dos juros compostos. Pior, é 
apresentado, reiteradamente, como capaz de “guiar a Nação para 
dias melhores”. 

Essas políticas são repetidas por governos neofascistas ao 
somar ataques aos sindicatos contra os direitos de negociação 
coletiva dos trabalhadores. Não permitem a reposição inflacionária e 
o ganho real no salário-mínimo, indispensável aos pobres.  

Adotam ou mantêm políticas fiscais regressivas, capazes de 
imporem uma divisão desigual na cobertura fiscal das despesas 
públicas: uma parcela maior da receita tributária proveniente dos 
impostos regressivos sobre o consumo, pagos por toda a sociedade 
em suas compras, é combinada com isenções de impostos 
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progressivos sobre lucros e dividendos, recebidos pelas faixas de 
renda mais altas. No Brasil, ocorreu essa queda da carga tributária 
sobre as Pessoas Físicas mais ricas, a partir de dezembro de 1995, no 
primeiro mandato do governo neoliberal de Fernando Henrique 
Cardoso. 

No entanto, Mattei (2022) mostra a austeridade não ser nova, 
nem ser produto da chamada Era Neoliberal, iniciada no fim dos anos 
1970 de estagflação. Fora, talvez, as três décadas de expansão 
socialdemocrata, seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial, a 
austeridade tem sido um dos pilares do capitalismo desigualitário. 

O costumeiro discurso de ex-tecnocratas ou altos funcionários, 
detentores no passado do poder de comando estatal, aparentemente, 
busca apenas soluções técnicas ou racionais para os problemas, sem 
levar em conta os aspectos humanos e sociais. Chegam a anunciar 
uma falsa ameaça: “o crédito público no Brasil está evaporando”. 

O termo “tecnocracia” era usado, originalmente, para designar 
a aplicação do método científico na resolução de problemas sociais, 
em contraste com a tradicional abordagem política. No entanto, 
passou a ser usado, popularmente, para indicar qualquer tipo de 
administração feito por especialistas, detentores do poder da técnica. 

A etimologia de tecnocrata mostra derivação das palavras 
gregas tekhne, com significado de técnica, destreza, habilidade ou 
aptidão, mais kratos, designadora de governo. Designou um grupo de 
economistas sob a cobertura do governo fascista de Benito Mussolini, 
“O Duce”, após 1922, orientador de políticas de austeridade na Itália.  

Esses economistas italianos tiveram poderes excepcionais para 
aplicar a austeridade fiscal. Aproveitaram essa oportunidade de 
coerção para explorar os alcances da considerada “Economia Pura”, 
apresentada como lei natural e alinhada à austeridade. 

Eles desfrutavam de uma vantagem sem precedentes na 
governança. Podiam implementar modelos econômicos diretamente 
da abstração às decisões práticas, sem o ônus de procedimentos 
democráticos na mediação dos conflitos de interesses políticos e 
sociais. Graças ao Mussolini, contavam com a ajuda da opressão 
política. 
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Para persistir, até hoje, a austeridade requer especialistas 
sempre dispostos a falar sobre suas abstratas virtudes. Essa 
propaganda enganosa permanece através de um elenco midiático de 
figuras tecnocráticas. 

Os economistas, imersos no fascismo e/ou na economia de 
guerra, inclusive cultural, assumiram papéis sem precedentes na 
formulação e implementação de políticas econômicas para orientar as 
reformas favoráveis ao livre-funcionamento de O Mercado pseudo 
sobrenatural – onipresente, onipotente, mas não onisciente. Esses 
economistas apoiaram-se, teoricamente, nos princípios da “Economia 
Pura” – então um paradigma emergente, mas tornado fundamental 
para a Economia ainda dominante em corações e mentes dos 
tecnocratas de hoje, dentro da tradição neoclássica do mainstream. 

O paradigma da “Economia Pura” é apenas o primeiro passo no 
método de análise econômica politicamente “neutra” em relação aos 
comportamentos individuais e à desigualdade social. Ao dissociar o 
processo econômico dos conflitos de interesses políticos – isto é, ao 
apresentar a teoria econômica como racionalidade abstrata e 
conceituar os mercados como livres das relações sociais de 
dominação – a Economia Pura iludiu a opinião pública em busca de 
consentimento nos sistemas capitalistas. Permitiu suas relações de 
dominação se mascararem como racionalidade econômica.  

Sob o ponto de vista marxista de Clara Mattei, a força da 
tecnocracia residia nesse poder de enquadrar os objetivos mais 
fundamentais da austeridade – restabelecer as relações capitalistas 
de produção e subjugar a classe trabalhadora para aceitar a 
inviolabilidade da propriedade privada e das relações salariais – como 
um retorno ao estado natural da economia, no caso, a atividade de 
produção e venda de mercadorias. 

A teoria “apolítica” desses economistas estava centrada em 
uma caricatura idealizada de um ser econômico: o poupador racional. 
Criou a ilusão de qualquer um poder ser, independentemente de suas 
condições e dotes materiais, caso trabalhasse bastante. 

Com esse (falso) discurso, desacreditou e desvalorizou os 
trabalhadores sem sobras de renda. Eles deixaram de ser entendidos 
como membros produtivos da sociedade para serem vistos como 
sujeitos passivos, dada sua incapacidade de praticar o 
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comportamento econômico virtuoso como a parcimônia. Como as 
pessoas podem economizar dinheiro sem o terem recebido de 
maneira excedente?! 

Economistas midiáticos são contra o Partido dos Trabalhadores 
porque, por suas lentes neoliberais/neofascistas, a classe produtiva 
na sociedade não é a classe trabalhadora, mas sim a classe 
capitalista. Respeitam só as pessoas capazes de poupar e investir, 
assim contribuindo para a acumulação privada de capital e o 
carregamento da dívida pública. 

O livro de Clara Mattei mergulha no paradoxo de uma doutrina 
apresentada como apolítica, mas com o propósito central da 
“domação (e/ou dominação) dos homens”. Sob a aparência de 
despolitização, os economistas tecnocratas realizam a maior ação 
política de todas: curvar as classes trabalhadoras às vontades e 
necessidades das classes proprietárias de capital para o 
enriquecimento dessa pequena minoria. 

A austeridade se mostra eficaz em proteger as hierarquias 
capitalistas de danos, durante momentos de pretendida mudança 
social por parte do eleitorado. Ela entra em cena como protetora do 
capitalismo, é anunciada como um meio de “consertar” a economia, 
aumentando sua “eficiência” ao propor reajustes salariais com perdas 
em curto prazo para supostos ganhos em longo prazo. 

As limitações austeras, impostas aos gastos públicos, aos 
salários dos servidores e ao salário-mínimo dos aposentados, 
pressupostamente, garantiriam, para “quem trabalhar muito e 
economizar muito”, o único caminho para a sobrevivência. 

O despertar coletivo anticapitalista foi acentuado pelas 
extraordinárias medidas governamentais, durante a Economia de 
Guerra (e a recente pandemia), inclusive interrompendo 
temporariamente a acumulação privada de capital. Para enfrentar o 
esforço de produção bélica (e vacinação), os governos de todas as 
nações foram forçados a intervir naquilo, até então, visto como 
domínio imaculado do livre-mercado. 

O intervencionismo estatal não apenas superou a guerra e a 
pandemia. Também deixou claro as relações salariais e a privatização 
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da produção – longe de serem “naturais” – serem escolhas políticas 
de uma sociedade com uma hegemonia classista capitalista. 

Encorajados pelos novos precedentes econômicos do esforço de 
mobilização, os trabalhadores votaram a favor do governo assumir 
sua responsabilidade social. No entanto, a pregação diuturna da 
responsabilidade fiscal visa preservar o mundo como os economistas 
tecnocratas pensam existir: sem questionamento do capitalismo. 

Uma sensação de terror sofrem os economistas neofascistas em 
torno da ameaça de colapso da ordem do capital. Contra isso, 
defendem uma solução austera, para a crise capitalista, quando os 
países teriam de marginalizar até as propostas políticas recém-
eleitas. Essa austeridade poderia fazer, indiretamente, o equivalente 
à violência física das milícias fascistas contra os trabalhadores: 
defender a ordem capitalista. 

O Estado nacional não é apresentado como a conciliação do 
conflito entre classes, mas como o instrumento de tecnocratas 
iluminados. Para eles, os pilares do capitalismo deveriam ser 
salvaguardados acima de tudo com todos os cidadãos aceitando o 
governo dos especialistas. Estes direitistas continuam praticantes do 
antigo fascismo austero. 
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