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RESUMO 

 

 
Esta dissertação pretende sistematizar as propostas alternativas de condução da 

política econômica brasileira, baseadas na Macroeconomia do Desenvolvimento Econômico, 

também conhecida como Macroeconomia do Novo-Desenvolvimentismo de cunho 

keynesiano. Trata-se de uma proposta que compatibiliza crescimento com estabilidade 

econômica. Inicialmente estudaremos as bases da Macroeconomia Ortodoxa, que tem sido 

empregada pelo Brasil desde 1999, nos âmbitos monetário, fiscal e cambial. Em seguida 

faremos uma análise da experiência brasileira para ilustrar seu viés anti-crescimento. Em 

seguida estudaremos as bases da Macroeconomia Keynesiana, como forma de compreender 

sua interpretação econômica da realidade. Por fim, utilizando do arcabouço keynesiano, 

faremos uma síntese das propostas que fazem parte da Macroeconomia do Desenvolvimento 

Econômico, como um conjunto de políticas macroeconômicas alternativas às que têm sido 

implantadas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Macroeconomia do Desenvolvimento, Macroeconomia Ortodoxa-

Neoclássica; Economia Brasileira 



 

 

ABSTRACT 

 
This thesis attempts to systematize the alternative proposals for the conduct of 

economic policy in Brazil, based on the Macroeconomics of Economic Development, also 

known as the Macroeconomics of the New-Development based of Keynesianism thought. 

This is a proposal to reconcile economic growth with stability. Initially we will study the 

foundations of Orthodox Macroeconomics, which has been used in Brazil since 1999, in the 

monetary, fiscal and exchange rate regime. Then we will analyze the Brazilian experience to 

illustrate his anti-growth bias. Then we will study the foundations of Keynesian 

macroeconomics, in order to understand its economic interpretation of reality. Finally, using 

the Keynesian framework, we will make a synthesis of proposals that are part of the 

Macroeconomics of Economic Development, as a set of macroeconomic policy alternatives to 

those that have been implanted. 

 

KEYWORDS: Macroeconomics of Development, Orthodox-Neoclassical Macroeconomics; 

Brazilian Economy 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde o inicio da década de 90 quando se deu a implantação das políticas 

neoliberais no Brasil, em substituição da política macroeconômica atrelada a uma estratégia 

de industrialização baseada no Sistema de Substituição de Importações, tem ocorrido um 

grande debate sobre este novo modelo, seja devido à base teórica que o sustenta, como pelos 

resultados que se tem obtido através dele. 

Atualmente, na economia brasileira, a política econômica neoliberal se revela 

através de uma macroeconomia que postula, no âmbito fiscal, a introdução do superávit fiscal 

como meio de evitar distúrbios de preço e desequilíbrios no mercado. E no âmbito monetário, 

o Sistema de Metas de Inflação, que se baseia na manutenção da taxa de juros como 

instrumento que evite que a oferta monetária comprometa a estabilidade de preços. Já no 

âmbito externo o país deve manter um cambio flexível, de modo a garantir a inexistência de 

distorções de preços no mercado, levando a taxa de câmbio ao seu equilíbrio, e uma conta de 

capitais aberta para facilitar o acesso dos investidores externos ao mercado nacional. 

Este ambiente macroeconômico que caracteriza a economia brasileira desde 1999, 

ou seja, o tripé – Sistema de Metas de Inflação, Superávit Primário e Câmbio Flutuante. Tal 

ambiente tem feito o país apresentar uma importante estabilidade de preços, algo jamais visto 

em sua história, porém à custa de taxas de crescimento econômico insatisfatórias para a 

superação do subdesenvolvimento nacional. O que mantém cada vez mais distante do ―longo 

amanhecer‖ do desenvolvimento. 

Para muitos economistas, de visão heterodoxa, a principal responsável por estes 

resultados econômicos ―distorcivos‖ – baixo crescimento econômico com estabilidade de 

preços – é a própria macroeconomia ortodoxa aplicada no Brasil, uma macroeconomia que 

propõe políticas incompatíveis com as necessidades nacionais. 

Sendo assim, como alternativa política à Macroeconomia Convencional, ou 

Macroeconomia da Estagnação, surge no cenário econômico a Macroeconomia do 

Desenvolvimento, que possui seu alicerce nos trabalhos de Keynes e dos pós-keynesianos, o 

que representa uma tentativa de trazer alguns conceitos esquecidos pelos formuladores da 

política econômica convencional. Entre eles vale destacar, a importância da moeda, a visão de 

planejamento de longo prazo, a importância de se manter um Estado forte, a necessidade de se 

manter a capacidade nacional de fazer políticas anticíclicas, e o mais importante, trazer a 

demanda agregada de volta para o centro da economia, recuperando a sua função de 

dinamizar o sistema. 
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Este é o objetivo se que vislumbra neste trabalho de pesquisa, ou seja, realizar um 

retrospecto crítico das bases que alicerçam a macroeconomia atual, bem como dos impactos 

da sua introdução na economia brasileira, como forma de se verificar como esta pode ser 

considerada como a razão de nosso baixo crescimento econômico, para em seguida realizar 

um estudo sobre as bases da macroeconomia proposta e suas respectivas sugestões de política 

econômica. 

Sendo assim, este projeto de pesquisa foi divido em quatro capítulos. No primeiro 

realizou-se um estudo sobre as bases da macroeconomia convencional, ou seja, sobre as bases 

da teoria ortodoxa-neoliberal. Para tanto fez se uso de seu principal introdutor, Milton 

Friedman, como forma, tanto, de revelar o pano de fundo desta teoria econômica que abarca 

diferentes escolas de pensamento econômico, como de expor suas principais propostas de 

política econômica, propostas essas que serviram de base para o desenvolvimento de 

propostas políticas de outras escolas de pensamento econômico que seguem os pressupostos 

da teoria econômica neoliberal. 

No segundo capitulo, por sua vez, objetivou estudar a macroeconomia ortodoxa-

convencional na economia brasileira. Para tanto o mesmo abarca quatro subseções, que visam 

percorrer o caminho que vai da introdução à consolidação do pensamento e das políticas 

econômicas neoliberais na economia brasileira. Na primeira subseção tratamos 

essencialmente do Governo Fernando Collor de Mello, responsável pelo inicio efetivo da 

introdução das políticas neoliberais no Brasil. Na segunda, por sua vez, tratamos do período 

entre a implantação do Plano Real, responsável pela estabilização do nível de preços da 

economia brasileira, até a crise da econômica externa de 1999, que pode ser considerada 

como o marco da introdução das políticas neoliberais em âmbitos macroeconômicos, ou seja, 

do tripé econômico neoclássico. Na terceira subseção abordaremos o segundo Governo 

Fernando Henrique, o primeiro governo que operou sobe o tripé-macroeconômico 

neoclássico, como forma de se verificar os efeitos desse novo modelo sobre as principais 

variáveis macroeconômicas: taxa de juros, câmbio, dívida pública e crescimento econômico. 

A quarta e última subseção, por sua vez, abordará os Governos Luís Inácio Lula da Silva, 

demonstrando a esperança perdida que marcou o inicio do governo, a manutenção da política 

econômica do governo anterior, e as pequenas rupturas ocorridas no segundo governo não que 

correspondem, por sua vez, a uma mudança no modelo. 

No terceiro capitulo, iniciamos a análise da alternativa macroeconômica para o 

Brasil através do estudo da teoria econômica de Keynes e dos pós-keynesianos, onde se 

salienta a importância da incerteza, das expectativas, a importância do investimento e da 
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moeda no sistema econômico, bem como a sua visão sobre o modus operandi de uma 

economia capitalista, chamada por ele de economia monetária de produção. Através deste 

capítulo, tenta-se mostrar o caráter instável do sistema, sua incapacidade de gerar um caminho 

sólido para o pleno emprego, bem como a necessidade de um Estado que atue de modo a 

propiciar um ambiente econômico propicio para o investimento e para o crescimento 

econômico. 

Por fim, no último capitulo deste trabalho, esboçaremos as propostas de política 

macroeconômica – política fiscal, política monetária e política cambial – da Macroeconomia 

do Desenvolvimento que visa à promoção do crescimento econômico com estabilidade de 

preços.  

Dessa forma este trabalho se propõe a realizar uma critica da macroeconomia 

atualmente empregada no Brasil, nos seus aspectos teóricos e práticos, e avança no debate 

demonstrando que há um corpo teórico alternativo, bem como políticas econômicas 

alternativas para a promoção do desenvolvimento econômico brasileiro. 
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CAPÍTULO 01: OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA 

MACROECONOMIA ORTODOXA – UM OLHAR KEYNESIANO 

SOBRE OS “CLÁSSICOS” 
 

O neoliberalismo, como doutrina econômica, dada as suas diferentes tentativas de 

penetração no modo de vida da população (Comblin, 1999), emergiu como ideologia 

econômico-política, na década de 1970, quanto suas proposições passaram a servir de base 

para as políticas adotadas em algumas das principais economias do mundo – Estados Unidos e 

Inglaterra, especialmente. Atualmente esta escola, que agrega diferentes vertentes do 

pensamento econômico, é utilizada como instrumental neoclássico especialmente nas suas 

vertentes monetarista e novo-clássica, para a elaboração de um programa macroeconômico 

que adota à estabilidade de preços e a redução da participação do Estado como pressupostos 

para o crescimento econômico guiado pelo mercado. 

 

01.1  A Origem e a Consolidação do Neoliberalismo – O Retorno da Doutrina 

do Laissez-Faire 

 
The theory which has been guiding monetary and financial policy during the last 

thirty years, and which I contend is largely the product of such a mistaken 

conception of the proper scientific procedure, consists in the assertion that there 

exists a simple positive correlation between total employment and the size of the 

aggregate demand for goods and services; it leads to the belief that we can 

permanently assure full employment by maintaining total money expenditure at an 

appropriate level. Among the various theories advanced to account for extensive 

unemployment, this is probably the only one in support of which strong quantitative 

evidence can be adduced. I nevertheless regard it as fundamentally false, and to act 

upon it, as we now experience, as very harmful
1
 (Hayek, 1974). 

 

Foram com estas palavras que o economista austríaco Friedrich August von 

Hayek viu sua teoria transformada em profunda sabedoria (Comblin, 1999) ao iniciar seu 

discurso do Prêmio em Ciências Econômicas em Homenagem à Alfred Nobel (mais 

conhecido como Prêmio Nobel de Economia). Este mesmo prêmio seria dedicado dois anos 

depois a seu amigo, Milton Friedman, economista norte-americano, o que marca um novo 

                                                 
1 A teoria que tem sido utilizada na condução da política monetária e financeira durante os últimos 

30 anos, e que eu defendo que é essencialmente o produto de uma concepção equivocada do processo científico 

adequado, consiste na afirmação de que existe uma correlação simples positiva entre o emprego total e o 

tamanho da demanda agregada por bens e serviços, que leva à crença de que podemos permanentemente 

assegurar o pleno emprego, mantendo o total de dinheiro gasto em um nível adequado. Entre as várias teorias 

avançadas para explicar o desemprego extensivo, este é provavelmente o único apoio de que a evidência 

quantitativa forte pode ser feita. Eu, no entanto, a considero fundamentalmente falsa, e agir sobre ele, como 

estamos vivenciando, como muito prejudiciais (tradução do autor). 
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capítulo da história do pensamento econômico mundial (Harvey, 2005), no qual as 

proposições neoliberais de uma classe de economistas, que desde o pós-guerra já lutava contra 

a lógica econômica do pensamento dominante, ganhava voz no campo político e acadêmico. 

 

O neoliberalismo como potencial antídoto à ordem social capitalista e como solução 

para as mazelas do capitalismo havia muito se achava oculto sob as asas da política 

pública. Um grupo pequeno e exclusivo de passionais defensores seus – 

principalmente economistas, historiadores e filósofos acadêmicos – se congregaram 

em torno do renomado filosofo austríaco Friedrich von Hayek para criar a Mont 

Pelerin Society (que leva o nome do spa suíço em que se reuniram pela primeira 

vez) em 1947 (entre os notáveis estavam Ludwig von Misses, o economista Milton 

Friedman e mesmo, por algum tempo, o célebre filosofo Karl Popper) (Harvey, 

2005, p. 29). 

 

Porém, apesar de sua existência prévia, os formuladores da teoria 

neoclássica/neoliberal apenas se encontravam subordinadas à ordem do dia. Do final da 

Segunda Guerra Mundial à década de 1970 (os chamados ―30 anos gloriosos do 

capitalismo‖), as políticas econômicas keynesianas de intervenção governamental garantiram 

um período áureo na economia mundial propiciando um verdadeiro boom de crescimento 

econômico, associado a uma baixa inflação e à melhoria do bem-estar da população. Fato que 

mostrava a eficiência do modelo econômico e impedia que pensadores contrários ganhassem 

espaço no debate econômico.    

 

Gráfico 1: Crescimento Econômico e Inflação nos Estados Unidos (1949-1970) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 
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Gráfico 2: Crescimento Econômico e Inflação no Reino Unido (1949-1970) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

O capitalismo do pós-guerra foi inquestionavelmente, como assinala a citação de 

Crosland, um sistema ―reformado a ponto de ficar irreconhecível‖, ou nas palavras 

do primeiro ministro britânico Harold Macmillian, uma ―nova‖ versão do velho 

sistema. O que aconteceu foi muito mais que um retorno do sistema, após alguns 

evitáveis ―erros‖ do entreguerras, para seu objetivo ―normal‖ de ―tanto manter um 

alto nível de emprego quanto [...] desfrutar uma taxa não desprezível de crescimento 

econômico‖. Essencialmente, foi uma espécie de casamento entre liberalismo 

econômico e democracia social (ou, em termos americanos, política de New Deal 

roosevetiano), com substanciais empréstimos da URSS, que fora pioneira na ideia de 

planejamento econômico. Por isso a reação contra ele, dos defensores teológicos do 

livre mercado, seria tão apaixonado nas décadas de 1970 e 1980, quando as políticas 

baseadas nesse casamento já não eram salvaguardadas pelo sucesso econômico. 

Homens como o economista austríaco Friedrich von Hayek (1899-1992) jamais 

havia sido pragmatistas, dispostos (embora com relutância) a ser persuadidos de que 

atividades econômicas que interferiam com o laissez-faire funcionavam; embora 

sem dúvida negassem, com argumentos sutis, que pudessem funcionar. Eram 

verdadeiros crentes da equação ―Livre Mercado = Liberdade do Individuo‖, e 

consequentemente condenavam qualquer desvio dela, como por exemplo, A estrada 

para a servidão, para citar o titulo do livro de Hayek publicado em 1944. Tinham 

defendido a pureza do mercado na Grande Depressão. Continuavam a condenar as 

políticas que faziam de ouro a Era de Ouro, quando o mundo ficava mais rico e o 

capitalismo (acrescido do liberalismo político) tornava a florescer com base na 

mistura de mercados e governos. Mas entre a década de 1940 e a de 1970, ninguém 

dava ouvidos a tais Velhos Crentes (Hobsbawn, 1995, p. 265-266). 

 

Porém, os anos 70 foram marcados por uma profunda alteração no cenário 

econômico. O mundo desenvolvido foi tomado por uma profunda estagnação econômica, com 

elevada inflação e queda nas taxas de lucro, o que gerava contestação no modelo, propiciando 

um cenário adequado ―para que o neoliberalismo montasse seu ataque social, e, para a teoria 

econômica neoclássica, [...] recuperasse seu papel dominante, de mainstream” (Bresser-

Pereira, 2009, p. 16). 
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Gráfico 3: Crescimento Econômico e Inflação nos Estados Unidos (1971-1985) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

Gráfico 4: Crescimento Econômico e Inflação no Reino Unido (1971-1985) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

À medida que ganhava força, o pensamento neoliberal, cujo rótulo ―marcava sua 

adesão aos princípios de livre mercado neoclássico que emergira na segunda metade do 

século XIX (graças aos trabalhos de Alfred Marshall, William Stanley Jevons e Leon Walras) 

(Harvey, 2005, p. 29-30), via seus livros, programas televisivos
2
 e artigos dominarem as 

faculdades e os centros de decisão. 

                                                 
2 Em 1980, Milton Friedman mantinha um programa no canal de televisão norte-americano PBS. 

Baseado em dez capítulos ―Free to Choose: A Personal Statement‖ (Liberdade para Escolher: Uma Declaração 
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Seu principal adversário, além das políticas econômicas implantadas durante a 

―Era de Ouro‖ do capitalismo, era o Estado, que seria o responsável por todos os males do 

sistema capitalista (da inflação elevada à má distribuição da renda), algo, que nas palavras de 

Andrade (1997, apud Comblin, 1999, p. 43), aponta a debilidade desta visão econômica. 

Com uma critica extremada, que chegava a reponsabilizar o Estado pela Grande 

Depressão
3
 (Friedman, 1985)  e os sindicatos, por contrariarem a lógica do jogo, de 

impedirem a livre concorrência (Comblin, 1999), estes autores buscavam uma reorganização 

da ordem social vigente onde o Estado deveria ter suas funções delimitadas de modo a 

propiciar a estabilidade e o crescimento econômico e com isso garantir liberdade a seus 

cidadãos. 

 

Primeiro, o objetivo do governo deve ser limitado. Sua principal função deve ser a 

de proteger nossa liberdade contra os inimigos externos e contra nossos próprios 

compatriotas; preservar a lei e a ordem; reforçar os contratos privados; promover 

mercados competitivos. Além desta função principal, o governo pode, algumas 

vezes, nos levar a fazer em conjunto o que seria mais difícil ou dispendioso fazer 

separadamente. Entretanto, qualquer ação do governo nesse sentido representa um 

perigo. Nós não devemos nem podemos evitar usar o governo nesse sentido. Mas é 

preciso que exista uma boa e clara quantidade de vantagens, antes que façamos. É 

contando principalmente com a cooperação voluntária e a empresa privada, tanto nas 

atividades econômicas quanto em outras, que podemos constituir o setor privado em 

limite para o poder do governo e uma proteção efetiva à nossa liberdade de palavra, 

de religião e de pensamento (Friedman, 1985, p. 12). 

 

Com a drástica redução do Estado, os problemas econômicos se reduziriam, pois a 

economia seria deixada nas mãos do mercado, uma instituição capaz de assegurar a justiça, a 

eficiência e minorar os problemas que assolavam a sociedade moderna. Como afirma 

ironicamente Comblin:  

  

Aí (os neoliberais) descobriram o mercado. Acharam que o mercado era um 

mecanismo que assegurava a justiça nas relações humanas. Era só estabelecer a 

liberdade de mercado e automaticamente todos os problemas sociais seriam 

superados. Desde sempre os homens procuraram como equilibrar as relações 

humanas de maneira a dar satisfação a todos. Eis que o mercado iluminava todos os 

problemas. Tudo era muito mais simples do que se pensava (Comblin, 1999, p. 16). 

 

Dada a necessidade de limitar o poder do Estado, Milton Friedman realizou uma 

analise da economia através de seu viés mercadológico/neoliberal, como meio de definir a 

                                                                                                                                                         
Pessoal) representou um dos métodos de difusão do pensamento neoliberal pelo mundo. 

3
 Em seu livro Capitalismo e Liberdade, Friedman (1985, p. 43) afirma: “a Grande Depressão, de 

modo semelhante a outros períodos de grande desemprego, foi causada pela incompetência do governo – e não 

pela instabilidade inerente à economia privada”. 
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atuação do Estado e ao mesmo tempo limitar o seu intervencionismo, o que para o mesmo não 

representava uma retirada total do Estado, uma vez que funções importantes caberiam a este. 

 

Um governo que mantenha a lei e a ordem, defina os direitos de propriedades; sirva 

de meio para modificação dos direitos de propriedade e de outras regras do jogo 

econômico; julgue disputas sobre a interpretação das regras; reforce contratos; 

promova a competição; forneça uma estrutura monetária; envolva-se em atividades 

para evitar monopólio técnico e evite os efeitos laterais considerados como 

suficientemente para justificar a intervenção do governo; suplemente a caridade 

privada e a família na proteção do irresponsável, quer se trate de um insano ou de 

uma criança; um tal governo teria, evidentemente, importantes funções a 

desempenhar (Friedman, 1985, p. 39). 

 

01.2  A Política Econômica Neoliberal – O Afastamento do Estado e o 

Triunfo do Mercado 

 

Atendendo ao anseio da burguesia econômica, Milton Friedman, the right man in 

the right place (Comblin, 1999), se responsabilizou em liderar a formulação da nova teoria 

econômica
4
, que representava uma releitura moderna do velho pensamento clássico-ortodoxo, 

que propunha a não interferência do Estado na economia, como meio de defender não só a 

eficiência do modelo, mas um valor dito supremo do neoliberalismo, a liberdade. 

 

O liberal teme fundamentalmente a concentração do poder. Seu objetivo é o de 

preservar o grau máximo de liberdade para cada individuo em separado – 

compatível com a não-interferência na liberdade de outro individuo. Acredita o 

liberal que este objetivo exige que o poder seja dispersado. Não vê com bons olhos 

entregar ao governo qualquer operação que possa ser executada por meio do 

mercado – primeiro porque tal fato substituiria a cooperação voluntária pela coerção 

na área em questão e segundo porque dar ao governo um poder maior é ameaçar a 

liberdade em outras áreas (Friedman, 1985, p. 44). 

 

A Política Monetária Ortodoxa – o Retorno da Teoria Quantitativa da Moeda 

 

Assim como Friedman foi um dos fundadores do pensamento neoliberal, o mesmo 

foi responsável pela criação da escola monetarista, que está inserida dentro do pensamento 

neoliberal e por sua vez busca demonstrar os problemas causados pela interferência do Estado 

na economia através da política monetária. 

Para tanto, assim como a teoria neoliberal/neoclássica faz uso dos escritos de 

Alfred Marshall, William Stanley Jevons e Leon Walras para elaborar sua visão de economia, 

a teoria monetarista ressuscita a Teoria Quantitativa da Moeda, criada por David Hume, em 

                                                 
4
 Teoria econômica que ganharia novas correntes do pensamento econômico, com destaque para a 

escola novo-clássica, que se alicerçou em alguns de seus princípios. 
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1752, no seu ensaio Of Money
5
, para demonstrar que a utilização discricionária da política 

monetária, apesar de causar elevação do produto no curto prazo, é responsável pela elevação 

da inflação no longo prazo, o que torna a inflação um fenômeno essencialmente monetário 

(Modenesi, 2005). 

 

Para entender esse fenômeno (estímulo inicial da moeda sobre o sistema), devemos 

considerar que, embora a alta dos preços das mercadorias seja uma consequência 

necessária do aumento do ouro e da prata isso não acontece de imediato [...]; algum 

tempo decorre antes que a moeda circule por todo o Estado, e tenha seu efeito 

sentido em todas as faixas da população. De inicio, nenhuma alteração se percebe; 

os preços sobrem gradualmente, primeiro o de determinada mercadoria, depois o de 

outra, até que finalmente, atingiu-se uma proporção justa com o novo volume de 

moeda existente no reino (Hume, 1752, apud Senna, 2010, p. 168). 

 

A Teoria Quantitativa da Moeda parte da ideia de que uma variação na quantidade 

de moeda provoca uma alteração de igual proporção no nível de preços. Para tanto ela faz uso 

da equação quantitativa e de pressupostos que refletem uma visão peculiar da economia 

transformando assim a equação quantitativa
6
 em uma teoria da determinação do nível de 

preços (Modenesi, 2005). 

 

O mecanismo direto, formulado por [...] Hume, canaliza a variação monetária para o 

nível de preços via aumento da demanda de bens. O aumento dos gastos é 

consequência da discrepância entre o saldo de caixa real atual e o desejado. Sempre 

que possuírem mais moeda do que desejariam reter, as pessoas procuram se livrar 

desse excesso, adquirindo bens. Dado que esta economia está operando à plena 

capacidade, a maior demanda de bens se refletirá na elevação dos preços e não no 

aumento da produção. Gastos, preços e renda nominal continuarão a crescer até que 

a alta dos preços traga o saldo real de moeda ao nível desejado e restabeleça o 

equilíbrio inicial (Corazza, 1996, p. 01-02). 

 

O retorno da Teoria Quantitativa da Moeda ocorreu de fato com o artigo Theory 

Quantitative of Money – Restament (1956) de Milton Friedman, que reintroduziu a mesma na 

                                                 
5
 Vale lembrar que os autores supracitados também apoiam a Teoria Quantitativa da Moeda. 

6
 Neste ponto, vale lembrar que as equações quantitativas, nas suas diferentes formas, representam 

identidades econômicas, que não dizem nada sobre o comportamento da economia, dado que permitem 

diferentes interpretações sobre seus componentes. Sendo assim, não há uma ligação direta e estrita entre as 

equações quantitativas e a Teoria Quantitativa da Moeda, até que os pressupostos que embasam a segunda sejam 

levantados. Como afirma Cardim: ―O lado direito da equação (MV = PY) – corresponde aos bens e serviços 

transacionados – é composto pelas quantidades de transações de bens e serviços trocados multiplicado pelos 

seus respectivos preços, num determinado período de tempo. O lado esquerdo – corresponde ao total de moeda 

utilizada para pagamentos durante um certo intervalo de tempo – é composta pela quantidade de moeda 

multiplicada por sua velocidade de circulação. A equação de troca representa, portanto, uma aplicação da 

contabilidade de partidas dobradas, em que cada transação é registrada simultaneamente em ambos os lados da 

equação” (Carvalho, Souza, et al., 2007).   
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forma de uma teoria da demanda por moeda. Não [...] uma teoria do produto, ou da renda 

monetária, ou do nível de preços (Friedman, 2003, p. 235). Numa tentativa infrutífera de 

distanciamento da concepção clássica, como afirma Modenesi (2005). 

 

Apesar de a reformulação da TQM realizada por Friedman ter sido caracterizada por 

uma tentativa de distanciamento da concepção clássica dessa teoria, a sua essência – 

ou a concepção de que a inflação é um fenômeno monetário – foi mantida. Ou seja, 

no monetarismo tipo I
7
, variações no estoque monetário são consideradas o fator 

predominante na determinação do comportamento dos preços (Modenesi, 2005, p. 

85). 

 

A primeira modificação de Friedman em relação à Teoria Quantitativa da Moeda 

reside no fato de este não considerar a demanda por moeda constante. Para ele, a demanda de 

moeda é apenas estável, o que faz com que ela não sofra variações bruscas que altere a lógica 

da equação. 

 

O teórico quantitativista aceita a hipótese empírica de que a demanda por moeda é 

altamente estável – mais estável do que funções como a função consumo, que são 

oferecidas como relações-chaves alternativas (Friedman, 2003). 

 

A segunda modificação da versão de Friedman foi a criação da chamada ―taxa 

natural de desemprego‖, que nada mais é do que:  

 

[...] o nível que seria produzido pelo sistema walrasiano de equações de equilíbrio 

geral, desde que nelas sejam embutidas as reais características estruturais dos 

mercados de trabalho e de mercadorias, inclusive as imperfeições de mercado, a 

variabilidade estocástica nas ofertas e demandas, o custo de reunir informações 

sobre postos de trabalho vagos e disponibilidades de mão-de-obra, os custos de 

mobilidade, e assim por diante (Friedman, 2003, p. 258). 

 

Porém, esta definição formal parte da ideia de um equilíbrio no mercado de 

trabalho baseado nas curvas de oferta e demanda por trabalho, onde a firma busca igualar o 

salário à produtividade marginal do trabalho, e os trabalhadores buscam igualar o salário real 

esperado à desutilidade marginal do trabalho
8
, o que faz com que todo trabalhador que deseje 

                                                 
7
 O monetarismo tipo I, ou monetarismo de Friedman, considera que, como os agentes formam 

suas expectativas através do mecanismo forward-looking, os mesmos podem cometer erros de previsão, o que 

faz com que a política monetária influencie variáveis reais no curto prazo, porém a um custo de maior inflação 

no longo prazo, ou seja, tal teoria é compatível com a neutralidade da moeda de longo prazo. Já o monetarismo 

tipo II, ou monetarismo novo-clássico, afirma que os agentes se baseiam em expectativas racionais, ou seja, eles, 

através da obtenção de toda a informação disponível, são capazes de não incorrer em erros expectacionais, a não 

ser quanto são surpreendidos, dessa forma, os mesmos se antecipam a qualquer movimento aguardado por parte 

da política monetária anulando-o, o que torna a moeda neutra tanto no curto como no longo prazo (Modenesi, 

2005). 
8
 Este pressuposto da Teoria Clássica já fora criticado em Keynes, na sua Teoria Geral, onde o 
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trabalhar encontre emprego, desde que aceite um salário igual a sua produtividade, fazendo 

com que a taxa natural englobe apenas o desemprego friccional e o desemprego voluntário, ou 

seja, represente uma economia em pleno emprego (Sicsú, 2007). 

 Com adoção da hipótese de estabilidade da demanda por moeda (V estável) e 

taxa natural de desemprego (y constante
9
) o monetarismo friedmaniano ressuscita a teoria 

quantitativa da moeda, que formou a base da teoria monetária clássica desde pelo menos o 

século XVIII (Cagan, 1989, p. 196). Como afirma Silva (1987):  

 

Friedman ao retornar as estabilidades de y e V – agora travestidas de ―trajetória 

estável e não sujeita a flutuações erráticas‖, o que tem a ver com expectativas 

adaptativas e racionais – não faz mais que retroceder à fase pré-Pigou (Silva, 1987, 

p. 50). 

 

Para Friedman, o ajuste econômico da alteração do estoque monetário passa pelo 

mercado de trabalho, que faz com que um aumento na quantidade de moeda eleve o produto 

da economia no curto prazo, desviando a economia do seu ponto de desemprego natural, para 

então, no longo prazo retornar ao desemprego natural à custa do aumento no nível geral e 

recessão. 

 

Se há um aumento da demanda agregada estando à economia inicialmente em 

equilíbrio, o efeito imediato é a elevação dos preços. As firmas percebem isto 

instantaneamente e aumentam a demanda de trabalho. Por hipótese, os trabalhadores 

não percebem a redução do salário real
10

 e, iludidos pelo crescimento do salário 

nominal, aumentam a oferta de emprego. Tão logo percebam o crescimento dos 

preços, desempregam-se voluntariamente (Amadeo Swaelen, 1982, p. 119-120). 

 

Além de ser fonte de pressões inflacionárias, Friedman afirmava que o uso 

discricionário da política monetária reduz o bem-estar dos agentes econômicos que não 

conseguem otimizar suas funções utilidade, dado que a autoridade monetária ao manipular os 

agentes através da ilusão monetária para obter benefícios de curto prazo – crescimento 

econômico – gera perda de bem-estar para a sociedade. Somado a este fato, Friedman também 

afirmava que o uso da política monetária não pode ser discricionário, pois, a autoridade 

                                                                                                                                                         
autor afirma que este contraria a existência de desemprego involuntário que existente na economia (Keynes, 

1996). 
9
 A renda de pleno emprego, tanto na versão da Teoria Quantitativa da Moeda como na versão de 

Friedman é assegurada pela Lei Say, que sofreu forte critica dos economistas keynesianos e que afirmava que 

toda oferta gerava sua própria demanda, ou seja, afirmava que o único limite para a produção é o emprego dos 

trabalhadores. Neste aspecto a teoria é compatível unicamente com a existência de desemprego friccional e 

voluntário, únicas categorias que estão presentes na formulação de Friedman da taxa natural de desemprego. 
10

 O erro de percepção dos trabalhadores ocorre, segundo Friedman, pelo fato dos trabalhadores 

formarem expectativas de modo adaptativo, ou seja, utilizando-se exclusivamente de informações do passado 

(Carvalho, Souza, et al., 2007). 
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monetária possui conhecimento precário sobre os ciclos econômicos e desconhece o intervalo 

entre a ação e seu respectivo efeito na economia. Todos esses fatores poderiam levar a uma 

ação por parte da política monetária que se configuraria como fonte de distúrbios que iria 

contra a verdadeira intenção do Banco Central, de minimizar os movimentos descendentes ou 

excessivamente ascendentes da economia. 

 

Friedman ressaltou que a precariedade do conhecimento sobre as verdadeiras causas 

que geram os ciclos econômicos e sobre os efeitos potenciais da política econômica 

pode gerar consequências imprevisíveis e até mesmo indesejáveis. Além disso, a 

existência de defasagens
11

 na condução da política monetária faz com que seu uso 

discricionário possa se tornar uma fonte adicional de distúrbios econômicos 

(Modenesi, 2005, p. 75). 

 

Demonstrada a falibilidade da política monetária em afetar variáveis reais no 

longo prazo, ou seja, a neutralidade da moeda no longo prazo e a impossibilidade de se fazer 

uso de uma política monetária discricionária, Friedman defende a adoção de regras em prol da 

estabilidade, considerando a política discricionária um ponto de perturbação do sistema que 

vai contra os desejos do público.  

 

O único meio já sugerido e que parece promissor é tentar estabelecer um governo de 

lei, em vez de um governo de homens, por meio da legislação de normas para a 

direção da política monetária, a qual teria o efeito de permitir ao público exercer o 

controle da política monetária por meio das autoridades políticas e, ao mesmo 

tempo, evitaria que a política monetária fosse vitima dos caprichos das autoridades 

políticas (Friedman, 1985, p. 54).  

 

Para Friedman, assim como para Fischer e Pigou (Corazza, 2006), a regra de 

condução da política monetária, que combateria o uso dicionário da mesma, deveria ser 

pautada no controle efetivo da taxa de crescimento da moeda, pois esta seria a única maneira 

de evitar que o condutor do veículo econômico tentasse ajustar seu veículo as intempéries da 

estrada
12

. 

 

                                                 
11

 Segundo Sicsú: O monetarismo tipo I (monetarismo friedminiano) identificou dois tipos de 

defasagens na condução da política monetária que formam a base dos seus argumentos contrários à sua 

utilização. A primeira defasagem, também chamada de defasagem interna, refere-se ao intervalo de tempo que 

transcorreria entre um choque econômico e a ação das autoridades monetárias em resposta ao distúrbio. Tal 

defasagem ocorreria porque haveria uma demora no reconhecimento do problema e na implementação das 

medidas corretivas. A segunda, chamada de defasagem externa, seria decorrente do intervalo que ocorreria 

entre a implementação das medidas e os seus efeitos sobre a economia (Sicsú, 2007, p. 79).  
12

 Como afirma Friedman: Não precisamos de um condutor hábil do veículo econômico 

manobrando constantemente com o volante para ajustar-se às irregularidades inesperadas da estrada, mas sim 

de algum modo de evitar que o passageiro monetário que está no banco de trás como lastro salte para fora, e 

que se dê ao volante uma virada que possa atirar o carro para fora da estrada (Friedman, 1985, p. 77-78). 
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Aceitar a teoria quantitativa da moeda significa que a quantidade de moeda é a 

variável chave das políticas direcionadas ao controle de preços ou da renda nominal. 

A Inflação pode ser evitada se, e somente se, a quantidade de moeda por unidade de 

produto puder ser impedida de aumentar de forma significativa. A deflação pode ser 

evitada se, e somente se, a quantidade de moeda por unidade de produto puder ser 

impedida de cair de forma significativa (Friedman,1989, apud Modenesi, 2005, p. 

87). 

 

Porém, após o desenvolvimento de Friedman, uma nova escola econômica, 

fundada dentro das bases do pensamento neoclássico/neoliberal (Modenesi, 2005), fez uso da 

taxa natural de desemprego formulada pelo pai do monetarismo para ir mais fundo em suas 

afirmações
13

. 

 

A taxa natural de desemprego concebida por Milton Friedman é a hipótese básica 

assumida pelo monetarismo novo-clássico, a principal vertente do mainstream, que 

faz com que essa corrente descarte a utilização de políticas monetárias 

discricionárias. Sem qualquer questionamento sobre o realismo da hipótese ou sobre 

sua lógica interna, a taxa natural de desemprego tem sido cegamente aceita por seu 

valor de face – sua força decorre simplesmente de sua aceitação generalizada (Sicsú, 

2007, p. 43). 

 

Neste ponto ―o móvel da emergência dos chamados novos clássicos [...] foi a 

necessidade de responder [...] a insatisfação com os aspectos teóricos da critica de Friedman 

ao keynesianismo, especialmente no que diz respeito a hipótese de expectativas adaptativas 

(Carvalho, 2004, p. 323). Na escola monetarista os agentes econômicos, em especial os 

trabalhadores, formam suas expectativas de modo adaptativo, ou seja, utilizam de 

informações passadas para formular suas expectativas, incorrendo em erros de ilusão 

monetária que reduzem o bem-estar da população, e provocam o crescimento do produto no 

curto prazo
14

 (Carvalho, Souza, et al., 2007). A fórmula (01) representa o processo de 

formação de expectativas para Friedman: 

 

 (01) 

 

                                                 
13

 ―O modelo novo-clássico (monetarismo tipo II) pode ser considerado uma extensão do 

monetarismo tipo I, ao incorporar dois elementos centrais da abordagem teórica desenvolvida por Friedman: 

(i) a hipótese da existência de uma taxa natural de desemprego; (ii) a concepção monetarista da inflação ou 

proposição de que a inflação é um fenômeno meramente monetário. [...] Mas do que isso, em muitos aspectos, 

realiza-se aprofundamento da proposição monetarista” (Modenesi, 2005, p. 139). 
14

 ―A hipótese de expectativas adaptativas é peça fundamental do modelo monetarista, na medida 

em que sua adoção possibilita o surgimento do fenômeno conhecido como ilusão monetária, que nada mais é do 

que um erro expectacional. A ocorrência da ilusão monetária faz com que o desemprego se situe em um nível 

diferente da taxa natural. É importante notar que esse fenômeno impede os agentes econômicos de maximizarem 

suas funções objetivo” (Modenesi, 2005, p. 66). 
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A Hipótese das Expectativas Adaptativas (HEA), surgida nos anos 50, contribuiu 

para minimizar a importância das incertezas na formação das expectativas geradas 

no mercado. A HEA tenta mostrar que os agentes se adaptam às expectativas 

geradas pelo mercado, de tal forma que, ao longo do tempo as decisões serão 

tomadas com um grau de conhecimento cada vez maior, o que minimiza ou até 

mesmo elimina eventuais erros tomados em decisões econômicas, como as decisões 

de investimento. De acordo com essa hipótese, os indivíduos estão constantemente 

olhando para o passado e incorporando seus erros para as expectativas correntes 

(Garcia, 1999, p. 39). 

 

Porém, as hipóteses de erro sistemático dos agentes e a de que o valor de uma variável é 

necessariamente uma função estável de seus passados, ou seja, as expectativas em relação ao 

futuro podem ser somente um reflexo do passado geravam incômodos aos novos-clássicos, 

que optaram por alterar o modo de formação de expectativas dos agentes, de movo a refletir a 

sua visão sobre a realidade. 

Para resolver este problema os novos-clássicos (autores do monetarismo tipo II) 

incorporam na teoria monetarista um novo modelo de formação de expectativas, formulado 

primeiramente por John Muth, que afirmava, utilizando-se de estudos econométricos 

aplicados à microeconomia, apresentados no trabalho ―Rational Expectations and Theory of 

Price Movements‖, que os agentes não utilizam somente informações sobre o passado 

econômico na formação de suas expectativas, mas sim toda a informação disponível para 

formar suas expectativas (Modenesi, 2005). Segundo Muth: 

 

A fim de explicar de maneira bastante simples como as expectativas são formadas, 

nós adiantamos a hipótese de que elas são essencialmente as mesmas que as 

previstas pela teoria econômica pertinente. Em particular, essa hipótese assegura que 

geralmente a economia não desperdiça informação, e as expectativas dependem 

especificamente da estrutura de todo o sistema [...] Eu gostaria de sugerir que as 

expectativas, como elas são previsões informadas de eventos futuros, são 

essencialmente as mesmas da teoria econômica pertinente [...] nós chamamos tais 

expectativas de ―racionais‖ (Muth, 1981, apud Modenesi, 2005, p. 141). 

 

A partir da explicação acima têm-se que as expectativas adaptativas podem ser 

representadas através da seguinte equação (02): 

 

 

 
(02) 

 

[...] Ou seja, a expectativa de inflação é igual à própria taxa de inflação mais um erro 

aleatório. Além disso, supõe-se que erros são variáveis aleatórias independentes e 

identicamente distribuídas que: (i) possuem média igual a zero; e variância (  

minima. É importante notar que a independência implica que os erros não sejam 

serialmente correlacionados: . Isso significa que eles não exibem 
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um padrão de comportamento especifico ao longo do tempo (Modenesi, 2005, p. 

142). 

 

Deste modo os agentes maximizariam suas satisfações não incorrendo em erros 

constantes de análise sobre o futuro. Porém, a possibilidade de erros não desaparece por 

completo, apenas os agentes não os cometem sistematicamente ao formarem suas 

expectativas.  

Outra diferença em relação ao monetarismo tipo I, segundo Costa (2010), é que o 

modelo novo-clássico apresenta características que aproximam ainda mais a sua visão de 

economia do equilíbrio walrasiano
15

, ao supor que qualquer expectativa de expansão 

monetária produziria aumento de preços efetivo ainda antes de que tenha aumentado 

realmente a massa monetária (Costa, 2010), o que representa uma radicalização da Teoria 

Quantitativa da Moeda, o que segundo Modenesi (2005, p. 159) ―elimina completamente o 

escopo para a utilização da política monetária, tendo em vista que a moeda é superneutra: 

políticas monetárias sistemáticas não afetam variáveis reais
16

, ainda que no curto prazo‖. 

 

[...] Portanto, pode-se concluir que, segundo a teoria da política monetária novo-

clássica, partindo-se de uma situação em que  e o governo anuncia um 

aumento de oferta de moeda, os agentes reagiram à decisão dos policymakers 

exclusivamente aumentando seus preços sem contratar qualquer trabalhador 

adicional. Assim, a taxa corrente de desemprego permaneceria repousada sobre a 

taxa natural. Em outras palavras, as decisões de políticas monetárias expansionistas 

conhecidas pelos agentes não provocariam qualquer aumento do nível de emprego e 

do produto real – causariam simplesmente aumento do nível de preços equivalente 

ao aumento do estoque de moeda (Sicsú, 2007, p. 47). 

 

Assim, ambas as teorias, monetarista e novo-clássica, possuem como base a 

Teoria Quantitativa da Moeda, que representa uma visão particular da economia, surgida em 

uma época em que o mundo era governado por reis, e onde a moeda era lastreada pelo ouro e 

pela prata. Lastro este que representa o ideal liberal. 

 

Se um padrão mercadoria automático pudesse ser estabelecido, o dilema do liberal 

teria uma solução excelente: uma estrutura monetária estável, sem os perigos do 

exercício irresponsável do poder monetário (Friedman, 1985, p. 46) 

 

                                                 
15

 Segundo o autor, o equilíbrio walrasiano se sustenta em três pilares: (i) os agentes econômicos 

maximizam suas funções de utilidade e lucro, isto é agem racionalmente; (ii) os mercados ajustam-se via preços; 

(iii) todos os agentes têm informação perfeita e jamais se enganam. Já a escola novo-clássica se sustenta através: 

(i) do equilíbrio de mercado; (ii) do monetarismo; (iii) das expectativas racionais.  
16

 A superneutralidade da moeda está associada, tanto a incapacidade das oscilações no estoque de 

moeda em gerarem efeitos sobre variáveis reais da economia, como a incapacidade das taxas dessas oscilações 

(variações) – aceleração ou desaceleração – de afetarem variáveis reais.    
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Dado que a política monetária para a teoria novo-clássica também se configura 

como inócua sendo fonte de instabilidades ainda mais graves, uma vez que a inflação é, em 

todos os momentos, um fenômeno monetário, como diria Friedman (1985), e que a moeda é 

superneutra, os novo-clássicos, assim como os monetaristas, defendem o estabelecimento de 

regras definidas que combatem a tendência dos policymakers em atuarem discricionariamente. 

Segundo Kydland e Prescott: 

 

Nós descobrimos que uma política discricionária segundo a qual o policymaker 

seleciona a melhor ação, dada a situação corrente, normalmente não resultará na 

maximização da função-objetivo (de bem-estar social). Ao contrário, a adoção de 

uma regra para a política monetária pode melhorar o desempenho da economia. De 

fato, esse é um argumento a favor da adoção de regras em detrimento do 

discricionarismo monetário, mas, diferentemente do argumento de Friedman (1948), 

o nosso não depende da ignorância quanto às defasagens e à magnitude dos efeitos 

da política monetária (Kydland e Prescott, 1977, p. 487, apud Modenesi, 2005, p. 

174 e 175). 

 

Entre as regras para condução da política monetária se destacam: a Independência 

do Banco Central e o Regime de Metas de Inflação, que eliminam a tentativa do governo de 

enganar os agentes, criando com isso um ambiente de expectativas propícias ao combate da 

inflação (Carvalho, Souza, et al., 2007, p. 221). 

A Independência do Banco Central visa eliminar o viés inflacionário causado pela 

inconsistência temporal da política monetária, ou seja, ela impede que o governo utilize dos 

instrumentos de política monetária do Banco Central para realizar medidas como alavancar o 

crescimento econômico, algo que geraria, segundo os novo-clássicos, um viés inflacionário 

(Carvalho, Souza, et al., 2007). Com o Banco Central independente, este não necessariamente 

terá de seguir as determinações do governo e não correrá o risco sofrer uma intervenção 

oportunista em momentos eleitoras, passando a ter como único objetivo controlar a inflação, 

mantendo a credibilidade da política monetária. Segundo Modenesi: 

 

A independência do Banco Central consiste na delegação da condução da política 

monetária a um agente independente, com o objetivo de controlar a inflação, 

mantendo-se, assim, a credibilidade da política monetária e a reputação da 

autoridade monetária. Constitui-se, portanto, em um arranjo institucional que 

funciona como tecnologia de comprometimento que elimina (parcial ou 

integralmente) o viés inflacionário, reduzindo a gravidade do problema da 

inconsistência temporal
17

 [...] (Modenesi, 2005, p. 179). 

 

                                                 
17

 O problema de inconsistência temporal, também conhecido como viés inflacionário, tem como 
base a utilização por parte da autoridade política dos instrumentos da política monetária de forma a obter 
ganhos políticos-eleitorais, via aumento do crescimento econômico e redução do desemprego, as custas de 
maior taxa de inflação. 
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Já o Regime de Metas de Inflação se baseia no fato de que o Banco Central 

deveria possuir uma única regra de condução da política monetária, ou seja, a estabilidade de 

preços, isto ocorre devido ao fato de seus defensores acreditarem que a política monetária não 

pode estimular o investimento e nem a atividade econômica que reduz o desemprego. Tal 

regime remonta às obras de Alfred Marshall, Wicksell, e Fisher que estão na base do 

pensamento neoclássico (Harvey, 2005), e se baseia no anúncio prévio de uma meta de 

inflação, estabelecida pelo governo ou pelo parlamento, e no compromisso da autoridade 

monetária de utilizar de todo o instrumental monetário a seu serviço, para que a meta 

estabelecida seja alcançada. O estabelecimento de uma meta e um compromisso de 

cumprimento da mesma revela-se como uma tentativa de se combater o viés inflacionário, ou 

seja, a utilização da política monetária para melhorar o desempenho de outras variáveis 

macroeconômicas, que, em geral, acomete políticos e empresários
18

. Como afirma Sicsú no 

seguinte trecho: 

 

Os defensores da adoção de metas de inflação acreditam que a política monetária 

não é um instrumento que pode estimular o investimento e, consequentemente, 

reduzir o desemprego. Apoiam suas crenças na hipótese da existência da taxa natural 

de desemprego, na curva expectacional de Phillips e no chamado viés inflacionário. 

Postulam que uma política monetária que aumente a liquidez da economia (e/ou 

reduza os juros) objetivando estimular o crescimento somente pode causar efeitos 

reais passageiros e efeitos inflacionários permanentes – tal como defendem Robert 

Lucas, Robert Barro e David Gordon em inúmeros trabalhos. Alguns, como Finn 

Kydland e Edward Prescott, consideram que nem sequer efeitos passageiros seriam 

produzidos, somente inflação seria gerada. Assim sendo, a política monetária não 

deve ser utilizada para apoiar o crescimento econômico de um país. Caso uma 

política monetária ativista fosse implementada, estaria verdadeiramente sendo 

inócua a curto termo e, adicionalmente, estaria dificultando o crescimento no longo 

termo, pois estaria gerando um ambiente de inflação. (Sicsú, 2007, p. 213). 

 

Através destas duas regras de condução da política econômica, que apesar das 

suas diferenças, se auto-complementam, pois, um regime de metas de inflação somente terá 

eficácia se o Banco Central tiver uma autonomia suficiente para utilizar de todo o 

instrumental monetário
19

, sem interferência de outras instâncias do governo, para alcançar tal 

                                                 
18

 A “[...] hipótese do viés inflacionário (em inglês, é conhecida como inflationary bias) [...] tem o 

seguinte significado: deputados, senadores, ministros e o próprio presidente de um país são sempre 

irresponsáveis na condução da política monetária – mais precisamente, determinarão a taxa de juros de acordo 

com seus interesses individuais mais mesquinhos, por exemplo, vão reduzir a taxa de juros em períodos pré-

eleitorais para elevar o nível de emprego, ainda que isso cause inflação, para tentar colher frutos eleitorais. 

Acreditando no realismo dessa hipótese, os defensores da tese da autonomia do banco central avaliam que seria 

melhor para uma economia que o governo e sua base de apoio parlamentar não tivessem a capacidade de 

influenciar a determinação da taxa de juros. Segundo os autonomistas, os parlamentares e dirigentes do 

governo somente teriam um objetivo: garantir a reeleição” (Sicsú, 2007, p. 270). 
19 Neste caso vale lembrar que existem diferenças claras entre autonomia e independência. Um 

Banco Central autônomo tem autonomia nos instrumentos a fim de obedecer uma meta estabelecida pelo poder 
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meta estabelecida, bem como a independência do Banco Central só terá efeito se a autoridade 

monetária implantar regras de atuação que não necessariamente condizem com a vontade da 

classe política, empresarial, e de parte da população; os novo-clássicos reafirmam sua teoria 

de ―superneutralidade‖ da moeda, retirando da política monetária funções como estimular o 

investimento e o emprego. 

 

A Política Fiscal Ortodoxa – O Efeito Crowding-Out Revisitado 
 

 

Segundo Friedman, assim como a política monetária, quando usada de modo 

discricionário pode causar distúrbios ao ambiente econômico, a política fiscal, quando atua da 

mesma forma, ou seja, como mecanismo de minimização dos ciclos econômicos, pode se 

configurar como fonte adicional de perturbação, devendo por este motivo ser alvo da adoção 

de regras de conduta para sua operação.  

 

[...] Na política fiscal como na monetária, postas de lado todas as considerações 

políticas, ainda não sabemos o suficiente para usar mudanças deliberadas nas taxas 

ou nas despesas como mecanismo de equilíbrio. Ao tentar fazer isso, quase 

certamente tornaremos as coisas piores. Tornamos as coisas piores, não por sermos 

perversos – isto seria facilmente corrigido adotando-se o método de fazer 

exatamente o contrário do que parecesse, à primeira vista, ser a coisa a fazer. 

Tornamos as coisas piores porque introduzimos uma perturbação que é 

simplesmente adicionada às demais perturbações (Friedman, 1985, p. 77). 

 

Sob o argumento de desajuste econômico da teoria neoclássica se escondem três 

críticas relativas à interferência fiscal no contexto econômico: 

1) O efeito Crowding-Out; 

2) A equivalência ricardiana; 

3) A ineficiência alocativa. 

Segundo a teoria neoclássica o efeito crowding-out  versa sobre a ocupação do 

espaço privado pelo ente público, ou seja, pela disputa existente entre o setor público e o  

privado quanto a recursos emprestáveis e a oportunidades de investimento
20

 (Junior e Higa, 

2006).  

 

                                                                                                                                                         
público. Já um Banco Central independente tem autonomia de instrumentos e independência para estipular a 

meta que deverá seguir (Sicsú, 2007). Ou seja, um Banco Central autônomo, na visão novo-clássica, ainda pode 

sofrer do viés inflacionário. 
20 Esta afirmação do público ocupando o espaço do privado incorpora a visão de estabilidade de 

pleno emprego, onde não havendo espaço para se expandir um agente necessariamente tem de expulsar o outro 

para ocupar uma fatia maior do mercado (Alves e Montes, 2009). 
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[...] A suposição extrema, implícita numa teoria de quantidade de dinheiro rígida, é a 

de que, em geral, a quantidade de dinheiro que as pessoas estão dispostas a guardar 

só depende de sua renda, e não da taxa de retorno que possam obter em títulos ou 

papéis semelhantes. Neste caso, uma vez que o estoque de dinheiro é o mesmo antes 

e depois, a renda total em dinheiro também deve ser a mesma, de modo que as 

pessoas fiquem satisfeitas por possuir esse estoque de dinheiro. Isso significa que as 

taxas de juros terão que subir o bastante para reprimir certa quantidade de 

investimento privado exatamente igual ao aumento do investimento público. Nesse 

caso extremo, não há sentido em discutir se o investimento do governo leva à 

expansão. Nem mesmo a renda em dinheiro sobe - e muito menos a renda real. Só o 

que acontece é que os investimentos governamentais sobem e os privados baixam 

(Friedman, 1985, p. 81). 

 

Soma-se ao efeito crowding-out a equivalência ricardiana que se baseia na ideia 

de um comportamento racional por parte dos agentes que se antecipam a um futuro déficit 

orçamentário por parte do governo reduzindo seus gastos e seu bem estar, para evitar um dano 

maior às gerações futuras (Hermann, 2006, p. 02-03). 

 

Diante da informação sobre a ocorrência de déficits governamentais e, portanto, do 

aumento da dívida pública, agentes racionais antecipariam a necessidade de aumento 

futuro nos impostos, de modo a capacitar o governo a cumprir os encargos 

financeiros da dívida. Admite-se, implicitamente, que, em suas decisões 

econômicas, os contribuintes levam em conta as condições de solvência financeira 

do setor público, bem como seus efeitos sobre a renda disponível. Espera-se, assim 

que o aumento da renda disponível e da capacidade de consumo no presente seja 

compensado por uma redução futura. Nessas condições, agentes racionais tenderiam 

a reter o aumento atual da renda sob a forma de poupança, que financiará o aumento 

futuro nas despesas com impostos [...]. Ou seja, o efeito macroeconômico seria 

exatamente o mesmo de uma política fiscal de orçamento equilibrado, cujo 

multiplicador é igual a 121. O déficit público não traria, portanto, qualquer benefício 

em termos de crescimento econômico, tendo, ao contrário, um impacto negativo 

sobre o bem estar da sociedade, representado pelo ônus da dívida a ser paga pelas 

gerações futuras (Hermann, 2006). 

 

A ineficiência alocativa, por sua vez, diz respeito à afirmação já realizada pelos 

economistas neoclássicos do inicio de século XX e que se encontra no cerne da defesa da 

política econômica neoclássica que emerge na década de 1970. A ideia de que o mercado é 

mais eficiente do ponto de vista alocativo que o governo
22

, sendo assim cabe ao Estado 

transferir, na medida do possível a alocação de recursos ao mercado para que este, através da 

busca do beneficio individual chegue ao beneficio coletivo (Villarreal, 1986). 

 

                                                 
21

 Tal suposição de multiplicador unitário para os gastos públicos também se encontra em 

Friedman (1985). 
22

 Neste aspecto a ―síntese desse diagnóstico (ortodoxo) pode ser assim resumida: maior grau de 

intervenção implica maior ineficiência alocativa, o que faz declinar o nível de produtividade do sistema 

econômico” (Santos, Ribeiro, et al., 2009, p. 178). 
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A economia neoclássica é caracterizada pela ênfase na otimização por indivíduos e 

firmas sujeitos a restrições bem especificadas sob ambiente de concorrência perfeita. 

O surgimento do marginalismo e do instrumental matemático mais evoluído levou a 

uma concentração nos aspectos dos resultados econômicos que poderiam ser 

facilmente formalizados. Fatores políticos passaram a ser vistos como pertencentes 

ao domínio de outras disciplinas. Este período, que durou até as primeiras décadas 

do século XX foi, portanto, marcado pela hegemonia absoluta do pensamento 

econômico liberal e pela crença no mercado como instrumento de alocação ótima de 

recursos escassos. O papel do Estado estaria limitado a algumas funções essenciais 

como a manutenção da lei, da ordem, e da propriedade privada (Mendonça e Araújo, 

p. 05). 

 

Todos estes fatores fazem com que se defenda veementemente uma política fiscal 

rígida baseada em controles sobre o gasto e a arrecadação pública, para evitar que tal política 

prejudique o equilíbrio estável e natural do sistema (Sicsú, 2007). Sendo assim Friedman, 

como podemos ver no trecho abaixo, defende a adoção de um orçamento equilibrado sem 

qualquer interferência da conjuntura econômica. 

 

Para o caso da política fiscal, a contrapartida apropriada da norma monetária seria 

planejar o programa de investimentos inteiramente em termos do que a comunidade 

quer fazer por meio do governo em vez de fazê-lo privadamente e sem nenhuma 

preocupação com os problemas da estabilidade econômica de ano para ano; planejar 

as taxas e impostos de modo a garantir renda suficiente para cobrir as despesas 

programadas com base na média de um ano para outro, ainda aqui sem preocupação 

com as mudanças anuais na estabilidade econômica, e evitar mudanças erráticas nas 

despesas ou taxas governamentais (Friedman, 1985, p. 78).  

 

Assim como a regra de crescimento constante da oferta monetária fora substituída, 

na sua versão moderna, pelo Regime de Metas de Inflação, a ―regra‖ de orçamento 

equilibrado ganhou sua versão moderna com a regra de manutenção da relação dívida/PIB, na 

qual através de uma política fiscal controlada, o governo garante um ambiente econômico que 

permita que os agentes racionais e ao mercado promovam um crescimento econômico 

sustentável.  

Em suma, no novo modelo, a PF (Política Fiscal) e a gestão da dívida pública visam 

apenas garantir a solvência do governo, e não mais os tradicionais objetivos 

macroeconômicos da política fiscal, definidos em termos de taxas de crescimento do 

PIB e de taxas de inflação. Esses objetivos, supõe-se, seriam alcançados 

indiretamente, à medida que o controle da relação D/Y (Dívida/PIB) sinalize aos 

detentores ou potenciais compradores de títulos públicos a garantia de solvência do 

setor público. Isto permitiria à economia operar com taxas de juros mais baixas, 

favorecendo o crescimento do produto agregado (Hermann, 2006, p. 13). 
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A Política Cambial Ortodoxa, o Livre Comércio e a Liberalização dos Movimentos de 

Capitais – O Novo Padrão-Ouro e a Fé no Livre Mercado 

 

No âmbito externo, mas especificamente em relação à taxa de câmbio, Friedman 

rende-se novamente à exaltação do padrão-ouro como solução ideal, tanto do ponto de vista 

cambial como monetário
23

, porém impossível de ser realizada (Friedman, 1985). 

Para Friedman, apesar de o padrão-ouro ser o ideal, os mecanismos consagrados e 

desejados realizados pelo padrão-ouro poderiam ser reproduzidos em um sistema flutuante de 

taxas de câmbio, considerado a única solução satisfatória para a questão, dado que garantiriam 

a estabilidade do sistema e, ao mesmo tempo, a liberdade aos indivíduos que o compõem. 

 

[...] Fundamentalmente, um sistema de taxas flutuantes de câmbio tem mais em 

comum com um verdadeiro padrão-ouro, do que qualquer outro sistema [...] – no 

sentido de deixar aos indivíduos a liberdade de compra e venda de moeda, como 

quiserem, ou os deixar livres da influência do governo (Friedman e Roosa, 1967, p. 

23). 

 

Além da sua similitude com o padrão monetário internacional desejável, o câmbio 

flutuante, retiraria do escopo governamental a definição deste preço, evitando com isso os 

problemas oriundos da fixação de preços, que são largamente criticados pela teoria 

neoliberal
24

, bem como eliminaria a intervenção governamental neste mercado.  

 

Há, apenas, uma única solução satisfatória: abolir a fixação dos preços pelo governo. 

Deixar as taxas de câmbio se tornarem preços do mercado livre, determinados 

fundamentalmente pelas negociações privadas. Deixar que o governo, simplesmente, 

fique fora da questão (Friedman e Roosa, 1967, p. 20). 

 

Outro beneficio oriundo da implantação desse sistema reside no término dos 

problemas relacionados ao balanço de pagamentos, uma vez que a taxa de câmbio equilibraria 

o mesmo através de alterações no seu valor.  

 

Um sistema como o descrito acima (câmbio flutuante) resolveria o problema do 

balanço de pagamentos definitivamente. Não poderia surgir nenhum déficit que 

tivesse que levar os funcionários do governo a solicitar a assistência dos países e 

bancos centrais estrangeiros; ou a pedir ao presidente [...] que se comportasse como 

um banqueiro preocupado tentando reconquistar a confiança em seu banco; ou forçar 

uma Administração que prega o mercado livre a impor restrições à importação; ou a 

                                                 
23

 Friedman, como já demonstrado anteriormente, afirmava que o padrão-ouro, ou padrão-

mercadoria era um eficiente mecanismo monetário, uma vez que estabelecia regras na condução da política 

monetária. Já do ponto de vista cambial, o padrão ouro é admirado por dispensar a atuação do banqueiro central, 

e principalmente por conduzir o ajuste automático em caso de problemas no Balanço de Pagamentos (Friedman, 

1985) 
24

 Segundo Friedman: Fixe os preços e os problemas multiplicarão; deixe os preços alcançarem 

seu próprio nível nos mercados livres – e os problemas desaparecerão (Friedman e Roosa, 1967). 
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sacrificar interesses nacionais e pessoais importantes à questão trivial do nome da 

moeda em que os pagamentos são feitos. Os pagamentos estarão sempre em 

equilíbrio porque um preço – a taxa cambial – terá a liberdade de criar tal equilíbrio. 

Ninguém poderá vender dólares a não ser que possa encontrar alguém para comprá-

los; e vise-versa (Friedman, 1985, p. 71). 

 

Como parte de um sistema ideal, o sistema de câmbio flutuante
25

 resolveria o 

problema de liquidez em relação à moeda internacional, uma vez que as reservas 

internacionais não representariam a fonte de obtenção do numerário externo, fonte esta que 

seria substituída pelas relações de compra e venda de moeda estrangeiro no mercado.  

 

Num sistema de taxas flutuantes de câmbio, o problema da liquidez desaparece. Não 

há necessidade de reservas oficiais de divisas estrangeiras. Os indivíduos privados 

fornecerão as reservas necessárias – do mesmo modo que o fazem quanto artigos 

que comerciam num mercado livre. Se uma determinada movimentação das taxas de 

câmbio parece temporária, será do próprio interesse dos indivíduos que controlam o 

câmbio reduzirem a alteração por meio de especulação e, pode contar que eles o 

farão (Friedman e Roosa, 1967, p. 21). 

 

Por fim, segundo Friedman, o sistema de câmbio flutuante conduziria a economia 

ao livre comércio ―o qual provocará um desmantelamento dos controles de câmbio e cotas de 

importação e uma redução das tarifas” (Friedman e Roosa, 1967, p. 59). O sonho do 

liberalismo smithiano seria enfim realizado pela força do mercado. 

Somadas a política de câmbio flutuante, Friedman defende o processo de 

liberalização dos mercados, processo este que propiciaria maior crescimento econômico 

(Friedman, 1985) e promoveria a causa da liberdade em âmbito mundial. Para tanto se 

defende uma postura diferenciado do processo de ―abertura‖. Onde este não se daria através 

de negociações, mas da livre iniciativa das nações, dado o seu reconhecimento das benesses 

do livre mercado. 

O método que tentamos adotar foi o de negociações recíprocas de redução de tarifas 

com outros países. Isso me parece uma prática errada. Em primeiro lugar, tem como 

consequência um ritmo. Progride mais rapidamente quem se move sozinho. Em 

segundo, leva a uma visão errônea do problema básico. Faz parecer que as tarifas 

ajudam o país que as impõem enquanto prejudicam os outros, como se, quando 

renunciamos uma tarifa, estivéssemos abandonando algo bom e tenhamos de receber 

algo de volta, sob a forma de redução nas tarifas impostas pelos outros países. Na 

verdade, a situação é completamente diversa. Nossas tarifas nos prejudicam tanto 

quanto aos outros países. Nós nos beneficiaríamos da renúncia a nossas tarifas, ainda 

que os outros países não fizessem o mesmo. É evidente que teríamos ainda maiores 

benefícios se também reduzissem as deles, mas nosso beneficio não exige que isso 

aconteça. Os interesses próprios coincidem, não conflitam (Friedman, 1985, p. 73). 

                                                 
25

 É valido lembrar que a teoria neoclássica, apesar de atualmente apontar para uma tendência a 

defesa do câmbio flutuante, dado a menor interferência do estado, e maior influência do mercado, apresentou, 

desde o seu ressurgimento como mainstream, alternâncias em relação a este tema, chegando a propor a adoção 

do câmbio fixo como melhor forma de condução da economia.  
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A defesa da liberalização comercial, por sua vez, encontra suas origens nas 

criticas feitas pelos economistas liberais do século VIII aos mercantilistas, nos modelos de 

vantagens absolutas (desenvolvido por Smith) e de vantagens comparativas (desenvolvido por 

Ricardo) no comercio internacional e em seus desenvolvimentos mais atuais (Salvatore, 

2000).  

 

Na tradição do pensamento liberal, o comércio exterior sempre foi enxergada como 

um indutor da melhoria dos padrões de consumo, pela utilização mais eficiente dos 

recursos e pelo aumento da eficiência das empresas, que enfrentam à concorrência 

internacional. Esta argumentação defende que a prática do comércio internacional 

livre também contribui para uma distribuição mais equitativa da renda, na medida 

em que corrige a remuneração dos fatores segundo suas disponibilidades relativas 

(Rodrigues e Lucena, 2003, p. 347). 

 

Estes argumentos, por sua vez também são utilizados para a defesa da 

liberalização de capitais
26

, dado que os “ganhos da liberalização dos movimentos de capital 

são de mesma natureza que os ganhos da liberdade comercial”  (Sicsú e Carvalho, 2006, p. 

09). Neste aspecto, Fischer, grande defensor e entusiasta do livre fluxo de capitais afirma: 

 

[...] Free capital movements facilitate a more efficient global allocation of savings, 

and help channel resources into their most productive uses, thus increasing 

economic growth and welfare. From the individual country’s prespective, the 

benefits take the form of increases in both the potential pool of investable funds, and 

the acess of domestic residents to foreign capital markets. From the viewpoint of the 

international economy, open capital accounts support the multilateral trading system 

by broadening the channel through which developed and developing countries alike 

can finance trade and investment and attain higher levels of income. International 

capital flows have expanded the opportunities for portfolio diversification, and 

thereby provided investors with a potential to archive higher risk-adjusted rates of 

returns. And just as current account liberalization promotes growth by increasing 

acess to sophisticated technology, and export competition has improved domestic 

technology, so capital account liberalization can increase the efficiency of domestic 

financial system
27

 (Fischer, 1998, p. 03). 

                                                 
26

 Segundo Sicsú e Carvalho (2006), outro argumento geralmente utilizado a favor da liberalização 

refere-se à eficácia das barreiras/controles associadas ao movimento de capitais. Este argumento afirma os 

controles não são eficazes pelo fato de os mercados criarem mecanismos próprios para driblar os mesmos, o que 

os torna inúteis e a sua criação um desperdício de energia. Porém como bem saliente Sicsú e Carvalho (2006), 

neste mesmo texto, este argumento apresenta-se como uma falsa defesa da livre movimentação dos capitais, há 

ja visto que este argumento não analisa o impacto das barreiras/controles sobre o sistema, mas sim sua eficácia 

em cumprir o que é desejado, ou seja, não fazem qualquer alusão, no caso de se conseguir controles eficazes, se 

isto promoveria o bem ou o mal para o sistema econômico.  
27

 Movimentos livres de capital facilitam uma alocação global mais eficiente das poupanças, e 

ajuda a canalizar recursos para usos mais produtivos, aumentando o crescimento econômico e o bem-estar. Da 

perspectiva das economias individuais, os benefícios tomam forma de aumentos tanto no potencial conjunto de 

fundos para investimento, como no acesso aos mercados de capitais externos aos residentes domésticos. Do 

ponto de vista da economia internacional, a contas de capitais abertas suportam o sistema de comércio 

multilateral ao alargar os canais pelos quais países desenvolvidos e em desenvolvimento podem financiar o 

comércio e os investimentos e atingir altos níveis de renda. Fluxos internacionais de capital têm expandido as 

oportunidades de diversificação de portfólio, e assim provendo aos investidores maiores taxas de retorno 

ajustadas pelo risco. E assim como a liberalização das contas correntes promovem crescimento através do 
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Dados estes fatores qualquer ação que venha a “criar obstáculos à livre 

movimentação de capitais distorce a alocação de recursos fazendo com que os capitais, 

especialmente nas economias em desenvolvimento, onde eles são mais escassos, sejam mal 

utilizados” (Sicsú e Carvalho, 2006, p. 09).  

Além disso, segundo a ótica econômica neoclássica, o movimento especulativo-

financeiro-internacional, além de gerar benefícios alocativos e maior bem-estar a nação que 

adere ao mesmo tem, como função adicional, disciplinar a política econômica dos países que 

se abrem ao capital estrangeiro
28

, dado que “representa uma restrição à condução da política 

monetária e fiscal (no qual) [...] pelo fato de que o responsável por sua condução é punido 

por meio de uma fuga de capitais
29

” (Pires, 2006, p. 129). Como analisa Amado: 

 

[...] Esse resultado (movimento especulativo de capitais) tem ainda como efeito 

colateral disciplinar de forma mais estrita as autoridades monetárias nacionais no 

sentido de inviabilizar o uso de políticas monetárias que procurem romper os 

resultados de equilíbrio de longo prazo dessas economias e que, em decorrência 

dessas ações, produzam processos inflacionários indesejados. Dentro dessa 

perspectiva, o melhor a fazer é liberalizar o mercado e permitir a livre ação dos 

agentes nesse mercado, pois é isso que possibilita o nível de equilíbrio de pleno 

emprego sem grandes custos tanto no curto quanto no longo prazos (Amado, 2006, 

p. 88-89) 

 

Todos esses fatores fazem com que Fischer afirme que a liberalização da conta de 

capitais seja ―um passo inevitável no caminho do desenvolvimento, que não pode ser evitado e 

deveria ser abraçado. Afinal, todas as economias as economias mais avançadas têm contas 

de capital abertas‖ (Fischer, 1998, apud Sicsú e Carvalho, 2006, p. 11)
30

. 

                                                                                                                                                         
aumento do acesso a tecnologias sofisticadas, que tem desenvolvido através da competição a tecnologia 

domestica, a liberalização da conta de capital pode o aumento da eficiência do sistema financeiro domestico 

(tradução do autor). 
28

 Neste caso o argumento pró-liberalização parte do ―julgamento implícito [...] de que a 

autonomia dada (pelos controles de capitais) [...] seria usada de forma irresponsável e que, portanto o bem-

estar dessas economias seria maior em uma situação em que o mercado fosse capaz de impedir aventuras 

políticas” (Sicsú e Carvalho, 2006, p. 18). 
29

 Ainda segundo Pires (2006, p. 129): “Os agentes reagem dessa forma porque percebem uma 

perda dos ativos domésticos que estão retendo em relação aos ativos estrangeiros”. 
30

 Como o próprio autor do texto salienta, este argumento autodeterminista que afirma que os 

países em desenvolvimento deveriam seguir os passos dos países desenvolvidos quanto a liberalização dos 

capitais, como forma de obter os benefícios oriundos da conversibilidade desta conta do Balanço de Pagamentos, 

demonstra a falta de conhecimento historio do proponente, haja visto que os países desenvolvidos adotaram, e 

em certa medida, continuam a adotar controles de capitais em sua economia, além disso, fizeram uso dos mesmo 

para alcançar a posição econômica que hoje se encontram (Sicsú e Carvalho, 2006). Segue-se que este 

argumento de comparação a-histórica também é debatido por Chang (2006), que afirma que os países 

desenvolvidos, após alcançarem esse novo patamar econômico, optam por negar as políticas que os mesmos 

adotaram durante seu processo de desenvolvimento, afirmando que tais políticas não servem e não devem ser 

utilizadas pelos países que ainda galvam alcançar o título de nações desenvolvidas. 
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A partir deste novo arranjo macroeconômico, composto por política monetária e 

fiscal baseada em um sistema de regras (Sistema de Metas de Inflação e controle da relação 

Divida/PIB), de um sistema de câmbio flutuante e da liberdade econômica em termos 

mundiais (abertura econômica-financeira-comercial), o pensamento neoclássico-ortodoxo-

neoliberal reorganizou a condução da economia, que seria concebido com a redução do poder 

do Estado a favor do mercado, que como um avião no piloto automático conduziria a 

economia a seu ótimo paretiano, como afirma Einaudi
31

.  

 

O problema, hoje em dia, não consiste em multiplicar ainda mais o número de 

instrumentos à disposição dos pilotos que controlam os comandos manuais do avião 

no qual viajamos; eles são já em número bastante para que tenhamos a certeza de 

que a equipagem domina efectivamente todos os dados do voo sem que exista risco 

de erro ou de esquecimento; mas antes em desenvolver um conjunto de regras 

constitucionais e institucionais que desempenhem, relativamente à economia, o 

mesmo papel que, nos aviões modernos, é confiado ao mecanismo de ―pilotagem 

automática‖ e aos processos eletrônicos de condução em voo. Tal sistema não 

suprime o piloto, mas este não assume directamente os comandos, a menos que 

ocorra um acontecimento imprevisível, ou para cujo tratamento o sistema de 

condução automática não possa estar programado (Einaudi, 1978, apud Lepage, 

1988, p. 96) 

 

01.3  A Crítica ao Modelo Neoliberal – A Interpretação Errônea dos Fatos  

 

Depois de expostos os fatores que levaram a efervescência do pensamento 

neoclássico-ortodoxo-neoliberal, bem como seus pressupostos teóricos e proposições de 

condução da política econômica, pode-se agora analisar a procedência de seus pressupostos 

bem como a validade de suas propostas. 

Neste âmbito a primeira critíca que surge ao ideário ortodoxo se baseia na crença 

de que seu instrumental é o único capaz de promover o crescimento econômico. Como afirma 

Comblin (1999): 

 

Os defensores mais fanáticos do neoliberalismo afirmam que é o único sistema que 

funciona, o único sistema capaz de gerar cada vez mais riquezas. Já que eles 

consideram que a produção de riqueza é a finalidade da economia, concluem que o 

neoliberalismo, como capitalismo radical, livre de constrangimento, é o único 

sistema eficaz. O neoliberalismo seria o ponto de chegada da economia (Comblin, 

1999, p. 115). 

 

Retirando-se os fatores ideológicos presentes na afirmação, a mesma nega o boom de 

crescimento econômico que marcou os ―30 anos gloriosos‖ do capitalismo, período este 

                                                 
31

 Vale neste aspecto lembrar que apesar de estas políticas se enquadrarem no ideário econômico 

neoliberal, estas políticas não representam a única alternativa de implantação do neoliberalismo, haja visto que 

existem outros mecanismos de política econômica baseados na redução do Estado na economia. 
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marcado essencialmente por políticas de cunho keynesiano que produziram um cenário 

econômico que o neoliberalismo ainda não logrou alcançar, bem como omite os impactos 

desestabilizadores que suas práticas provocaram na economia mundial.  

 

O neoliberalismo foi a ideologia hegemônica dos anos 1980 até o começo dos anos 

2000. Foi a ideologia adotada e promovida pelos governos americanos a partir  de 

Ronald Reagan. Desde o inicio desta década, porém, sua intrínseca irracionalidade, 

seu fracasso em promover o crescimento econômico dos países em 

desenvolvimento, sua efetividade em promover a concentração de renda nos dois por 

cento mais ricos de todas as sociedades ricas ou em desenvolvimento em que suas 

ideias eram adotadas, e o aumento da instabilidade macroeconômica demonstrada 

pelas seguidas crises financeiras nos anos 1990 – todos esses fatos eram indicações 

de seu esgotamento (Bresser-Pereira, 2009, p. 06).  

 

Na verdade seu insucesso demonstra sua incapacidade de refletir a realidade. Uma 

visão que superdimensiona o mercado e sua capacidade de promoção do desenvolvimento 

econômico.   

O livre mercado é utopia porque os seus defensores não contemplam o mercado real, 

não partem de considerações empíricas. Contemplam a ideia de mercado puro e 

deduzem dela todas as virtudes do mercado. Não se trata de mercado real, e, sim, de 

ideal de mercado, do mercado perfeito. Porém, postulam que o mercado produzirá 

todas as virtudes do mercado perfeito e ideal na medida em que se aproxima do 

ideal. Por isso, o progresso da humanidade exige progresso na liberdade de mercado. 

O mercado pretende julgar e orientar e evolução da economia. Eis o perigo 

(Comblin, 1999, p. 17). 

 

E subestima o Estado propondo que este se afaste cada vez mais do ambiente econômico 

como meio de trazer maior liberdade ao sistema. 

 

Un supuesto es que el Estado es ineficiente y por lo tanto se recomienda limitar los 

gastos gubernamentales. Por la misma razón, se supone que el sector privado pude 

destinar los ingresos a fines más rentables para toda la sociedad, de donde derivan 

que se deben limitar los impuestos. Asimismo como se supone que mediante el libre 

mercado es posible la óptima asignación de recursos, se concluye que se deben 

eliminar los controles sobre precios y salarios. El argumento se extiende a la esfera 

internacional, por lo que proclaman el libre comércio. Finalmente, el supuesto de 

libertad de mercado se amplía a todo tipo de aspectos, inclusive a aquellos de bien 

social, recomendando eliminar las regulaciones en todos los campos, incluyendo los 

relativos a educación y salud
32

 (Villarreal, 1986, p. 98) 

 

                                                 
32

 Uma hipótese é que o Estado é ineficiente e, portanto, é recomendável limitar os gastos do 

governo. Pela mesma razão, presume-se que o setor privado poderia usar os rendimentos para fins mais rentáveis 

para a sociedade, disso deriva a ideia de limitar os  impostos. Também se supõe que o mercado livre promove a 

alocação ótima de recursos, de onde se concluiu remover os controles sobre preços e salários. O argumento se 

estende ao plano internacional, para proclamar o livre comércio. Finalmente, a suposição de livre mercado se 

estende a todos os tipos de questões, incluindo as de seguridade social, recomendando a remoção de 

regulamentações em todos os campos, inclusive os relativos à educação e saúde (tradução do autor). 
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 Neste ponto ao superdimensionar o mercado e subestimar o Estado o 

neoliberalismo realiza uma interpretação errônea ao associar o intervencionismo 

governamental ao totalitarismo, esquecendo os ―30 anos gloriosos‖ se deram durante um 

período democrático, e que muitas vezes as políticas neoliberais foram introduzidas em 

ambientes totalitários
33

. 

 

[...] segundo Friedman, somente há dois métodos para organizar as atividades 

econômicas de milhões de pessoas: o Estado totalitário ou livre-mercado. Quem não 

adota o livre-mercado, cai no Estado totalitário. Por isso, para ele tanto o Estado de 

Bem-estar como os programas econômicas de inspiração keynesiana levam 

inevitavelmente ao Estado totalitário. O New Deal de Roosevelt não é 

substancialmente diferente do comunismo de Stálin. Não há outras opções. Embora 

o autor reconheça que no modelo não existe em estado puro, afirma que os sistemas 

concretos devem ser julgados a partir da antinomia fundamental: ou o totalitarismo 

ou o livre mercado (Comblin, 1999, p. 45). 

 

Além disso, vale lembrar que Estado e mercado são duas instituições que atuam no sistema 

econômico e que opô-las, como faz a agenda neoliberal, apenas trás malefícios à sociedade, 

haja visto que ambas se completam e cumprem papéis essenciais no ambiente econômico. 

Soma-se a isto que o Estado, sendo democrático, reflete as vontades da população
34

, 

população esta que ao mesmo tempo em que decide como o Estado deve conduzir a vida em 

sociedade, sofre as consequências de sua decisão. 

 

O Estado é o sistema constitucional-legal e a organização que o garante; é, portanto, 

a instituição fundamental de cada sociedade, é a matriz das demais instituições, é o 

princípio coordenador ou regulador com poder sobre toda a sociedade e o aparelho 

político que permanentemente o executa e reforma. É através da lei ou da ordem 

jurídica que se coordenam as ações sociais, e é através da administração pública que 

se garante essa coordenação. Já o mercado é uma instituição mais limitada, mas 

igualmente fundamental: é o mecanismo de competição econômica regulado pelo 

Estado que logra uma coordenação relativamente automática das ações econômicas; 

é a instituição que complementa a coordenação mais ampla realizada pelo Estado. 

Não faz sentido, portanto, opor Estado a mercado. Podemos ver problemas no 

Estado, podemos entender que determinadas atividades podem ser mais bem 

coordenadas se o Estado limitar sua regulação do mercado, mas não podemos ver as 

duas formas de coordenação como alternativas, porque o Estado sempre regulará os 

mercados, e porque a responsabilidade final pela boa ou má coordenação não será do 

mercado, que não tem vontade, mas será da sociedade que, através das suas formas 

de organização política – a sociedade civil ou nação – constitui seu Estado e, no 

Estado democrático, elege seu governo (Bresser-Pereira, 2009, p. 04). 

 

                                                 
33

 Vale lembrar que a primeira experiência neoliberal em solo sul-americano ocorreu no Chile em 

1973 durante o governo ditatorial do General Pinochet. 
34

 Como diria Bresser-Pereira: ―O Estado enquanto ordem jurídica é a realização concreta da 

liberdade e da razão humanas. É o nosso instrumento por excelência de ação coletiva‖ (Bresser-Pereira, 2009, 

p. 09).  
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Quanto às criticas em relação à política econômica proposta, a primeira diz 

respeito à adoção de regras na condução da política econômica, seja fiscal ou monetária. 

Regras essas que se tornam tautológicas quando se afirma que o mercado é naturalmente 

estável e que o Estado apresenta-se como o fator perturbador ao sistema (Sicsú, 2007). Algo 

visivelmente enganoso, sobretudo quanto o mundo acaba de enfrentar uma grande crise 

econômica fruto das ações errôneas cometidas pelo mercado (Krugman, 2009). 

Mais especificamente, o diagnostico neoclássico-ortodoxo-neoliberal sobre o 

comportamento da moeda na economia, que serve de base para a elaboração de sua proposta 

de política monetária, guarda uma visão muito particular da economia, onde o ―valor ou a 

natureza da moeda é determinado unicamente pela sua quantidade, a moeda, na realidade 

sem qualidades. Ela não tem um conceito, pois em si mesma não é nada, ela não importa pelo 

que ela é, mas apenas pela sua quantidade” (Corazza, 1996, p. 01). Ou seja, a moeda é 

encarada como um intermediário de trocas, não sendo desejada por si mesma, nem tendo 

atributos especiais, como a alta liquidez, por exemplo, que é capaz de reduzir as inquietudes 

humanas (Keynes, 1996), e que faz com que a relação causal entre quantidade de moeda e 

transações se rompa através do entesouramento. A moeda não é capaz de romper a 

estabilidade econômica (taxa natural de desemprego), uma vez que esta é obtida ex-ante 

(Mollo, 2003). Neste aspecto a teoria monetária clássica (Teoria Quantitativa da Moeda) 

assim como a teoria neoclássica representam uma teoria da negação da moeda (Corazza, 

1996), na qual a mesma por sua neutralidade não afeta o funcionamento econômico. 

 

[...] Isto é consistente com a defesa que Friedman faz da existência de uma taxa 

natural de desemprego, cujo nível gira em torno de parâmetros reais, como 

desenvolvimento tecnológico e oferta de recursos naturais, nunca podendo ser 

alterada, através de variáveis monetárias. Continua-se, portanto, a afirmar o 

postulado da neutralidade da moeda, segundo o qual variações monetárias não 

podem afetar permanentemente variáveis reais, como produto, renda, emprego e taxa 

de juros real. Friedman e outros monetaristas, afirmam que a taxa de juros é 

determinada em termos reais e não monetários [...] Negam, ao mesmo tempo, que 

um aumento de moeda seja mantido entesourado na forma líquida, devendo mais 

cedo ou mais tarde ser gasto em bens e serviços. Todo aumento de moeda irá afetar 

gastos e renda nominal, e não pode permanecer nem entesourado nem aplicado só 

em ativos financeiros. Em outras palavras, a moeda pode drenar variáveis nominais, 

mas não pode fazer nada para o crescimento real da economia. Dessa forma, os 

monetaristas modernos voltam a defender a neutralidade de longo prazo da moeda 

(Corazza, 1996, p. 07). 

 

Com a definição de uma economia que nega as características implícitas da 

moeda, e que afirma que a inflação é, em todos os momentos, um fenômeno monetário 

(Friedman, 1985), a teoria neoclássica ―realiza um reducionismo ao considerar que os ciclos 
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econômicos têm, como causa principal, alterações na oferta monetária” (Modenesi, 2005, p. 

80), além disso, não faz uma distinção entre variações de preços oriundas da produção, e as 

oriundas da demanda agregada (Keynes, 1996), que fazem com que a inflação apresente 

causas diferenciadas (Sicsú, 2007). 

 

A perspectiva ortodoxa observa a moeda como um elemento neutro e incapaz de 

deslocar a economia real de seu nível de equilíbrio de longo prazo (acreditando neste 

conceito), com algumas escolas observando essa tendência também no curto prazo. 

A possibilidade de interferência da esfera monetária sobre a real ocorre apenas como 

resultado das fricções próprias desse período e que, por serem fricções, não são 

características definidoras da economia em seu estado puro. Portanto, do ponto de 

vista de política econômica, o mais adequado a fazer é deixar que as ―leis naturais‖ 

do mercado conduzam a economia ao seu equilibrio de pleno emprego, sem 

intervenções exógenas do Estado por meio da política monetária, que podem, dentro 

dessa perspectiva, gerar uma instabilidade desnecessária e, sobretudo, inflação 

(Amado, 2006, p. 88) 

 

Além da incapacidade da teoria neoclássica-ortodoxa-neoliberal de diagnosticar as 

origens inflacionárias, o que a faz adotar com frequência o remédio errado ao paciente 

enfermo (Sicsú, 2007), ou seja, política monetária restritiva a qualquer sinalização de 

inflação. A mesma utiliza como um dos seus pressupostos a formação de expectativas 

racionais que carrega a afirmação de que todos aos agentes formam suas expectativas de 

acordo com a teoria econômica, o que traz à tona capacidade dos agentes de conseguirem 

interpretar todas as variáveis econômicas pertinentes para formularem suas expectativas em 

relação ao futuro, algo que não encontra respaldo na realidade, haja visto que   

―jamais houve consenso entre os próprios economistas quanto ao modelo que descreve o 

efetivo funcionamento da economia‖ (Modenesi, 2005, p. 144). 

Outro ponto a ser criticado é a independência do Banco Central, neste ponto 

torna-se válido utilizar uma crítica interna da teoria neoclássica para apontar os problemas 

existentes nesta proposta. Segundo Friedman: 

 

[...] Qualquer sistema que dê tanto poder a um grupo de homens cujos erros – 

compreensíveis ou não – podem ter efeitos tão severos e amplos é um mau sistema. 

É um mau sistema para os que acreditam na liberdade justamente porque dá a 

poucos homens um poder tão grande sem que seja exercido nenhum controle efetivo 

pelo corpo político – este é o argumento-chave político contra um banco central 

―independente‖. Mas é um mau sistema, mesmo para os que põem a segurança 

acima da liberdade. Erros, compreensíveis ou não, não podem ser evitados em 

sistemas que dispersam a responsabilidade mas dão poderes amplos a um pequeno 

grupo de homens e, portanto, tornam ações políticas importantes altamente 

dependentes de acidentes de personalidade. É este o argumento-chave técnico contra 

a existência de um banco central ―independente‖. Parafraseando Clemenceau, 

dinheiro é coisa importante demais para ser deixado aos banqueiros centrais 

(Friedman, 1985, p. 54). 
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Além dos aspectos ligados a condução da política monetária, a interpretação da 

teoria neoclássica-neoliberal, do processo de abertura econômica-financeira-comercial, 

apresenta considerações que beiram à ingenuidade (Pires, 2006).  

Neste aspecto o primeiro ponto a salientar é a negação por parte deste corpo 

teórico da instabilidade intrínseca presente no mercado especulativo internacional, 

instabilidade que amplia a vulnerabilidade externa das econômicas que se sujeitam a tais 

práticas. Como afirma Amado (2006): 

 

[...] a especulação é intrínseca ao próprio processo econômico e a agilidade 

conferida ao capital financeiro pelo processo de globalização e a possibilidade de 

usar as moedas nacionais como mais um ativo para obter ganhos especulativos 

conferem à economia internacional um caráter absolutamente instável. Portanto, o 

próprio mercado é a origem das estabilizações e dele não se pode esperar 

mecanismos suavizadores de ciclos nem no curto nem no longo prazos, dado que 

estas duas dimensões estão inerentemente ligadas (Amado, 2006, p. 99) 

 

Neste aspecto, a instabilidade torna-se mais grave em economias em periféricas, o 

que nega os benefícios econômicos proferidos por Fischer (1998), como demonstra Amadeo: 

 

[...] Economias periféricas tendem a ser mais vulneráveis ao movimento de capitais 

e essa exposição faz com que elas tanto estejam sujeitas ao seus ciclos domésticos 

de origem financeira à La Minsky, quanto importem parte da instabilidade associada 

aos ciclos de expansão e contração da liquidez internacional. As repercussões desses 

ciclos sobre o sistema real dessas economias são extremamente intensas e os 

mecanismos de proteção, muito frágeis (Amado, 2006, p. 101) 

 

Não obstante, a teoria econômica neoclássica, ao considerar a perda de autonomia 

por parte da autoridade monetária, que se vê refém do movimento especulativo internacional, 

como algo positivo, incorre num grave erro de percepção ao considerar que os objetivos 

internos de desenvolvimento são conciliáveis com os objetivos externos, e que este simples 

mecanismo fará a economia a trilhar seu caminho de prosperidade (Pires, 2006). 

 Por fim, como demonstra Sicsú (2006), a globalização financeira não representa  

um processo natural, uma nova realidade inevitável, um passo decisivo no caminho do 

desenvolvimento, como afirma Fischer (1998). Na verdade estas:  

 

[...] São realidades construídas a partir de iniciativas liberalizantes, não são 

resultados naturais dos tempos modernos que superaram o passado tal como a 

juventude de um ser humano que supera sua infância e será superada pela 

maturidade. A globalização financeira é o resultado de um conjunto bem organizado 

de iniciativas nas esferas da propaganda ideológica, da disputa política, da 

reelaboração de leis e da formação acadêmica. Os benefícios econômicos 

propiciados pela globalização financeira aos países não desenvolvidos, segundo os 
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argumentos teóricos, não foram confirmados pelos trabalhos empíricos, 

considerados neste caso insuspeitos, de técnicos do FMI (Sicsú, 2006b)  

 

Neste aspecto, apesar da teoria econômica neoclássica se apresentar como uma 

realidade bem construída, a mesma não encontra respaldo nem na nação hegemônica, que 

advoga a sua introdução. Ou seja, os Estados Unidos, que pregam as políticas neoliberais 

como solução para os problemas do mundo, não a adotam em seu território nem em relação a 

seus aliados, o que demonstra sua desconfiança em relação a seus preceitos.  

  

Os neoliberais querem um Estado enfraquecido. No entanto, nos Estados Unidos, o 

Estado está cada vez mais implicado na economia. O Estado assume no mundo 

inteiro o papel de promotor das exportações norte-americanas. Pratica o 

protecionismo, obriga as nações fracas a seguirem uma programação que favoreça 

os interesses dos Estados Unidos. Proclamam um Estado fraco com relação às 

empresas, mas forte para defender as empresas contra a concorrência dos 

estrangeiros e contra as reivindicações dos trabalhadores (Comblin, 1999, p. 159). 

 

Todos estes fatores, incapacidade de refletir a realidade, incapacidade das 

políticas econômicas propostas de gerarem os resultados desejados, negação da importância 

da moeda, negação da importância do Estado, superestimação das qualidades do mercado, 

entre tantos outros, fazem da teoria neoclássica um campo teórico sujeito a uma significativa 

contestação, uma ciência que deixa de analisar como a economia é para analisar como a 

mesma deveria ser
35

.  

 

[...] Essa teoria (neoclássica), na segunda metade do século XX, transformou o 

modelo do equilíbrio geral em uma imagem ―ideal-realista‖ do sistema capitalista; a 

teoria macroeconômica das expectativas racionais demonstrou que não havia 

necessidade de política econômica para corrigir o ciclo econômico; e, como essa 

nova macroeconomia havia provado ser consistente com o equilíbrio geral, os 

modelos de crescimento demonstraram o mesmo. Em todo esse grande sistema 

teórico o principal critério de verdade não foram o ajustamento à realidade e a 

capacidade de previsão como se requer de uma ciência substantiva natural ou social, 

mas a coerência interna – o critério próprio das ciências metodológicas. Para tornar 

isto possível, o método principal adotado deixou de ser o empírico ou histórico – o 

método de Adam Smith e de Karl Marx – para ser hipotético-dedutivo. A teoria 

econômica neoclássica tornou-se uma ciência puramente hipotético-dedutiva por 

isso mesmo, puramente matemática, e se transformou na demonstração perfeita de 

como os mercados são ou tendem a ser auto-regulados, e, portanto, porque o Estado 

é quase desnecessário – apenas responsável pela garantia da propriedade e dos 

contratos (Bresser-Pereira, 2009, p. 15). 

                                                 
35

 Como diria Keynes: “Pode muito bem ser que a teoria clássica represente o caminho que a 

nossa economia, segundo o nosso desejo, deveria seguir, mas supor que na realidade ela assim se comporta é 

presumir que todas as dificuldades estejam removidas” (KEYNES, 1996, p. 66). 
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CAPÍTULO 02: AS POLÍTICAS ECONÔMICAS DA MACROECONOMIA 

ORTODOXA NO BRASIL E SEUS EFEITOS (1999-2009) – A ESTABILIDADE NA 

INSTABILIDADE 

 

As políticas neoliberais, por sua vez, chegaram ao território tupiniquim, bem 

como aos demais países da América Latina, sob a édige do Consenso de Washington. 

O Consenso de Washington, expressão cunhada pelo economista norte-americano 

John Willianson, que designa o resultado das reuniões ocorridas na capital federal norte-

americana, em que participaram funcionários do governo daquele país, do FMI, do Banco 

Mundial e do BID (Banco Interamericano do Desenvolvimento), corresponde a um conjunto 

de reformas econômicas que abrangia inicialmente dez áreas, quais sejam:  

1. Disciplina fiscal; 

2. Priorização dos gastos públicos; 

3. Reforma tributária; 

4. Liberalização financeira; 

5. Reforma do regime cambial; 

6. Liberalização comercial; 

7. Abertura do país ao investimento direto estrangeiro; 

8. Privatização; 

9. Desregulação; 

10. Defesa da propriedade intelectual 

Que, por sua vez, deveriam resolver os problemas econômicos latino-americanos. Neste 

aspecto, as políticas propostas apresentam um forte viés neoliberal, ao advogar a soberania 

dos mercados e a redução drástica do Estado. 

   

As propostas do Consenso de Washington nas 10 áreas a que se dedicou convergem 

para dois objetivos básicos: por um lado, a drástica redução do Estado e a corrosão 

do conceito de Nação; por outro, o máximo de abertura à importação de bens e 

serviços e à entrada de capitais de risco. Tudo em nome de um grande princípio: o 

da soberania absoluta do mercado auto-regulável nas relações econômicas tanto 

internas quanto externas (Batista, 1994, p. 18). 

 

Porém, diferentemente do neoliberalismo estadosunidense e europeu da década de 

1970, o neoliberalismo latino-americano não lutava contra a possibilidade de uma emergência 

socialista ou comunista, mas sim contra a política da CEPAL (Comissão Econômica para 
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América Latina e Caribe) que através de suas propostas políticas de intervenção estatal
36

 

buscava um modelo de desenvolvimento autônomo baseado na busca da soberania econômica 

nacional através de um processo de substituição de importações (Comblin, 1999). 

 

Para os neoliberais o modelo da CEPAL foi um fracasso completo e a causa da 

permanência do subdesenvolvimento na América Latina, assim como todos os 

problemas econômicos do mundo em geral vêm de Keynes. O modelo da CEPAL, 

adotado na América Latina na década de 50, foi, segundo eles, o modelo econômico 

que a levou praticamente à ruína (Comblin, 1999, p. 54). 

 

Processo este que promoveu grande crescimento e desenvolvimento na região, 

mas que, devido aos erros de conduta de seus executores (Comblin, 1999), que expuseram 

suas economias às oscilações do mercado financeiro internacional, bem como às oscilações da 

política econômica norte-americana, o que levou a região a uma séria crise econômica 

externa, com perda de autonomia e exposição aos anseios políticos de seus credores (Batista, 

1994). 

Por não serem capazes de resolver autonomamente seus problemas, tiveram de 

recorrer a organismos externos, a ajustes recessivos, ao inflacionismo, e a planos econômicos 

milagrosos que prometiam salvar a região, mas que traziam embutido um alto preço (Batista, 

1994). 

Prostrados e seduzidos pelo movimento incongruente do moderno
37

, os países e os 

economistas latino-americanos, por pressão, mas muitas vezes por opção (Batista, 1994), 

optaram por abandonar seu modelo próprio de desenvolvimento, cometendo o erro
38

 de 

importar um modelo novo de origem estrangeira, apresentado como a única alternativa 

(Nakatani e Oliveria, 2010), capaz de restaurar o progresso econômico na região. 

                                                 
36

 Neste aspecto vale lembrar que: “[...] A intervenção do Estado na economia dos países 

subdesenvolvidos (tão criticada pela lógica do Consenso de Washington e pelos economistas neoliberais), em 

particular, na América Latina, não foi orientada no sentido de limitar as funções do capital privado; ela surgiu 

precisamente para suprir as deficiências desse capital privado, buscar melhor aplicação para recursos escassos 

e dispersos, enfrentar a espoliação e a concorrência estrangeira, criar a base econômica necessária ao 

reforçamento da independência nacional” (Hoffmann, apud Sodré, 1997, p. 73). 
37

 Como afirma Paulo Nogueira Batista: ―Apresentado como fórmula de modernização, o modelo 

de economia de mercado preconizado no Consenso de Washington constitui, na realidade, uma receita de 

regressão a um padrão econômico pré-industrial caracterizado por empresas de pequeno porte e fornecedoras 

de produtos mais ou menos homogêneos. O modelo é o proposto por Adam Smith e referendado com ligeiros 

retoques por David Ricardo faz dois séculos‖ (Batista, 1994, p. 18). 
38

 ―Até a presente geração todos os economistas mais importantes ensinaram que não se pode 

transferir de uma nação para outra o modelo de desenvolvimento. Pois cada país tem sua cultura, seu modo de 

viver, seu tipo de relações sociais e, sobretudo, uma historia única. Ora, o desenvolvimento faz-se a partir da 

historia do país. Pensar que o modelo anglo-saxão vale para o mundo inteiro era considerado erro crasso. Para 

economistas atuais, parece que é dogma de fé” (Comblin, 1999, p. 103). 
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Foi desse modo que o Consenso de Washington, surgiu como uma fênix, sendo 

celebrado como a solução para todos os problemas da região. Uma fênix que escondia em 

suas asas um conjunto de contradições que comprometiam o sucesso do modelo. 

Primeiramente o modelo ignorava que a proposta de abertura comercial 

promoveria uma profunda reprimarização da economia, que os países pobres não teriam 

condições de competir com os países ricos e que os países ricos poderiam dificultar a entrada 

dos produtos dos países latino-americanos em seus mercados.  

 

A presunção do Consenso de Washington pareceria ser a de que os países latino-

americanos teriam condições de competir na exportação de produtos primários para 

os quais possuíssem uma vocação natural e/ou em produtos manufaturados sobre a 

base de mão-de-obra não qualificada de baixos salários. Como se fosse possível ou 

desejável perpetuar vantagens comparativas baseadas numa situação socialmente 

injusta e economicamente retrógrada e, ao mesmo tempo, enfrentar as visíveis 

nuvens negras do protecionismo que começam a se esboçar no horizonte dos 

mercados dos países desenvolvidos, em nome do que já classificam de "dumping 

social" (Batista, 1994, p. 22). 

 

Além disso, omitiu-se que apesar de a abertura comercial beneficiar alguns 

consumidores que passariam a ter acesso facilitado ao mercado internacional, muitos teriam 

seus empregos ceifados por atuarem em setores incapazes de competir no mercado 

internacional (Comblin, 1999, p. 59). Mas principalmente o modelo ignorou que o modelo de 

livre-comércio pode não se configurar como fonte de desenvolvimento de liberdade para os 

países que não alcançaram um nível suficiente de desenvolvimento. 

 
Às vezes, o livre comércio pode ser melhor política no curto prazo, já que maximiza 

o consumo corrente do país. Mas definitivamente não é o melhor caminho para 

desenvolver uma economia. No longo prazo, o livre-comércio é uma política 

equivalente à condenação dos países em desenvolvimento no sentido de se 

especializar em setores que oferecem baixo crescimento da produtividade e, 

portanto, baixo crescimento do padrão de vida. Esse é o motivo pelo qual tão poucos 

países tiveram sucesso com o livre-comércio, enquanto a maioria dos países bem 

sucedidos usou a proteção à industria nascente em um ou outro lugar. A renda baixa 

que resulta da falta de desenvolvimento econômico restringe severamente a 

liberdade que os países pobres tem de decidir acerca de seu futuro. No entanto, 

paradoxalmente, a política de livre-comércio reduz a liberdade dos países em 

desenvolvimento que a praticam (Chang, 2009, p. 71). 

 

Outro problema do modelo é a crença de que a abertura financeira traria 

prosperidade e maiores investimentos para a região, esquecendo que com a liberalização 

financeira ocorreria maior vulnerabilidade internacional e subordinação da política nacional 

ao capital internacional (Sicsú, 2007). 
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No âmbito da privatização o modelo escondia que a privatização não visava 

somente melhorar a eficiência ou reduzir os custos do Estado, mas também promover a 

desnacionalização e criar oportunidades lucrativas para o capital privado.  

 

No terreno da privatização também se evidenciam incoerências entre o discurso e a 

ação. Em alguns casos, notórios porém pouco comentados, não ocorre propriamente 

privatização mas apenas desnacionalização. A Aerolineas Argentinas, por exemplo, 

passa da propriedade do governo argentino para a da Ibéria, empresa controlada pelo 

Estado espanhol (Batista, 1994, p. 21). 

 

Do mesmo modo o modelo não previa que a abertura nacional ao investimento 

estrangeiro não garantiria progresso tecnológico, eficiência e ganhos de produtividade à 

nação. Nem se preocupava com as questões sociais, que deveriam ser entregues à sabedoria 

do mercado. 

 

O Consenso de Washington não tratou tampouco de questões sociais como 

educação, saúde, distribuição da renda, eliminação da pobreza. Não porque as veja 

como questões a serem objeto de ação numa segunda etapa. As reformas sociais, tal 

qual as políticas seriam vistas como decorrência natural da liberalização econômica. 

Isto é, deverão emergir exclusivamente do livre jogo das forças da oferta e da 

procura num mercado inteiramente auto-regulável, sem qualquer rigidez tanto no 

que se refere a bens quanto ao trabalho. Um mercado, enfim, cuja plena instituição 

constituiria o objetivo único das reformas (Batista, 1994, p. 11). 

 

Acima de tudo, os criadores das propostas do Consenso de Washington, não 

previram que as políticas econômicas neoliberais propostas, monetária, fiscal e cambial, em 

prol de uma economia pura de mercado, podiam não trazer necessariamente desenvolvimento 

econômico à região (Batista, 1994) 

 

No que tange aos países do Terceiro Mundo, eles haviam abandonado suas antigas 

veleidades e, tendo aceitado terapias penosas para estabilizar suas economias, 

buscavam agora o caminho da prosperidade por meio da ―opção pelo mercado‖. 

Com efeito, a época da intervenção estatal direta para fortalecer a economia e guiá-

la de acordo com concepções bem definidas do interesse nacional parecia 

definitivamente ultrapassada. No presente, os imperativos são outros; cortar gastos, 

eliminar subsídios, privatizar, abrir a economia, criar ambientes favoráveis aos 

investidores externos, na esperança de ganhar, com isso, acesso ao capital e aos 

mercados globais (Cruz, 2007, p. 20). 
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02.1 O Governo Fernando Collor de Mello e a Implantação do Modelo 

Neoliberal no Brasil – O Novo (Velho) Modelo de “Desenvolvimento” 

 

No Brasil, o neoliberalismo, teve seu marco introdutório ainda durante o governo 

do Presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992) com o processo de liberalização 

comercial, o aprofundamento da abertura financeira da economia e as privatizações, em 

resposta ao suposto esgotamento do modelo de substituição de importações e a crise 

econômica do Estado (Lacerda, Bocchi, et al., 2010). 

 

[...] Collor avançou a implantação das políticas neoliberais com a redução das tarifas 

de importação, a partir de 1990, a formulação de uma ―nova‖ política industrial e a 

reforma do comércio exterior. Em agosto de 1990, deslanchou o processo de 

privatização das empresas estatais com a regulamentação do Plano Nacional de 

Desestatização, peça fundamental do projeto neoliberal (Batista, 1994, p. 09). 

 

Neste aspecto a introdução do neoliberalismo em terras tupiniquins surge de uma 

congruência de diferentes fatores como: (i) o insucesso dos sucessivos planos econômicos
39

 

que vislumbravam tirar o país de um processo de inflação crônico, mas que acabavam 

gerando mais inflação (ver Gráfico 05); (ii) a desconfiança em relação à competência de 

gerenciamento do Estado da economia (Sodré, 1997); (iii) da demanda de parte da classe 

empresarial nacional que enxergava no neoliberalismo vantagens econômicas
40

 e acolhendo-o 

―como a novidade do Primeiro Mundo, aquilo que não se pode perder, a última receita de 

felicidade‖ (Comblin, 1999); (iii) da pressão internacional que colocava a adesão do país a 

                                                 
39

 Até o Governo Collor o Brasil, o poder público já havia implantado vários planos de combate à 

inflação – Cruzado (1986); Bresser (1987) e Verão (1989) – todos não obtiveram sucesso e causaram no  seu 

término um aumento da inflação. 
40

 O neoliberalismo como demanda da classe empresarial encontra-se na publicação “Livre para 

Crescer. Proposta para um Brasil Moderno‖ elaborada pela FIESP em 1990. Nele a Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo, propõe a adoção das políticas neoliberais como solução para a crise econômica nacional, o 

que pode representar uma incongruência haja visto que tal proposta representava uma redução do peso da 

industria a favor da agricultura de exportação (Sodré, 1997). Como salienta Batista (1994, p. 06-07): ―A proposta 

da Fiesp inclui, entretanto, algo que o Consenso de Washington não explicita mas que está claro em documento 

do Banco Mundial de 1989, intitulado "Trade Policy in Brazil: the Case for Reform". Aí se recomendava que a 

inserção internacional de nosso país fosse feita pela revalorização da agricultura de exportação. Vale dizer, o 

órgão máximo da indústria paulista endossa, sem ressalvas, uma sugestão de volta ao passado, de inversão do 

processo nacional de industrialização, como se a vocação do Brasil, às vésperas do século XXI, pudesse voltar a 

ser a de exportador de produtos primários, como o foi até 1950 [...] Tudo se passaria, portanto, como se as 

classes dirigentes latino-americanas se houvessem dado conta, espontaneamente, de que a gravíssima crise 

econômica que enfrentavam não tinha raízes externas - a alta dos preços do petróleo, a alta das taxas 

internacionais de juros, a deterioração dos termos de intercâmbio - e se devia apenas a fatores internos, às 

equivocadas políticas nacionalistas que adotavam e às formas autoritárias de governo que praticavam. Assim, a 

solução residiria em reformas neoliberais apresentadas como propostas modernizadoras, contra o anacronismo 

de nossas estruturas econômicas e políticas”. 
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esse modelo como pré-condição para adesão do país aos acordos internacionais de 

renegociação da dívida externa latino-americana. 

 

Gráfico 5: Evolução Anual do IPCA (1980-1993) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

Sendo assim, o processo de abertura comercial, como defendia Friedman, ocorreu 

de forma unilateral através da eliminação de grande parte dos instrumentos de contenção das 

importações, que durante 1980 se baseavam em medidas não tarifárias, como a Lei do Similar 

Nacional, os Programas Especiais de Importação e as licenças de importação (Lacerda, 

Bocchi, et al., 2010), resultando em alterações profundas na economia brasileira. 

 

A abertura provocou uma profunda reestruturação industrial no Brasil, trazendo 

benefícios para os consumidores pela maior disponibilidade de bens e serviços, com 

melhores preços e tecnologia, embora com impactos negativos sobre o nível de 

emprego. A abertura brasileira se deu em condições particulares, sem que os fatores 

de competitividade sistêmica fossem adaptados, o que provocou um desafio 

exemplar para os produtores locais. Estes, ao contrário dos concorrentes 

internacionais, foram prejudicados com tributação e juros elevados, carência de 

infraestrutura e excessiva burocratização
41

 (Lacerda, Bocchi, et al., 2010). 

                                                 
41

 Neste aspecto é valido citar que a despeito da federação empresarial paulista que aparentemente 

negligenciou os malefícios da abertura comercial para o setor, o presidente da General Motors Mundial, em 

visita ao Brasil, defendeu ―a necessidade de se conter o ímpeto da abertura comercial, com o natural receio de 

não poder a GM norte-americana competir no mercado brasileiro com os veículos de origem japonesa ou 

coreana, caso aquele processo prosseguisse.” (Batista, 1994, p. 07). Sendo assim, coube, como afirma Batista 
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   No que diz respeito à abertura financeira, o Governo Fernando Collor de Mello, 

(Painceira e Carcanholo, 2002), promoveu alterações na legislação nacional de forma a 

facilitar o livre fluxo de capitais, merecendo destaque a criação e diversificação de 

instrumentos de captação externa e a redução de entraves burocráticos ao envio de recursos ao 

exterior (Biancareli, 2004). Neste caso a liberalização estava baseada na crença de que esta: 

 

[...] seria a tábua de salvação para a realização de novos investimentos que 

proporcionassem condições mais favoráveis de competitividade aos setores 

produtivos voltados para o comércio exterior. Essa estratégia de crescimento 

induzida para o comércio internacional resultaria, em etapa posterior, numa posição 

mais favorável desses países para enfrentarem os desequilíbrios de seus respectivos 

balanços de pagamentos e uma inserção internacional em condições mais propícias 

na economia globalizada. Os ganhos de competitividade, entretanto, fariam crescer a 

capacidade exportadora. O aumento da capacidade de exportação resultaria em 

aumento do estoque de divisas estrangeiras conversíveis, mediante os superávits em 

conta corrente. Essas divisas estrangeiras, então, serviriam para melhorar as 

condições para a realização dos pagamentos dos encargos e amortizações das dívidas 

contraídas no período anterior, no momento da liberalização financeira e entrada de 

capitais de empréstimos
42

 (Gomes, 2009, p. 208). 

 

Em 1990, o Governo Collor também lançaria as bases para outro componente 

importante do programa econômico neoliberal – as privatizações. Através do Programa 

Nacional de Desestatização (Lei 8.031/1990), o governo do então presidente transformou as 

privatizações esporádicas da década anterior em um programa definido e abrangente que 

visava à privatização de sessenta e oito empresas (Lacerda, Bocchi, et al., 2010). Tal 

programa seria também utilizado nos governos posteriores como componente importante da 

política econômica nacional. 

 

Muito defendida em nome da eficiência da gestão privada dos negócios, a 

privatização é também promovida em função de objetivos fiscais de curto prazo. A 

saber, a necessidade de assegurar aos Tesouros depauperados recursos não 

inflacionários e não tributários necessários ao equilíbrio das contas governamentais, 

sem necessidade, portanto, de aumentar impostos ou cobrá-los com mais rigor. Com 

a vantagem adicional de proporcionar, ao mesmo tempo, bons negócios ao setor 

privado. Na realidade, do ponto de vista da retomada do desenvolvimento, mais 

válido seria canalizar os recursos do setor privado para os novos investimentos 

(Batista, 1994, p. 20). 

 

                                                                                                                                                         
(1994, p. 07), “aos investidores americanos e europeus, e não aos empresários nacionais, assumir a defesa da 

indústria instalada no país através da política de substituição de importações condenada pela onda neoliberal”. 
42 

Porém, os que afirmavam que a liberalização seria a tabua de salvação só esqueceram de 

“[...]combinar os termos da continuidade da reestruturação e modernização econômica, bem como da 

ampliação dos prazos de financiamento com a comunidade financeira internacional” (Gomes, 2009, p. 208). O 

que releva por sua vez o erro já denunciado décadas atrás por Keynes, de que ―a teoria clássica represente o 

caminho que a nossa economia, segundo o nosso desejo, deveria seguir, mas supor que na realidade ela assim se comporta é 

presumir que todas as dificuldades estejam removidas” (KEYNES, 1996, p. 66). 
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Além dessas políticas, o Governo Collor promoveu alterações na política 

industrial brasileira e uma ampla reforma administrativa que também pactuavam com o 

arcabouço político-econômico neoliberal (Lacerda, Bocchi, et al., 2010). 

 Porém, o Presidente Collor não teve tempo para ir além nas suas reformas 

neoliberais. Após sofrer grande desgaste no campo econômico, provocado tanto pelo 

insucesso do Plano Collor II como pelo confisco promovido pela Ministra Zélia Cardoso de 

Mello no plano Collor I. E grande desgaste político motivado por denuncias de corrupção. 

Fernando Collor de Mello foi impeachmado em outubro de 1992. Em seu lugar, assumiu o 

então Vice-Presidente da República, Itamar Franco, que mantendo os compromissos com a 

política iniciada pelo seu antecessor, vislumbrava por um fim ao mal da inflação. 

 

02.2 O Plano Real e o Primeiro Governo Fernando Henrique Cardoso – A 

Consolidação Neoliberal e a Crise Cambial 

 

Após a derrocada do Governo Fernando Collor de Mello, Itamar Franco recebeu a 

faixa presidencial em 29 de dezembro de 1992, com a responsabilidade de assegurar a 

confiança do povo brasileiro nas instituições democráticas
43

 e no governo, e de conduzir um 

novo plano econômico de combate à inflação. 

Logo no início de seu governo, Itamar Franco nomeou o então Ministro das 

Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, para a pasta da Fazenda, dando-lhe a 

responsabilidade de formar um grupo de trabalho que elaboraria e implantaria o novo plano 

de combate à inflação do Brasil. 

Este plano, conhecido nos dias de hoje como Plano Real, baseava-se nas propostas 

de Pérsio Arida e Lara Resende, proposta esta, publicada primeiramente por Lara Resende em 

setembro de 1984, e apresentada, ainda no mesmo ano, por Resende e Arida, no Institute of 

Internacional Economics, em Washington, para Rudiger Dornbush que nomeou a mesma de 

proposta ―Larida‖ (Cunha, 2006). Tal proposta se baseava em um longo estudo feito por Lara 

Resende sobre as hiperinflações europeias da década de 20, entre as quais se destacam as 

hiperinflações Alemã e Austríaca. Neste estudo o autor constatou que ambas terminaram de 

forma súbita, e através da substituição da moeda nacional, que possuía pouca credibilidade, 

pela moeda estrangeira, em praticamente todas as operações econômicas, o que fazia com que 

                                                 
43

 Haja visto que o então Presidente Collor fora o primeiro presidente eleito por voto direto depois 

de mais de 21 anos de ditadura e 5 anos de Governo José Sarney, que fora eleito de forma indireta para ocupar o 

cargo de Presidente da República no momento da redemocratização. 
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a taxa de inflação da moeda nacional passasse a não ter mais importância. O resultado deste 

estudo pode ser encontrado no seguinte trecho de Francisco Lopes, que afirma: 

 

[...] Na fase final do processo (um ano e meio na Alemanha, provavelmente um 

período mais curto na Áustria) os agentes econômicos repudiam cada vez mais 

intensamente a moeda doméstica de curso legal, passando a utilizar moedas 

estrangeiras como unidade de conta e até mesmo como meio de pagamento. Isto 

significa que a taxa de inflação em termos da moeda domestica vai-se tornando uma 

medida progressiva menos representativa da taxa de inflação relevante para a média 

dos agentes econômicos. Se todas as minhas transações são denominadas em dólar, 

por exemplo, pouco me importa a taxa de inflação corrente na moeda de curso legal 

no país. Neste sentido a taxa relevante de inflação pode estar declinando muito antes 

da estabilização da taxa de inflação em termos de moeda legal. Na fase final da 

hiperinflação, a moeda local praticamente desapareceu e todas as transações são 

denominadas e realizadas em moeda estrangeira. Neste ponto, a melhor medida para 

a taxa de inflação efetiva do sistema é provavelmente a taxa de valorização do 

câmbio real (Lopes, 1985, p. 133). 
 

A partir desta análise a proposta Larida afirmava que a troca da moeda nacional 

pela estrangeira, além de recuperar a função de medida de conta da moeda, era responsável 

por acabar com a memória inflacionaria e com isso com a inercialidade da inflação. 

Utilizando-se desse raciocínio, Modenesi afirma que, a proposta Larida, concebida em 1984: 

  

[...] consistia fundamentalmente: (i) na introdução de uma moeda indexada, que 

circularia paralelamente ao cruzeiro (instituindo-se assim um sistema 

bimonetário); (ii) no paulatino encolhimento da memória inflacionaria, isto é, dos 

prazos de reajustes de preços. Ao final, retirar-se-ia de circulação a moeda velha 

e permaneceria a nova (o cruzeiro novo) em que os preços estavam estabilizados, 

isto é, livres da inflação. Neste instante, estaria consumada a milagrosa 

transposição de uma quase hiperinflação para uma economia estável (Modenesi, 

2005, p. 246, grifos do autor). 

 

Apesar de já termos essa proposta dez anos antes de sua implantação, havia 

grande ceticismo a respeito da mesma, e dúvidas a respeito de sua funcionalidade, e 

principalmente sobre a possibilidade de a inflação na velha moeda ser transmitida para a nova 

moeda (Lopes, 1985). Além disso, a mesma necessitava de um volume considerável de 

reservas internacionais, de forma a propiciar o atrelamento da moeda nacional a estrangeira, 

reservas estas que eram insuficientes quando o plano foi elaborado. 

Porém, quando Fernando Henrique Cardoso e seu grupo de trabalho decidiram por 

colocar na prática a Proposta Larida em maio de 1993, as reservas internacionais brasileiras 

eram quase três vezes maiores do que em 1984 (como demonstra o Gráfico 6), o que permitia 

a adoção do plano. Tal aumento no volume de reservar, por sua vez, é fruto da política de 

liberalização financeira e alinhamento econômico promovida pelo governo anterior, Governo 
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Collor, que fez com que a balança de capitais brasileiras passasse a apresentar saldos 

elevados, como demonstra o Gráfico 7. 

 

Gráfico 6: Evolução das Reservas Internacionais do Brasil (1986-1993) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

Gráfico 7: Evolução da Conta de Capitais do Brasil (1985-1993) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

O Plano Real foi implantado inicialmente em maio de 1993, quando efetivamente 

deu-se o iniciou da sua primeira fase, conhecida como fase do ajuste fiscal.  Segundo 

Modenesi: 
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A primeira fase do Plano Real – de maio de 1993 a fevereiro de 1994 – visou à 

promoção do ajuste das contas públicas. Baseou-se fundamentalmente no 

diagnostico de que o equilíbrio fiscal era precondição fundamental para o sucesso de 

qualquer plano de estabilização que viesse a ser adotado no País. Em função disso, 

foi implementado o Plano de Ação Imediata (PAI) e criado o Fundo Social de 

Emergência (FSE) [...] (Modenesi, 2005, p. 247). 

 

O PAI (Plano de Ação Imediata) inicialmente pretendia realizar: (i) uma redução 

dos gastos da União com um aumento da eficiência dos mesmos; (ii) uma recuperação da 

receita tributaria; (iii) um equacionamento das dívidas de estados e municípios com a União; 

(iv) um controle mais rígidos dos bancos estaduais; (v) um saneamento dos bancos federais e 

(vi) um profundo aperfeiçoamento do programa de privatização (Lacerda, Bocchi, et al., 

2010). Já o FSE (Fundo Social de Emergência) possibilitou, através da DRU (Desvinculação 

de Receitas da União), flexibilizar os gastos da União, propiciando um maior controle sobre o 

equilíbrio orçamentário. Apesar das diversas medidas divulgadas e tomadas pelo governo, tal 

fase do plano não atingiu os objetivos de gerar o equilíbrio orçamentário desejado (Modenesi, 

2005). 

No primeiro dia de março de 1994 foi iniciada a segunda fase, e mais importante, 

do Plano Real. Tal fase objetivava a eliminação da inércia inflacionária reinante desde a 

década anterior na economia brasileira, e se baseava na implantação de um indexador 

universal a URV que representava o retorno da função de unidade de conta na economia, sem, 

porém, servir como meio de troca, pois esta não circularia na economia paralelamente à 

moeda nacional. Com a URV, pretendia-se, através da desvinculação das funções da moeda 

(unidade de conta e reserva de valor da de meio de pagamento), encurtar a memória 

inflacionária do sistema reproduzindo o caminho entre uma alta inflacionária e uma 

hiperinflação, onde os preços passam a seguir os movimentos de outra moeda, porém sem que 

a economia tivesse que sofrer com os malefícios de uma hiperinflação, ou seja, pretendia-se 

repetir o que foi verificado por Lara Resende, no final das hiperinflações Alemã e Austríaca, 

onde a moeda nacional é substituída por uma moeda internacional, porém sem que 

necessariamente sofrêssemos com uma hiperinflação (Modenesi, 2005). 

 

A URV [...] constituía-se em um produto que, em si, tinha méritos para os agentes 

econômicos e que, [...] produzia – quando vista do ponto de vista de suas 

implicações macroeconômicas – uma externalidade da maior importância ao definir 

um mecanismo de coordenação decisória extraordinariamente eficaz para a 

formação de grandezas nominais – preços, salários, alugueis etc. Chegou a ser 

notado que o Real reproduziu ―em laboratório‖ mecanismos de  um processo de 

dolarização, ou mecanismos que ocorreram espontaneamente nas hiperinflações 

clássicas [...] Com efeito, a URV foi um  mecanismo inovador, que apenas encontra 

precedente na pouco conhecida experiência do rentenmark alemão nos anos 20 [...] e 
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teve uma contribuição absolutamente fundamental para o sucesso do Plano Real. Ela 

tornou desnecessário o congelamento, a pré-fixação, ou qualquer outro mecanismo 

coercitivo de intervenção nas decisões soberanas dos agentes econômicos. Ela 

ofereceu uma fecunda terceira via entre a heterodoxia e a ortodoxia (Franco, 1995) 

 

Para reproduzir tal mecanismo, o Banco Central manteve a paridade entre URV e 

dólar em 1 para 1, com possibilidade de flexibilidade para baixo da moeda americana.  

 Em 1º de julho de 1994, o dia D do Plano, deu inicio à terceira fase do mesmo, 

com a introdução de uma nova moeda, o Real (R$), que possuía o valor de 1 URV e de CR$ 

2.750,00, com isso a URV deixou de desempenhar apenas a função de unidade de conta, para 

passar a exercer todas as funções de uma moeda. Segundo Modenesi:  

 

Em um dia predeterminado – o dia D dessa longa guerra contra a inflação, como 

sugestivamente batizado por Simonsen (1984a) –, abolir-se-ia a moeda ruim e ficar-

se-ia com a boa. Como nas hiperinflações europeias, neste exato momento ocorreria 

a mudança há muito esperada: a economia voltaria a ter uma única, estável e 

confiável moeda. E a inflação passaria a ser coisa do passado (Modenesi, 2005, pg. 

247). 

 

Ainda como parte da terceira fase do plano, o governo estabeleceu uma âncora 

monetária, que estabelecia regras de expansão monetária para controle da inflação (Franco, 

1995), como fora sugerido por Friedman e a Teoria Monetarista. Apesar disto, tais metas não 

foram obedecidas, sendo largamente ultrapassadas, o que fez com que o governo a 

substituísse pela âncora cambial. 

 Com a âncora cambial, a autoridade monetária, pretendia manter o real 

sobrevalorizado, ou seja, manter certo grau de defasagem entre o real e o dólar norte-

americano, com o objetivo de controlar a inflação, pois desse modo parcela da demanda 

interna se deslocaria para o mercado externo (Franco, 1995), deslocamento este que fora 

facilitado pela expressiva abertura comercial iniciada no Brasil ainda no início dos anos 90, 

que pretendia redefinir o papel do setor externo na economia nacional. 

 

Na sua concepção original, a nova moeda seria lastreada nas reservas internacionais, 

pressupondo um regime de taxa de câmbio fixa, prevendo-se, contudo, sua 

flexibilidade para baixo, o que garantiria a valorização do real, com o câmbio, ao 

mesmo tempo, atuando na contenção dos preços. [...] O controle da inflação contou, 

ainda, com o aprofundamento do processo de abertura da economia, com o qual se 

pretendia também obter, ao submeter a produção  nacional a concorrência externa, 

ganhos para a maior estabilidade dos preços (Nakatani e Oliveria, 2010, p. 28). 

  

Com o Plano Real e a sua respectiva âncora cambial, o processo crônico de 

inflação inercial brasileiro chegou ao fim de forma extremamente rápida. Em poucos meses o 
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país sairia de uma inflação mensal de 47,43% em junho de 1994 para uma inflação  mensal de 

apenas 1,71% em dezembro do mesmo ano. 

 

O Plano Real apoiou-se numa política de estabilização monetária calcada na 

sobrevalorização da nova moeda criada (o Real) e na abertura comercial e financeira 

da economia brasileira. Os impactos sobre as taxas de inflação são imediatos; essas 

taxas caíram sistematicamente durante os quatro anos do primeiro governo FHC, 

aproximando-se de valores próximos a 1% ao ano em 1998 – considerando-se 

qualquer um dos índices de preços existentes (IGP, IPCA, IPC-FIPE, ICV-DIESE) 

(Filgueiras e Pinto, 2009, p. 254). 

 

Gráfico 8: Evolução Mensal do IPCA (dez/1992-dez/1994) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

Com o sucesso alcançado pelo Plano Real durante o Governo Itamar Franco, o 

então Ministro da Fazenda fora promovido, através das eleições de 1994, ao cargo de 

Presidente da República. Cargo este que o mesmo utilizaria para continuar com a política do 

Plano Real e para estabelecer de modo definitivo o modelo neoliberal no Brasil – o sonho das 

classes dominantes.  

A consolidação da nova aliança que passou a comandar a sociedade brasileira 

ocorreu com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, ex-senador, ex-ministro das 

Relações Exteriores e ministro da Fazenda do Governo Itamar Franco, em novembro 

de 1994. Nessa aliança, as classes nacionais, principalmente as frações financeira e 

internacionalizada, apoiadas pelo grande capital internacional, assumiram o poder 

estatal por meio dos novos intelectuais orgânicos. Estes últimos, apoiados nas teses 

neoliberais, promoveram a estabilização monetária, aprofundaram a abertura 

comercial e financeira, aceleraram o processo de privatização das empresas estatais, 
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avançaram na desregulamentação do mercado de trabalho, reformaram a Previdência 

Social e desmontaram o aparelho de Estado compreendido com o desenvolvimento 

econômico (Nakatani e Oliveria, 2010). 

 

Foi durante o Governo Fernando Henrique Cardoso (doravante Governo FHC) o 

modelo neoliberalismo foi tomando forma e se solidificando na cultura política e econômica 

nacional (Comblin, 1999). 

Porém, o sucesso vislumbrado no combate à inflação não se verificava nas demais 

áreas. Com uma moeda valorizada e uma economia aberta, os saldos positivos na balança 

comercial verificados a partir dos anos 1980, transformaram-se, ainda no primeiro ano do 

novo governo, em consideráveis déficits comerciais (Gráfico 9) que pressionava o saldo em 

transações correntes (Gráfico 10), exigindo uma política de taxa de juros elevadas para atrair a 

entrada de capitais e equilibrar o saldo do balanço de pagamentos (Lacerda, Bocchi, et al., 

2010). 

 

Gráfico 9: Evolução da Balança Comercial Brasileira (1980-1999) 

 

O novo modelo amenizou as preocupações com a inflação, mas reforçou a 

importância e a complexidade do trade off entre crescimento e equilíbrio do BP. Isso 

se explica por características intrínsecas ao modelo de âncora cambial: a) a taxa de 

câmbio nominal fixa (ou quase) resulta em valorização real se houver alguma 

inflação – o que é inevitável, pelo menos nos primeiros meses, ou mesmo anos, do 

processo de estabilização; b) a valorização cambial compromete a competitividade 

das exportações e estimula as importações, gerando (ou ampliando) déficits 

comerciais; c) a tendência ao aumento das importações é reforçada pela política de 

abertura comercial; d) os déficits comerciais e a política de juros reais elevados 

ampliam o endividamento externo do país, enquanto ele for visto como um ―bom 

risco‖ pelos investidores internacionais – exatamente o que ocorreu nos PED nos 

anos 90; e) o endividamento externo cria novas obrigações em moeda estrangeira; 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do  Ipea (2009) 
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sob a forma de juros e lucros remetidos ao exterior, gerando (ou ampliando) déficits 

na conta de transações correntes (CT) do BP. Esse conjunto de efeitos eleva a 

vulnerabilidade externa do país se a situação persiste por longo período, como foi o 

caso na maioria dos ped que adotaram o modelo-1990 (Hermann, 2006, p. 163).  

 

 

Gráfico 10: Evolução das Transações Correntes (1994-1999) 

 

O aumento das importações, porém, não só impactava as contas externas do país. 

Acostumados a uma ―economia fechada‖, os produtores nacionais tiveram que enfrentar não 

somente a abertura da economia, que facilitou a entrada de produtos mais modernos e mais 

competitivos no mercado nacional, mas também a valorização cambial, que tornava esses 

produtos mais acessíveis no mercado nacional.  

Além disso, a tão sonhada redução da carga tributária, que fizeram a Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo defender a implantação do Consenso de Washington 

(Batista, 1994), como demonstrado anteriormente, não ocorreu, ao invés disso, o Governo 

FHC promoveu uma elevação da mesma de 24% do PIB, em 1994, para 28%, em 1998 

(Baumann e Mussi, 1999). Estes fatores, por sua vez, impactaram fortemente o setor 

produtivo nacional e o emprego, como se pode verificar no Gráfico 11 que expõe a evolução 

da taxa de desemprego e a variação do Produto Interno Bruto do Brasil (Gomes, 2009). 

Porém, os déficits da balança comercial e em transações correntes, frutos da 

criticada política de abertura externa com câmbio valorizado
44

, não representavam, para as 

                                                 
44 Segundo Ferrari Filho: “Naquela ocasião, alguns críticos da política de banda cambial 

assimétrica adotada, tais como Antônio Delfim Netto, ex-Ministro da Fazenda, Affonso Celso Pastore, ex-

Presidente do Banco Central do Brasil, e Maria da Conceição Tavares, ex-Deputada Federal pelo Partido dos 

Trabalhadores, argumentavam que na a apreciação cambial criaria um problema insolúvel para o Plano Real, 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do  Ipea (2009) 
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autoridades monetárias, um grande problema para a manutenção do plano, dado que os 

mesmos poderiam ser financiados através da conta de capitais, via política de juros elevados 

(Lacerda, Bocchi, et al., 2010). 

 

Apesar da deterioração acentuada da balança comercial nos primeiros anos do Plano 

Real – fator responsável pelo recrudescimento do déficit do balanço de pagamentos 

em transações correntes – as autoridades monetárias entendiam que os desequilíbrios 

externos não chegavam a preocupar, visto que os ingressos de capital de portfólio e 

de investimento atraídas pelo programa,a de privatização tinham condições de 

financiar os mesmos. Nesse sentido, o argumento das autoridades monetárias era de 

que os compromissos externos de curto prazo seriam suplantados pelos 

investimentos externos, tanto de risco quanto de portfólio, expandindo, assim, as 

reservas cambiais a ponto, inclusive, de torná-las um shelter contra qualquer 

tentativa de ataque especulativo ao real (Ferrari Filho, 2003, p. 120-121). 

 

Esta hipótese, entretanto, não encontrava respaldo na realidade. Logo nos 

primeiros meses do novo governo, o país sofria as consequências da Crise do México, que 

provocava uma fuga de capitais, e por sua vez forçava o país a elevar a taxa de juros da 

economia, como forma de atrair os capitais que partiam em retirada
45

. Dois anos depois, o 

país enfrentaria a Crise Asiática (1997), e no ano seguinte a Crise da Rússia (1988), ambas 

com efeitos perversos sobre a economia nacional, provocando fuga de capitais (Gráfico 12), 

deterioração das reservas (Gráfico 13), aumentos na taxa de juros nacional (Gráfico 14), 

fatores que demonstravam a impossibilidade de sustentação da ancora cambial. 

 

A partir de meados de 1997, a crise cambial asiática trouxe à tona, também no 

Brasil, a grande limitação do modelo 1990: o fato de que a verdadeira âncora do 

crescimento com estabilidade de preços e aparente equilíbrio externo não era o 

câmbio administrado, mas sim o otimismo dos investidores globais em relação às 

taxas de retorno (em dólares) esperadas das economias emergentes. As perdas com a 

crise asiática mudaram abruptamente esse cenário, forçando os demais PED que 

adotaram o modelo 1990 a aumentarem suas taxas de juros, penalizando o 

crescimento para preservar os saldos do BP, a taxa de câmbio e a estabilidade de 

preços. Contudo, como a origem das dificuldades cambiais desses países, e do 

Brasil, em particular, não era o crescimento excessivo, mas sim sua alta exposição 

aos reveses do mercado financeiro internacional – fruto da política de liberalização 

financeira – o sacrifício do crescimento não foi capaz de restaurar o equilíbrio 

externo e, com ele, a confiança na estabilidade. Ao contrário, a retração econômica 

tornou-se maus um fator de risco nos PED, afastando o investimento externo e 

gerando temores de crises fiscais, decorrentes das perdas de receita tributária. Com 

                                                                                                                                                         
visto que o déficit do balanço de pagamentos em transações correntes não seria sustentável no médio e longos 

prazos. Entretanto, as autoridades monetárias brasileiras respondiam aos seus críticos argumentando que a 

apreciação da taxa de câmbio era uma decorrência „natural‟ tanto do novo crescimento macroeconômico de 

queda abrupta da inflação quanto do crescimento da „poupança externa‟ no período pós-liberalizaçâo 

financeira” (Ferrari Filho, 2003, p. 121-122).  
45

 Segundo Ferrari Filho (2003) durante a crise do México o país deveria ter optado pela 

desvalorização da taxa de câmbio, porém, ao invés disso, temendo os efeitos inflacionários desta medida, o 

governo optou por introduzir um regime de crawling peg em que promoveria de forma lenta e gradual a 

desvalorização cambial. 
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isso, tornou-se claro que, no modelo-1990, ―trocar‖ crescimento por equilíbrio 

externo não era uma escolha unilateral dos PED, mas algo que deveria ser 

―combinado‖ com o mercado financeiro internacional (Hermann, 2006, p. 167). 

 

Gráfico 11: Evolução da Taxa de Desemprego e do PIB (1994-1998) 

 

Gráfico 12: Evolução da Conta Capitais do Brasil (1995-1999) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do  Ipea (2009) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do  Ipea (2009) 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

1994 1995 1996 1997 1998

Taxa de Desemprego Variação % do PIB

Crise do México

Crise Asiática

Crise da Rússia
-20.000,00 

-15.000,00 

-10.000,00 

-5.000,00 

-

5.000,00 

10.000,00 

15.000,00 

M
ilh

õ
e

s 
d

e
  U

S$



62 

 

Gráfico 13: Evolução das Reservas Internacionais do Brasil (1994-1999) 

 

Gráfico 14: Evolução da Taxa Básica de Juros - SELIC (1994-1998) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Banco Central do Brasil (2010) 

 

Diante da piora das contas externas, o Governo FHC intensificou o programa de 

privatizações, mais com o intuito de obter recursos externos para a manutenção da 

sobrevivência da âncora cambial, do que para resolver a problemática situação fiscal da 

economia (Filgueiras e Gonçalves, 2007; Gomes, 2009), conforme revela a Tabela 1. 
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Tabela 1: Ingresso de Investimento Externo Direto - IED (1995-1998) 

 Brasil Total* 
Brasil 

(Privatizações)* 

Fluxo Mundial 

do Brasil* 

Participação 

(%) 

1994 2,1 - 260,8 0,82 

1995 3,4 0,0 335,7 1,31 

1996 10,8 2,3 388,5 2,78 

1997 19,0 5,2 488,3 3,89 

1998 28,9 6,1 690,9 4,18 

* Em bilhões de US$ 

Fonte: Banco Central do Brasil e Unctad, apud Filgueiras e Gonçalves, 2007, p. 69. 

 

Porém, apesar dos esforços por parte do governo, a manutenção da âncora 

cambial, após a crise da Rússia, brasileira ficou insustentável. Apesar da política de suaves 

minidesvalorizações cambiais promovidas pelo Banco Central, as reservas nacionais não 

podiam mais sustentar a paridade cambial estabelecida (Modenesi, 2005). Além disso, diante 

da fragilidade externa nacional, o país passou a enfrentar o temor das profecias 

autorrealizáveis. Diante do temor da possibilidade de desvalorização cambial, os capitais 

iniciam um processo de fuga que fragiliza ainda mais a economia, aumentando a possibilidade 

de sua ocorrência. 

 

Quando a fuga começa, torna-se autônoma. Os capitais fogem para se antecipar à 

desvalorização cambial e esta ocorre porque houve fuga de capitais. Essa espiral 

fuga-desvalorização expressa a dinâmica do colapso cambial. Portanto, a economia 

brasileira estava [...] sujeita a uma nova crise. Isso [...] quer dizer apenas que a 

economia era [...] comandada pelo humor dos capitais financeiros. Não existiam [...] 

defesas; não havia [...] controle sobre o movimento de capitais especulativos; e não 

havia [...] reservas suficientes no banco central; a taxa de juros era [...] uma das mais 

altas do mundo; e o câmbio estava [...] muito valorizado. O cenário está montado. 

As vulnerabilidades estão expostas. As porteiras estão abertas. Só falta a manada 

bater em retirada (Sicsú, 2007, p. 299-300). 

 

Diante deste cenário, e de um ano eleitoral, o Presidente FHC optou por recorrer 

ao FMI, elevou novamente a taxa de juros e reafirmou o compromisso com austeridade 

fiscal
46

, objetivando com isso a manutenção do regime cambial, considerado como essencial 

para a reeleição do então presidente nas urnas (Lacerda, Bocchi, et al., 2010), tentando dessa 

forma postergar um futuro inegável. 

 

O fim do sistema anterior (câmbio fixo) foi mais ou menos o mesmo em grande 

número de países. Primeiro, aconteceu nas economias asiáticas de pequeno e médio 

porte, como Tailândia e Filipinas. Em poucos meses atingiu a Coreia do Sul. No ano 

seguinte chegou à Rússia. O Brasil estava na fila, pode-se assim dizer, o mesmo 

valendo para a Argentina, cuja resistência estendeu-se por mais tempo. Em todos 

esses países havia rigidez de taxa de câmbio, ou seja, a cotação da moeda estrangeira 

era mantida à custa da intervenção governamental. Num mundo financeiramente 

                                                 
46

 Que novamente acabou não se viabilizando devido ao calendário eleitoral (Ferrari Filho, 2003). 



64 

 

integrado tal regime não teria sustentação. Quando os primeiros sucumbissem, os 

demais passariam a ter seus dias contados. Os movimentos internacionais de capitais 

assegurariam esse desfecho. Foi o que se deu. De maneira involuntária, todos 

migraram para a flexibilidade cambial e enfrentaram um pesado ônus de ajustamento 

(Senna, 2010, p. 491). 

 

Porém, os incessantes aumentos na taxa de juros utilizados como mecanismos de 

atração do capital externo cobrariam seu preço. Durante o primeiro mandato de FHC o 

crescimento do produto atingiu nível irrisórios (Gráfico 15), a situação financeira das firmas 

se agravara
47

 e as contas públicas se deterioravam, seja pelo descontrole dos gastos públicos, 

como pela elevada carga de juros que eram transformadas em novas dívidas (Carvalho, 2009), 

elevando com isso a relação divida/PIB da economia
48

 (Gráfico 16), criando um cenário nada 

favorável ao futuro econômico da nação. 

 

Gráfico 15: Evolução do Crescimento do PIB (1995-1998) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

 

Diante deste fato, em que a vulnerabilidade externa da economia brasileira 

provocou uma grave crise tanto em âmbito cambial como fiscal, parece irônico a análise feita, 

                                                 
47

 Segundo Ferrari Filho (2003) a dificuldade financeira das empresas oriunda das elevações da 

taxa de juros recaiu sobre o sistema financeiro obrigando a autoridade monetária a implantar o PROER 

(Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional) como forma de 

socorrê-lo. 
48

 Segundo Carvalho (2009) as principais razões para o aumento da dívida líquida do setor público 

durante o Governo FHC foram: (i) os juros elevados – apenas em parte cobertos pelos superávits primários; (ii) a 

política de esterilização das reservas externas; (iii) a política de socorro de agentes econômicos em crise – 

especialmente o sistema financeiro devido à crise econômica de 1998-1999; (iv) o reconhecimento de dívidas 

passadas; (v) e a crise de 1998-1999. 
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em 1995, pelo então Presidente do Banco Central Gustavo Franco, em relação ao modelo de 

desenvolvimento econômico da Cepal adotado anteriormente pelo Brasil. 

 

Gráfico 16: Evolução da Relação Dívida/PIB (1994-1998) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

[...] Algo aparentemente saiu errado com o nosso modelo de desenvolvimento. Não 

entendemos direito os determinantes da nossa vulnerabilidade externa e por isso não 

construímos devidamente as condições para a autodeterminação econômica (Franco, 

1995, p. 335). 

 

02.3 O Segundo Governo Fernando Henrique Cardoso e a Implantação do 

Modelo Macroeconômico Ortodoxo – O Tripé Macroeconômico e o Baixo Crescimento 

 

De posse novamente da faixa presidencial por mais quatro anos depois de 

assegurada a vitória nas urnas, a primeira medida importante do segundo Governo FHC foi a 

liberalização cambial. No dia 18 de janeiro de 1999 a ancoragem cambial que sustentava o 

Plano Real foi abandonada. Em seu lugar o governo, seguindo recomendações do Fundo 

Monetário Internacional (Nakatani e Oliveria, 2010), adotou um novo tripé macroeconômico, 

composto: 

1. Pelo regime de câmbio flutuante com livre mobilidade de capitais
49

; 

                                                 
49

 Segundo Hermman (2006, p.164): “No regime de câmbio flutuante, em tese o trade off 

crescimento-BP fica automaticamente resolvido pela flexibilização cambial: na presença de déficits no BP, 

especialmente se associados a forte crescimento econômico, ocorre uma depreciação cambial que corrige o 

problema por meio do aumento dos saldos comerciais e, se os juros estiverem pressionados pelo ritmo da 

atividade econômica, também por meio da CK (os efeitos seriam simétricos no caso de um superávit no BP. [...] 

Contudo, a flexibilização cambial traz de volta  o trade off crescimento-inflação. As eventuais depreciações 

cambiais das fases expansionistas elevam o custo das importações, sendo este efeito ampliado nos países cuja 
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2. Pelo Sistema de Metas de Inflação com um Banco Central autônomo; 

3. Pela Política de Superávits Primários
50

. 

 

A lógica de operação do modelo-2000 pode ser sintetizada nos seguintes termos: a) 

o regime de flutuação cambial promove o ajuste do BP no médio prazo, por meio da 

reação da balança comercial, podendo ainda atuar, no curto prazo, sobre as 

expectativas dos investidores externos, na medida em que sinaliza a ausência de 

obstáculos ao ajuste externo endógeno; b) a ampla abertura financeira supostamente 

favorece o ajuste externo, admitindo que o mercado de ativos (doméstico e 

internacional) e, portanto, a CK respondem de forma favorável a qualquer sinal de 

redução do risco-país, seja ele emitido pela política monetária (por meio do MMI
51

) 

ou pela política fiscal (por meio do MMSP
52

); c) o crescimento do PIB é uma 

variável endógena do modelo, e não um objetivo explicito da política econômica: a 

taxa de crescimento possível é condicionada pelos saldos da CK (quanto maiores, 

maior a taxa possível) e/ou desempenho exportador do país (quanto maior a taxa de 

exportações, maior a taxa possível de crescimento do PIB). Trata-se, em suma, de 

uma ―política passiva‖, então exatamente uma política de enfrentamento da restrição 

externa, que exigiria medidas de controle do grau de exposição do país aos 

movimentos (voláteis) do capital ―global‖ (Hermann, 2006, p. 171). 

 

Esta nova estrutura macroeconômica muito se assemelha ao ideário neoliberal 

apresentado na primeira parte deste capitulo, onde Friedman ao esboçar as políticas 

econômicas de cunho neoliberal advoga a implantação de um sistema de câmbio flutuante e 

de regras para a condução da política monetária e fiscal. Tal fato faz com que o segundo 

Governo FHC seja o marco definitivo da implantação do modelo macroeconômico 

neoclássico-ortodoxo-neoliberal no Brasil. 

Necessitando demonstrar a alteração nos rumos da política econômica, em março 

de 1999, Gustavo Franco, grande defensor da âncora cambial, fora substituído por Armínio 

Fraga, comprometido com a manutenção política liberalizante visando novos influxos de 

capital
53

 (Bastos, 2009), que assumia a presidência do Banco Central do Brasil com duas 

                                                                                                                                                         
pauta de importações é concentrada em bens intermediários e de capital como é o Brasil. Além disso, a 

depreciação cambial tende a redirecionar parte da produção doméstica para o mercado externo, gerando uma 

escassez relativa de oferta, que também pressiona a inflação”. Além desse problema, segundo De Paula (2003, 

p. 450): “O problema dessa opção, em particular para países emergentes, está associado as oscilações bruscas 

e intensas da taxa câmbio ao sabor do movimento instável dos fluxos de capitais, que pode afetar negativamente 

estas economias, como no caso da inflação (devido aos efeitos da própria desvalorização cambial sobretudo o 

custo das empresas). [...] Acrescenta-se ainda que como a taxa de câmbio é um dos preços básicos que balizam 

as expectativas empresariais, a volatilidade cambial resultante de um regime de câmbio flutuante, ao aumentar 

a incerteza nos negócios, pode afetar negativamente as decisões do investimento das firmas”. 
50

 Neste aspecto é valido citar Gomes (2009, p. 217) que afirma que a “irresponsabilidade cambial 

provocou os desajustes das contas públicas originando mais uma meta a ser perseguida a todo custo, o do 

equilíbrio fiscal com superávits primários”. 
51

 Modelo de Metas de Inflação. 
52

 Modelo de Metas de Superávit Primário. 
53

 Tal compromisso com a liberalização da conta de capitais, mesmo em um ambiente de forte fuga 

de recursos especulativos se dá, segundo Gomes e Pinto (2009), devido ao fato de que no ideário neoliberal não 

considerar nem a hipótese de adoção de medidas que visem maior regulação da conta de capitais, pois este 

procedimento feriria o livre-mercado e atacaria o livre fluxo do capital. 
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missões: evitar que a desvalorização cambial gerasse impactos sobre a inflação, e implantar 

uma nova âncora monetária que deveria substituir a âncora cambial, numa clara demonstração 

da visão existente de que o país não poderia sobreviver sem âncoras (Bresser-Pereira, 2007). 

A primeira aproximação do que viria a ser a nova âncora monetária viria a ser 

esboçada ainda em março de 1999 quando a autoridade monetária através da ata da 33º 

Reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) ocorrida em 04 de março de 1999 

afirmava que:  

 O objetivo primeiro do Banco Central é o de manutenção da estabilidade 

dos preços. 

 Em regime de câmbio flutuante não se pode controlar a taxa de inflação 

diretamente pela intervenção na taxa de câmbio, uma vez que o valor do 

dólar é determinado pelo mercado. 

 A estabilidade dos preços em regime de câmbio flutuante é garantida pela 

austeridade fiscal sustentada e por um sistema de austeridade monetária 

compatível com a política fiscal. 

 Como no curto prazo a política fiscal está dada, o instrumento efetivo para 

controle das pressões inflacionárias é de natureza monetária, ou seja, a taxa 

de juros (Banco Central do Brasil, 1999). 

 

Depois de definida as premissas básicas da condução da política econômica, em 

junho de 1999, o Regime Monetário de Metas de Inflação foi oficialmente instituído, através 

do Decreto Presidencial nº 3.088, de 21 de junho de 1999. Neste mesmo decreto, o então 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, conferiu ao Banco Central autonomia 

de utilização de instrumentos para o cumprimento da meta estabelecida pelo CMN (Conselho 

Monetário Nacional).  

 

Seis meses após a crise e a adoção de uma taxa de câmbio flexível, o Banco Central 

pôs em operação uma política formal de metas de inflação e estabeleceu as primeiras 

metas. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi escolhido como 

medida de referência para as metas porque ele pode ser afetado por fatores sazonais 

e também por choques temporários. A taxa de juros overnight Selic foi escolhida 

como instrumento da política e a meta de inflação passou a ser responsabilidade do 

Conselho de Política Monetária – Copom. Foram permitidos intervalos de tolerância 

de 2 pontos percentuais para levar em conta a importância da incerteza acerca de 

nosso processo inflacionário, bem como choques temporários inesperados e/ou 

fatores sazonais (Bresser-Pereira, 2007, p. 225). 

 

  

Adicionalmente à regra de condução da política monetária, as metas de superávit 

primário buscavam a manutenção da relação dívida/PIB do governo através tanto do aumento 

da receita, como, principalmente, da redução das despesas. Tal regra de condução da política 

fiscal visava acabar com a política fiscal discricionária adotada durante o primeiro Governo 

FHC, que somada à política de juros elevados causara um grande aumento da dívida pública, 

e ao mesmo tempo promover um ajuste fiscal nas contas públicas do governo (Carvalho, 
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2009).  

Por fim, o sistema de câmbio flutuante, neste novo arcabouço macroeconômico, 

cumpriria dois papeis: (i) reduziria a vulnerabilidade externa, haja visto que sob tal regime 

cambial não é mais necessário o país possuir um grande volume de reservas para assegurar 

uma pré-determinada paridade cambial; (ii) daria maior autonomia para a realização da 

política monetária, algo que não ocorreu no primeiro Governo FHC, no qual a política 

monetária tornou-se subordinada à política cambial, utilizando a taxa de juros como forma de 

contrabalancear os movimentos do fluxo internacional do capital. 

Porém, apesar desta estrutura macroeconômica aparentar ser bem coordenada, a 

mesma é inconsistente trazendo instabilidades para a economia nacional (Bresser-Pereira, 

2007; Sicsú, 2007; Sobreira e Oreiro, 2009; Filgueiras e Gonçalves, 2007; Filgueiras e Pinto, 

2009; Modenesi, 2005; Santos, Ribeiro, et al., 2009). 

O primeiro ponto falho desta macroeconomia, é que por trás da aparente 

coordenação esconde-se uma subordinação. Nesta estrutura a política fiscal do governo de 

superávits primários torna-se subordinada à política monetária de combate à inflação via taxa 

de juros
54

 (Sicsú e Vidotto, 2007). E a política monetária, ao não conseguir sua total 

autonomia, como pretendiam os defensores do regime de cambio flutuante, permanece 

subordinada a política cambial, uma vez que a taxa de juros continua a refletir o humor do 

mercado internacional de capitais
55

 (Prates, Cunha e Lélis, 2008). 

A subordinação da política fiscal à monetária se dá devido ao fato de que a 

política de metas de superávit primário tem como único objetivo a manutenção da relação 

dívida/PIB da economia, o que implica que o crescimento da dívida pública não pode ser 

maior que o crescimento da economia, o que implica que a economia do governo deve ser 

suficiente para cobrir o gasto com a rolagem da dívida – pagamento dos juros (Bresser-

Pereira, 2003). Juros estes basicamente determinados pela política monetária do governo. O 

que faz com que toda vez que o Banco Central altere a taxa de juros serão necessárias 

                                                 
54

 Neste aspecto: “O significado do que é coordenação tem sido utilizado de forma peculiar por 

autores que adotam a premissa da neutralidade da moeda. Goodhart (1995) é um bom exemplo de como 

defensores da IBC deturparam o conceito de coordenação de políticas. De acordo com o autor supracitado, a 

base para o entendimento do que é coordenação (fictícia)6 corresponde à subordinação de uma política em 

relação à outra em função de qual delas é implementada primeiro. Nesse sentido, a coordenação (fictícia) seria 

resultado de uma espécie de jogo onde o BC teria o privilégio de mover-se primeiro e caberia à autoridade 

fiscal a responsabilidade de manter o orçamento equilibrado” (Mendonça, 2003, p. 116). 

55 “A subordinação da taxa de juros à taxa de câmbio foi demonstrada à saciedade nos últimos 

dois anos no Brasil, quando foi recorrentemente utilizadas para amenizar choques de preços de oferta. Diante 

de desvalorizações abruptas da taxa de câmbio, os juros foram elevados para, em primeiro lugar, deter essa 

depreciação e, em segundo, evitar a propagação do choque fazendo com que os setores ao longo da cadeia 

absorvessem o aumento de custos primários via compressão de margem” (Carneiro, 2006, p. 14).  
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alterações na condução na política fiscal, como forma de atrelar a condução das duas 

políticas. 

 

[...] o Brasil é o único país no mundo onde o banco central determina diretamente as 

taxas de juros que remuneram a dívida pública e essas são usadas também como 

meta operacional de política monetária, determinando o custo das reservas 

bancárias. Essa situação anômala constitui uma herança da era da alta inflação que 

ainda permanece intacta. De fato, como cerca de 40% dos títulos federais são 

indexados à taxa overnight (Selic) e eles são utilizados pelos bancos na composição 

dos fundos de renda fixa, logo qualquer aumento nas taxas de juros resulta em um 

aumento imediato do estoque total da dívida pública (Arestis, De Paula e Ferrari-

Filho, 2009, p. 20-21) 

 

O problema neste caso não somente reside na subordinação, mas sim no fato de 

que erros de percepção por parte da condução por parte da autoridade monetária tendem a 

provocar erros na condução da política econômica como um todo, ou seja, um aumento da 

inflação provocado por fatores não ligados à demanda, ou oscilações no mercado de capitais 

tendem a provocar uma elevação na taxa de juros (Sicsú, 2007), e por sua vez uma elevação 

do superávit primário
56

, causando assim um resfriamento excessivo e desnecessário da 

economia brasileira. 

Já a subordinação da política monetária à cambial reside no fato de que uma 

alteração na taxa de câmbio, em geral provocada pelas oscilações na conta financeira e de 

capital, tende a provocar pressões inflacionárias
57

 que por sua vez são combatidas através do 

aumento da taxa de juros da economia
58

 (Sicsú, 2007), que por sua vez deve ser acompanhada 

de um esforço maior por parte do governo quanto à geração de superávits primários (Sicsú e 

Vidotto, 2007).  

 

O mecanismo básico pelo qual opera a armadilha da taxa de juros é simples. Sempre 

que o Banco Central começa um processo de redução da taxa de juros, a taxa de 

câmbio se deprecia
59

 e as consequentes alterações nos preços relativos, com 

aumento dos preços dos bens comercializáveis em relação aos não-comercializáveis, 

                                                 
56

 Neste caso a meta de superávit primário sofre dois pontos de pressão, a primeira causada pelo 

aumento da taxa de juros, e a segunda pelo aumento do endividamento público, dado que parte da dívida pública 

é externa e que parte dos títulos da dívida pública interna estão indexados ao dólar. 
57

 “As variações na taxa de câmbio afetam o IGP, que, por sua vez, afeta o índice de preços 

administrados. Como os preços administrados mudam, o IPCA também é alterado. Essa variação é também 

devida às alterações na taxa de câmbio por causa do impacto sobre insumos importados” (Arestis, De Paula e 

Ferrari-Filho, 2009, p. 20-21). 
58

 Este comportamento de utilização da taxa de juros como medida para influenciar a taxa de 

câmbio evidencia o que Arestis, de Paula e Ferrari Filho (2009) chamam de comportamento do tipo ―fear of 

floating”. 
59

 Neste caso faz se necessário mencionar que apesar do caso mencionado representar o caso geral, 

nem toda depreciação da moeda é motivada por alteração na condução da política monetária, e nem toda 

mudança na política monetária é acompanhada por movimentos na taxa câmbio, pois existem outros fatores que 

podem causar sua oscilação, como por exemplo as oscilações da economia mundial. 
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provocam um aumento da inflação. Isso é uma ameaça para a política de metas de 

inflação, e o Banco Central reage aumentando novamente a taxa de juros. Assim, 

paradoxalmente, uma inflação do lado da oferta é combatida com uma política que 

visa à contração da demanda. Interrompida a redução da taxa de juros dessa maneira, 

tão prematura, será fácil compreender por que a economia brasileira caracteriza-se 

pelo ―voo da galinha‖; voos curtos, em que mal o crescimento começa, é 

imediatamente paralisado (Bresser-Pereira, 2007, p. 244). 

 

Neste caso, como demonstrado no primeiro capítulo, a subordinação de todas as 

políticas econômicas ao humor do mercado, segundo a teoria neoclássica-ortodoxa-neoliberal 

não se configura como um problema, mas sim como mecanismo de autorregulação, onde as 

alterações no fluxo de capitais relevam mudanças de opinião do mercado internacional em 

relação à credibilidade da política macroeconômica nacional. Sendo assim, quando o mercado 

esboça movimentos de fuga, significa que o país está saindo do ―rumo certo‖ necessitando 

realizar alterações na política econômica de modo a garantir a solidez dos indicadores da 

economia. Como afirma Sicsú:  

 

Se o governo não cumpre a meta fiscal de superavir primário estaria demonstrando 

que a capacidade de saldar suas dividas se reduziu, o que provocaria uma fuga 

avassaladora de capitais seguida de uma crise cambial, o que obrigaria o modelo a 

recuar. Se o banco central reduz a taxa de juros, por exemplo, por pressões do 

governo, para um patamar que não contém a inflação e não recompensa o risco de 

carregamento de um título de um mercado emergente, isso provocaria uma fuga 

avassaladora de capitais seguida de uma crise cambial, o que obrigaria o governo a 

recurar (Sicsú, 2007, p. 310). 

 

Todos estes fatores, que colaboram para um cenário no qual apesar da estabilidade 

de preços, haja um baixo crescimento econômico associado a altas taxas de juros, elevados 

superáveis primários, problemas na balança comercial, relevam a instabilidade 

macroeconômica brasileira oriunda de uma macroeconomia perversa. 

 

Desde 1995 as duas características fundamentais da economia brasileira são a 

instabilidade macroeconômica, não obstante a alta inflação tenha sido debelada, e a 

quase estagnação da renda por habitante. Mais amplamente, o que define o sistema 

macroeconômico brasileiro é seu caráter perverso, porque incompatível com o 

desenvolvimento econômico e com a distribuição e renda. Desde a crise 

internacional que se desencadeou em 1979 os brasileiros não sabem o que é 

desenvolvimento econômico. Houve desenvolvimento social e político, e algum 

crescimento da economia, porque a renda per capita aumentou um pouco e o 

crescimento da população ainda é positivo. Houve desenvolvimento político e social 

em consequência da transição para a democracia e de sua consolidação, e porque os 

grandes investimentos na área social minoraram um pouco o quadro de pobreza e 

desigualdade. Entretanto, para que a concentração de renda diminua de forma 

significativa é necessário reformar o desenvolvimento econômico e absorver o 

excedente estrutural de mão-de-obra que ainda caracteriza a economia 

subdesenvolvida do país. A melhora significativa dos indicadores sociais e dos 

índices de desigualdade ocorreu graças a um aumento elevado do gasto social do 

Estado – um aumento que fazia parte Pacto Popular-Democrático estabelecido no 
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Brasil no final dos anos 1970. No momento, porém, torna-se impossível continuar a 

aumentar a carga tributária para dar continuidade a esta política. A única solução é 

retomar o desenvolvimento econômico, reduzir a oferta ilimitada de mão-de-obra 

ainda existe nesse país dual que é o Brasil, e assim possibilitar que os salários 

cresçam com o aumento da produtividade (Bresser-Pereira, 2007, p. 43). 

 

Discutido o funcionamento do modelo macroeconômico introduzido, podemos 

agora partir para a análise do modus operandi do sistema. 

Em 1999, após implantado o Sistema de Metas de Inflação, o Conselho Monetário 

Nacional estabeleceu as metas de inflação de 1999, 2000 e 2001, em 8%, 6% e 4% com 

intervalo de tolerância de 2%. Dessa forma a autoridade monetária conseguiu restituir a 

credibilidade do Banco Central, o que evitou uma profunda desvalorização cambial, 

possibilitando com isso manutenção a política de redução da taxa de juros básica da 

economia, iniciada após a troca do Presidente do Presidente do Banco Central, sem provocar 

no entanto uma fuga de capitais conforme demonstra o Gráfico 17. 

 Já em relação à política fiscal, a meta de superávit fiscal estabelecida de 3,5%, 

não foi alcançada, tendo o resultado primário se situado próximo a 3,19% do PIB, porém a 

alta despesa com juros, que chegou a 8,97% do PIB fez com que o déficit público se situa em 

5,78%, elevando com isso a relação dívida/PIB (Banco Central do Brasil, 2010; IPEA, 2009), 

como pode-se verificar no Gráfico 18. 

Como resultado das políticas econômicas adotadas – forte aperto monetário e 

fiscal – o governo alcançou uma taxa de inflação de 8,94% estando dentro do intervalo de 

tolerância da meta da inflação estipulada para o ano. Porém, o crescimento econômico foi de 

apenas 0,25% e apresentando um crescimento negativo da renda per capita, o que demonstra o 

compromisso total do governo com o combate à inflação renegando os demais indicadores 

econômicos, como já assinalava Batista (1994) na sua caracterização do modelo de política 

econômica neoliberal  (Banco Central do Brasil, 2010; IPEA, 2009). 

Em 2000, a autoridade monetária prosseguiu com sua política de redução da taxa 

de juros chegando ao valor de 15,75% última reunião daquele ano (Gráfico 19). Foi 

estabelecida, através da Resolução nº 2.744, de 28 de junho de 2000, a meta de inflação para o 

ano de 2002, que ficou em 3,5%, com intervalo de tolerância de dois pontos percentuais para 

cima ou para baixo. 
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Gráfico 17: Evolução da Taxa SELIC e da Taxa de Câmbio (1999) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) e Banco Central do Brasil (2011) 

 

Gráfico 18: Evolução da Relação Dívida/PIB (1999) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 
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Gráfico 19: Evolução da Taxa SELIC e da Taxa de Câmbio (2000) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) e Banco Central do Brasil (2011) 

 

A taxa de câmbio, por sua vez, apresentou perfil oscilante durante o ano chegando 

a alcançar R$ 1,95/US$ depois de ter iniciado o ano com uma cotação de R$ 1,80/US$. Tal 

desvalorização tinha como origem a quebra da Bolsa de Nasdaq nos Estados Unidos, que 

causou fortes oscilações no mercado internacional de capitais (Gráfico 20). 

Já as contas públicas apresentaram sensível melhora, com um superávit fiscal um 

pouco maior do que o do ano anterior, situando-se em 3,46% e com uma redução da despesa 

do juros que passou a ser de 7,08%, o governo apresentou um déficit operacional de 3,61% , o 

que representou uma relativa manutenção da relação dívida/PIB em 45%  (Banco Central do 

Brasil, 2010; IPEA, 2009). 

A inflação ficou em 5,97% abaixo da meta estabelecida de 6,0%, porém bem 

próxima da mesma. O crescimento foi maior que o verificado em 1999, ficando em 4,31%, 

devido em grande parte, pela flexibilização da meta de juros (IPEA, 2009). 
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Gráfico 20: Evolução da Conta Capitais do Brasil (2000) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

Já o ano de 2001 forçou a autoridade monetária a mudar a trajetória do navio.  Na 

57º Reunião do Copom, ocorrida em 21 de março de 2001, o Copom iniciou um processo de 

elevação da taxa Selic, processo esse que se manteve até a taxa alcançar o patamar de 19% 

anuais, taxa que foi mantida até o final do ano, como pode ser verificado no Gráfico 21. Entre 

as causas para a atuação conservadora e restritiva do Bacen (Banco Central) em 2001, se 

destacam: a crise energética, o aprofundamento da crise da Argentina e a desaceleração da 

economia mundial, esta gerada principalmente pela estagnação da economia japonesa e  pelos 

ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos. Em junho o Banco Central, através 

da Resolução nº 2.842, de 28 de junho de 2001, estabeleceu a meta de inflação de 3,25% para 

o ano de 2003. Neste cenário de elevada turbulência externa a taxa de câmbio apresentou uma 

forte elevação chegando a alcançar o patamar de R$ 2,70/US$ em outubro de 2001, mês 

seguinte ao atentado sofrido pelos Estados Unidos, fato este que reforçava o perfil ascendente 

da taxa de juros verificado no período. 

 

A economia brasileira sofreu uma queda no volume dos investimentos estrangeiros 

diretos e de porfólio, após a redução do fluxo de capitais para os mercados 

emergentes em função dos ataques terroristas aos EUA. A redução na entrada de 

capitais aumentou a depreciação do real e pôs uma pressão maior sobre a taxa de 

juros (Sant'Ana e Oliveira, 2003, p. 78). 
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Gráfico 21: Evolução da Taxa SELIC e da Taxa de Câmbio (2001) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) e Banco Central do Brasil (2011) 

 

Apesar do cenário externo desfavorável o governo manteve sua política de 

arrocho fiscal conseguindo, pela primeira vez, superar a meta de superávit fiscal de 3,5%, 

através de um resultado primário de 3,64% do PIB, porém este acabou sendo insuficiente para 

enfrentar o aumento da despesa com juros, resultado do aperto monetário, que se situou em 

7,21% do PIB, o que acabou gerando um déficit nominal de 3,57%, e uma piora na relação 

dívida/PIB, que alcançou quase 50% (Gráfico 22)  (Banco Central do Brasil, 2010; IPEA, 

2009). Piora esta provocada principalmente pelo baixo crescimento econômico registrado no 

ano, de apenas 1,31%
60

 (IPEA, 2009). 

A inflação brasileira ficou em 7,67% (IPEA, 2009), ultrapassando a meta 

estipulada de 4%, o que fez com que o presidente do Banco Central enviasse uma carta aberta 

ao ministro da Fazenda
61

 informando que o descumprimento ocorrerá devido a 

                                                 
60

 O baixo crescimento verificado no ano, assim como a redução da arrecadação ocorrida nos 

últimos meses do mesmo período revelam o tamanho do aperto fiscal realizado pelo Governo para obter um 

superávit fiscal dentro da meta. 
61

 O envio de cartas abertas quando a meta é ultrapassada faz parte das regras de transparência do 

Sistema de Metas de Inflação.  
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impossibilidade de se adotar medidas mais restritivas devido ao forte sacrifício necessário em 

termos de crescimento econômico. 

 

Gráfico 22: Evolução da Relação Dívida/PIB (2001)  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

Em 2002 o Copom iniciou novamente uma redução cautelosa da taxa de juros, 

porém já no meio do ano, a forte desvalorização do real frente a dólar motivado 

principalmente pela eleição presidencial. Eleição esta que tinha como candidato mais forte um 

ex-sindicalista de esquerda, o que gerou uma forte onda de incertezas sobre a condução futura 

da economia, que se traduzia em elevada fuga de capitais. Tal pressão fez com que o 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, emitisse um decreto autorizando o 

Conselho Monetário Nacional a alterar a meta para o ano de 2003.  

 

No segundo semestre de 2002, a possibilidade de vitória de um partido de esquerda 

na eleição presidencial gerou grande apreensão nos investidores financeiros. Temia-

se um calote do novo governo na dívida pública, tanto externa como interna. Um 

sinal claro dessa desconfiança foi o aumento de 30% na compra de imóveis nos 

meses finais de 2002 em relação ao ano anterior. Muitas famílias transformaram seu 

patrimônio financeiro em ativos reais (casas, terrenos e apartamentos); outros 

correram para o dólar e o ouro. Se a lembrança do confisco da poupança no governo 

Collor (1990), um governo dito liberal, ainda estava muito viva na mente das 

pessoas, imagine-se, então, que medidas um governo de esquerda poderia tomar em 

relação ao patrimônio financeiro dos ―mais ricos‖! (Couto e Couto, 2010). 
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Em 27 de junho, através da Resolução nº 2.972, de 27 de junho de 2002, o Banco 

Central estipulou a meta de inflação de 3,75% para o ano de 2004, e, utilizando-se da 

autorização presidencial, alterou para 4% a meta de inflação para o ano de 2003, além disso, o 

mesmo, modificou o intervalo de tolerância da meta para 2,5% para mais ou para menos. 

Devido à intensa desvalorização cambial, provocada por uma elevada fuga de 

capitais (Gráfico 23) e pela ação conservadora das empresas nacionais endividadas 

externamente (Sicsú e Carvalho, 2006), o Copom decidiu elevar a taxa de juros, e partir da 

76º Reunião, realizada extraordinariamente, iniciou o processo de aumento da taxa Selic, 

conforme demonstra o Gráfico 24.  

 

Gráfico 23: Evolução da Conta Capitais do Brasil (2002) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

Como resposta ao forte aumento da taxa de juros, o governo aumentou o aperto 

fiscal, o que fez com que o superávit primário se elevasse para 3,89% do PIB (Banco Central 

do Brasil, 2010). Porém, este aumento foi insuficiente para cobrir as despesas com juros que 

subiram naquele ano para 8,47% do PIB, o que fez com que o déficit operacional, a despeito 

do aumento da economia por parte do governo, se elevasse para 4,01% (Banco Central do 

Brasil, 2010), o que fez com que a divida pública se elevasse de modo a ultrapassar a marca 

de 50% do PIB (Gráfico 25).  

Apesar da dupla política de aperto econômico – restrição monetária e fiscal - o 
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-4.000,00 

-2.000,00 

-

2.000,00 

4.000,00 

6.000,00 

8.000,00 

10.000,00 

12.000,00 

M
ilh

õ
e

s 
d

e
  U

S$



78 

 

ficando em 12,53%, e com o crescimento do PIB sendo novamente negligenciado, alcançando 

apenas a taxa de 2,66% (IPEA, 2009). 

 

Gráfico 24: Evolução da Taxa SELIC e da Taxa de Câmbio (2002) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) e Banco Central do Brasil (2011) 

 

 Destes fatos o único resultado positivo alcançado no segundo mandato do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso foi a melhora da balança comercial, que se valeu da melhora dos 

termos de troca com o exterior, e principalmente da desvalorização cambial, como demonstra 

o Gráfico 25. 

A partir dos dados apresentados anteriormente alguns pontos podem ser 

levantados. O primeiro diz respeito à nova política de controle fiscal que não logrou seu 

principal objetivo – estabilizar a relação dívida/PIB, apesar do aumento da carga tributária 

ocorrida no período e da redução das despesas políticas, o que comprometeu o orçamento 

público negligenciando o investimento estatal e os gastos em áreas essenciais à nação 

(Bresser-Pereira, 2005b).  Entre as causas do descumprimento estão os altos juros, a política 

de esterilização de reservas, ou seja, a própria política macroeconômica (Gomes, 2009). 
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Gráfico 25: Evolução das Exportações (1999-2002) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

Gráfico 26: Evolução da Relação Dívida/PIB (2002) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea 
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Trata-se desde então de gerar superávits primários muito altos para impedir o 

crescimento da dívida, mas esta é reposta pelos juros altos. O setor público continua 

deficitário, em termos nominais e operacionais, ou seja, continua transferindo renda 

-2,00 

-

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

14,00 

1999 2000 2001 2002

B
ilh

õ
e

s 
d

e
 U

S$

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



80 

 

para o setor privado, na forma de transferência financeira líquida, concentrada nos 

bancos e rentistas. O financiamento da política dá-se pelo aumento da carga 

tributária e pela contenção dos gastos de investimentos e de várias rubricas sociais, 

dada a dificuldade de reduzir o conjunto das despesas correntes (Carvalho, 2009, p. 

236). 

 

Neste aspecto, é valido citar que a política de superávit primário não compromete 

somente a economia pelo lado do dispêndio, mas também pelo lado da arrecadação. Devido à 

necessidade de conciliar receitas e despesas, e ao mesmo tempo gerar uma economia, o 

governo fica impossibilitado de realizar uma ampla reforma fiscal que desonere o setor 

produtivo a fim de estimular a economia (Gomes, 2009).  

No âmbito cambial, a flexibilização do regime não logrou reduzir a elevada 

vulnerabilidade externa, deixando o país a mercê do humor do mercado de capitais 

internacionais (Filgueiras e Pinto, 2009), contrariando assim previsão de seus defensores 

(Friedman, 1985; Friedman e Roosa, 1967). Como afirma Bastos: 

 

[...] O governo Cardoso não recuperou amplo grau de autonomia na gestão 

monetária e continuou subordinando o crescimento econômico desejado pelos 

―desenvolvimentistas‖ à política de juros considerada necessária pelos 

―monetaristas‖; elevações abruptas dos juros continuaram sendo usadas para conter 

fugas de capital e depreciações cambiais excessivas, buscando limitar seu impacto 

sobre o regime de metas de inflação e o custo da dívida pública e privada indexada 

ao dólar (Bastos, 2009, p. 147). 

 

Sendo assim, a nova estrutura macroeconômica não logrou resolver dois dos 

problemas principais da economia brasileira: a vulnerabilidade externa e a fragilidade 

financeira do Estado (Filgueiras e Pinto, 2009, p. 253). Ao mesmo tempo em que não resolvia 

esses problemas, a macroeconomia neoclássica-ortodoxa-neoliberal promovia uma grande 

alteração de portfólio na economia, deslocando o capital do setor produtivo para o 

especulativo, mais rentável graças a elevada taxa de juros e estabilidade de preços 

apresentadas pela economia brasileira (Bresser-Pereira, 2007) 

 

O combate à inflação por meio de políticas ortodoxas atende aos interesses maiores 

de defender a riqueza financeira. A posição do emprestador é assegurada pelos 

rendimentos reais que ele pode auferir num ambiente no qual o nível de preços não 

se eleve tanto que possa comprometer seus ganhos com base em outra variável-

chave, a taxa de juros. Quanto menor a diferença entre taxa de inflação e taxa de 

juros, menores serão os lucros rentistas. Vemos assim por que é tão difícil baixar a 

taxa de juros no Brasil. É mais correto afirmar que, neste caso, há uma clara posição 

hegemônica dos interesses dos financistas que influenciam nas decisões, sobretudo, 

do Banco Central que, por sua vez, tem a prerrogativa de controlar a oferta 

monetária, tentar estabilizar os preços e definir a taxa de juros básica da economia 

(SELIC). A atual política monetária de metas inflacionárias com a manutenção das 

taxas de juros elevadas, portanto, é uma deliberação da posição hegemônica dos 
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mercados financeiros sobre a gestão da política monetária
62

 (Gomes, 2009, p. 229-

230). 

 

Além disso, esta macroeconomia neoclássica-ortodoxa-neoliberal não conseguiu 

entregar ao povo brasileiro o desenvolvimento prometido, entregando em seu lugar uma 

economia que apresentava reduzidas taxas de crescimento, elevada taxa de juros, baixo 

investimento público e privado e a perspectiva de um futuro melhor (Bresser-Pereira, 2003). 

 

Assim, ao contrário de trazer um novo modelo de crescimento sustentado e 

duradouro, o Plano Real foi sucedido de ciclos curtos de stop-go induzidos por 

movimentos de política monetária destinados a defender a apreciação cambial de 

ataques especulativos; saindo de cada crise, a expansão ulterior da renda era limitada 

pelo ―vazamento‖ para o exterior dos efeitos multiplicadores e aceleradores do gasto 

interno, com aumento mais que proporcional das importações; enquanto o déficit de 

serviços financeiros, resultantes do crescimento do passivo externo, aliado ao déficit 

com fretes, seguros e viagens internacionais, aumentava o déficit de transações 

correntes, financiado em parte com um ciclo expansivo de Ides; sujeito, porém, a 

reversões abruptas do movimento de capitas que forçavam o Banco Central a 

defender a taxa de câmbio apreciada (Bastos, 2009, p. 145). 

 

Em síntese, o país ficou refém das políticas monetária e cambial que geram baixo 

crescimento econômico e levado desemprego, além de uma crescente 

vulnerabilidade externa. Depois de oito anos de liberdade de ação, em que o papel 

do Congresso foi substituído por Medidas Provisórias, o presidente Fernando 

Henrique terminou seu mandato deixando o Brasil com uma dramática 

vulnerabilidade interna e externa para o seu sucessor. Fim melancólico para oito 

anos de neoliberalismo e de absoluta crença no mercado (Sant'Ana e Oliveira, 2003, 

p. 88). 

 

02.4 Os Governos Luís Inácio Lula da Silva – A Esperança Perdida 

 

Tornadas flagrantes as vicissitudes do modelo neoliberal, o povo foi às urnas em 

outubro de 2002 pedindo mudanças. Eleito com mais de 52 milhões de votos, o então ex-

metalúrgico, representante dos partidos de esquerda e principal critico da política econômica 

dos Governos FHC, Luis Inácio Lula da Silva, subiria no dia primeiro de janeiro de 2003 a 

rampa do Planalto para mudar a história do país e promover a mudança em direção a um 

“capitalismo mais eficiente, mais humanizado‖ (Mantega, 2002, apud Sicsú, 2007, p. 291).  

 

                                                 
62

 Neste ponto vale citar que o modelo neoclássico-ortodoxo neoliberal, não conseguiu resolver o 

problema de recursos públicos pelo setor privado, fator que era considerado por Franco o principal problema da 

heterodoxia. ―Simplesmente os excessos de uma heterodoxia que chegou ao poder há tempos atrás, engordou e 

envelheceu geraram distorções flagrantes. Há consenso de que é preciso eliminá-las, e para isso 

experimentamos o que parece ser uma aliança tática com o liberalismo contra um extraordinariamente ardiloso 

e escorregadio inimigo: o corporativismo, e alguns de seus parentes, como a fisiologia, a corrupção e o 

nepotismo. Todos expressam maneiras pelas quais se observa uma apropriação indébita de funções e recursos 

públicos por interesses privados” (Franco, 1995, p. 359). 



82 

 

Esperança: esse era o sentimento que a eleição de Luíz Inácio Lula da Silva 

despertara na população brasileira, fazendo inclusive parte do seu slogan ―A 

esperança venceu o medo‖. No meio econômico a ―esperança‖ era vinculada a uma 

mudança na condução da política econômica que a tornasse menos refém do 

mercado financeiro e mais voltada para a produção e o emprego. No fundo, 

esperava-se que um ―operário‖ no poder teria mais compromissos com os interesses 

da classe trabalhadora e menos com os rentistas do mercado financeiro.  Esse fora o 

discurso da campanha eleitoral vendido a toda a população (Couto e Couto, 2010, p. 

13). 

 

Porém, o que se viu foi muito diferente do que se pensava. Logo no inicio do 

Governo Luis Inácio Lula da Silva (doravante Governo Lula), houve um forte 

comprometimento com a política econômica neoliberal. Seu então presidente do Banco 

Central, Henrique Meirelles, logo na primeira reunião do Copom, elevaria a taxa de juros para 

demonstrar seu compromisso com esta política (Sicsú, 2007). Ao mesmo tempo seu ministro 

da Fazenda, Antonio Palocci afirmava que a manutenção da política econômica adotada no 

Governo Fernando Henrique Cardoso representava a única alternativa e elevava a meta de 

superávit fiscal para 4,25% do PIB (Sicsú, 2007). 

 No Banco Central a primeira reunião do Copom sob a égide do novo governo se 

deu em 22 de janeiro, e nela se estabeleceu a continuidade da política econômica do governo 

anterior, através da manutenção dos processos de elevação da taxa de Selic. Porém este 

movimento ascendente pôde ser interrompido ainda no transcorrer daquele ano (Gráfico 26) 

devido à reversão das expectativas de inflação e o retorno dos capitais internacionais ao país 

(Gráfico 27). 

Com o retorno dos influxos de capital, o real começou novamente, ainda no inicio 

do ano, a se valorizar, o que mostrou uma aproximação da política econômica do governo dos 

interesses do mercado financeiro internacional. 

Diante da dificuldade verificada pela autoridade monetária para o cumprimento da 

meta de inflação para aquele ano e para o ano seguinte, o recém-empossado Presidente da 

República emitiu o Decreto nº 4.761, de 23 de junho de 2003, autorizando o Conselho 

Monetário Nacional a alterar as metas para a inflação para o ano de 2004. Dois dias depois, 

através da Resolução nº 3.108, de 25 de junho de 2003, o Conselho Monetário Nacional 

também determinou a meta de 4,5% para o ano de 2004, e alterou a meta de 2004 para 5,5%, 

mantendo-se o intervalo de tolerância da resolução anterior. 
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Gráfico 27: Evolução da Taxa SELIC e da Taxa de Câmbio (2003) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) e Banco Central do Brasil (2011) 

 

Gráfico 28: Evolução da Conta de Capitais (2003) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 
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 Apesar da valorização do real e diminuição das incertezas em relação ao novo 

governo, o Banco Central do Brasil não conseguiu atingir a meta de inflação estabelecida, e a 

inflação acabou ficando em 9,3%. A despeito do descumprimento da meta de inflação, o 

governo conseguiu cumprir a meta de superávit primário, através de uma economia de 4,27% 

do PIB. Já o crescimento do PIB foi de apenas 1,15%, o que tornou o desempenho econômico 

do primeiro ano do novo governo bastante insatisfatório (IPEA, 2009). 

No início de 2004 o cenário adverso havia sido superado, o câmbio apresentava 

pequena valorização e o fantasma da incerteza já tinha sido afastado, com isso o Copom 

conseguiu, até praticamente a 100º Reunião, ocorrida no mês de setembro, seguir com um 

processo que variava entre quedas da taxa de juros seguidas de manutenção da taxa. Em junho 

o Banco Central, através da Resolução nº 3.210, de 30 de junho de 2004, estipulou a meta de 

4,5% para o ano de 2006. 

Já em setembro o Copom iniciou um processo de elevação da taxa Selic (Gráfico 

28), elevação esta causada principalmente pelo aumento do preço dos combustíveis, que 

gerava dúvidas em relação ao comportamento da economia mundial, sendo, portanto, 

acompanhado por déficits na conta de capital. Tal aumento, no entanto, provocaria um 

aumento na entrada de capitais que se refletiria em uma valorização do câmbio (Gráfico 29). 

Com essas medidas, o Banco Central conseguiu alcançar a meta de inflação para o 

ano, com a inflação ficando em 7,6%, apenas a 0,4% do teto (IPEA, 2009).  

No âmbito fiscal, o governo manteve o compromisso com os cortes nos gastos, 

conseguindo com isto um superávit fiscal de 4,63% do Produto Interno Bruto (Banco Central 

do Brasil, 2010), que permitiu a redução da relação dívida PIB durante o ano, como 

demonstra o Gráfico 30. Já o crescimento foi de 5,71% (IPEA, 2009). 

No inicio de 2005 foi mantida a política de elevação da taxa Selic, por parte do 

Copom, devido às pressões ainda existentes em relação à alta do preço do petróleo e em 

relação a uma possibilidade de elevação da taxa de inflação norte-americana, fatores que 

mantinham a conta de capitais deficitárias e mantinham a pressão sobre a taxa de câmbio. 

No segundo semestre, com a presença de uma aparente calmaria em relação ao 

mercado internacional, e com a nova valorização do real frente ao dólar, o Copom iniciou, 

novamente, um processo de queda da taxa de juros, que no final do ano já estava em 18% 

(Gráfico 31). 
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Gráfico 29: Evolução da Taxa SELIC e da Taxa de Câmbio (2004) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009)  e Banco Central do Brasil (2011) 

 

Gráfico 30: Evolução da Relação Dívida/PIB (2004) 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 
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Gráfico 31: Evolução da Taxa SELIC e da Taxa de Câmbio (2005) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009)  e Banco Central do Brasil (2011) 

 

Em junho, o Banco Central, através da Resolução nº 3.291, de 23 de junho de 

2005, determinou a meta de 4,5% para inflação de 2007. 

O Banco Central conseguiu novamente cumprir a meta de inflação estipulada para 

2005, com a inflação ficando em 5,69. Assim como o Banco Central, o Ministério da Fazenda 

conseguiu cumprir a meta de superávit primário através de uma economia de 4,82% do PIB 

(Banco Central do Brasil, 2010). Porém, contrariando o otimismo macroeconômico, a taxa de 

crescimento da economia ficou em apenas 2,94% (IPEA, 2009). 

Em 2006, devido ao cenário internacional favorável, e devido ao fato de a eleição 

presidencial não ter gerado crises de incerteza, nem interna nem externa, pois os candidatos 

mais fortes tinham plataformas econômicas muito semelhantes, apesar de serem de partidos 

opostos, o Copom conseguiu reduzir a taxa Selic em todas as reuniões do ano em 0,5% 

(Gráfico 32) 

Em junho, conforme estabelecido pelo decreto presidencial de 1999, o Banco 

Central, novamente, estabeleceu, através da Resolução nº 3.378, de 29 de junho de 2006 a 
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Gráfico 32: Evolução da Taxa SELIC e da Taxa de Câmbio (2006) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) e Banco Central do Brasil (2011) 

 

O Banco Central conseguiu novamente alcançar a meta, porém desta vez de modo 

surpreendente, devido ao fato de a inflação ter ficado em 3,14% (IPEA, 2009), ou seja, abaixo 

da meta de inflação, estando situada no intervalo de tolerância de 2,5% abaixo da meta, isto 

demonstra o grau de comprometimento do governo com o Regime de Metas de Inflação, além 

de demonstrar que o Copom agiu de forma muito conservadora e cautelosa em relação às 

expectativas dos agentes econômicos.  

A casa fazendária, por sua vez, conseguiu novamente ultrapassar a meta de 

superávit primário, através de uma economia de 4,32% (Banco Central do Brasil, 2010), valor 

inferior ao obtido no anterior, mas que permitiu uma redução da relação Dívida/PIB (Gráfico 

33), principalmente devido a redução da taxa básica de juros da economia.  Já o crescimento 

econômico foi de apenas 3,7%, devido principalmente do excesso de conservadorismo no 

trato da taxa de juros básica da economia. 

Através dos dados esboçados anteriormente é possível verificar que a política 

econômica durante o primeiro Governo Lula representou uma continuação da política 

econômica do governo anterior, baseada na total aceitação do ideário econômico da 

macroeconomia neoclássica-ortodoxa-neoliberal (Sicsú, 2007). 
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Gráfico 33: Evolução da Relação Dívida/PIB (2006) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

Como não poderia deixar de ser, os resultados obtidos pelo Primeiro Governo 

Lula, em muitos aspectos se assemelham ao do Governo FHC, ou seja, baixo crescimento 

econômico, alta taxa de juros, vulnerabilidade externa, fragilidade das contas do governo e 

etc. (Filgueiras e Gonçalves, 2007). 
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medíocre da economia brasileira. O governo Cardoso fracassou, na medida em que 
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visto que suas políticas macroeconômicas, frente ao contexto internacional 

extraordinariamente favorável, limitaram a dinâmica de desenvolvimento do país. 

Ou seja, o governo Lula deve ser responsabilizado pela perda de extraordinária 

oportunidade criada pelo contexto internacional pós-2002. Trata-se de rara 

oportunidade, que permitiria retirar o país da trajetória de instabilidade e crise que 

começou em 1980 e colocá-lo em outra trajetória de desenvolvimento econômico 

estável e dinâmico (Filgueiras e Gonçalves, 2007, p. 58). 

 

O ano de 2007, por sua vez, começou com o retorno de Luís Inácio Lula da Silva 

às rampas do Palácio do Planalto. Recém-reeleito, o presidente Lula propunha uma política de 

continuidade em relação aos quatro anos em que esteve no poder (2003-2006), porém não 
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apenas no ano de 2004 superou o crescimento médio mundial (Gráfico 34), o que fez com que 

o mesmo realize pequenas rupturas em relação ao ―modelo original‖ (Sicsú, 2007b). 

Logo no primeiro mês de seu mandato, mais precisamente no dia 28 de janeiro de 

2007, o governo lançava o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que visava mudar 

a realidade econômica nacional, através de uma participação mais efetiva do Estado. Compõe 

o programa um conjunto de investimentos de infraestrutura – transporte, habitação e 

saneamento, políticas de desoneração fiscal, políticas de incentivo ao crédito, alterações na 

legislação que melhorem o ambiente de investimento, tudo isso aliado a uma política de 

compromisso com a manutenção do controle sobre o gasto público, aos moldes da política 

econômica realizada no primeiro mandato do Governo Lula, ou seja, manutenção da relação 

dívida/PIB via política de superávit primário (PAC, 2007). 

 

O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) representa uma 

mudança de concepção do Governo Lula: é uma nova forma de pensar a relação 

entre duas instituições essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade – o 

Estado e o mercado. Tais instituições devem interagir por meio de ações de governo 

para estimular o crescimento econômico e promover justiça e segurança social 

(Sicsú, 2007b). 

 

Gráfico 34: Comparação do Produto Interno Bruto - Brasil X Mundo (2003-2006) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados IFM (2010) 
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crescimento excessivo de demanda verificado no período anterior (Banco Central do Brasil, 

2007), o que em parte resfriava as expectativas do governo em mudar o rumo do país, e ao 

mesmo tempo assegurava o compromisso do mesmo com a continuidade da política 

econômica. 

No entanto, apesar da postura conservadora por parte da autoridade monetária 

nacional, o que se verificou nos primeiros meses do ano foi uma sequencia de pequenas 

quedas na taxa Selic, motivadas principalmente pelo otimismo em relação ao cenário externo, 

como sinaliza o próprio Copom: 

 

[...] o fortalecimento da atividade econômica na Europa e a continuidade da forte 

expansão das grandes economias asiáticas têm sustentado o dinamismo da economia 

global, a despeito de uma desaceleração moderada nos EUA. A manutenção de taxas 

de crescimento em níveis historicamente elevados em diversas regiões tem levado a 

certo aumento das pressões inflacionárias, notadamente no caso de matérias-primas 

e alimentos. Nesse contexto de ainda robusto crescimento global, a economia e os 

preços de ativos brasileiros têm mostrado notável resistência frente às oscilações nos 

mercados financeiros internacionais, graças à melhora de fundamentos observada 

nos últimos anos e ao comportamento bastante benigno dos preços de exportações. 

Nesse sentido, além de se apresentar mais resistente a mudanças de sentimento nos 

mercados internacionais, a economia brasileira encontra-se em um ciclo de 

crescimento com estabilidade de preços. Dessa forma, o Copom continua avaliando 

que o cenário internacional é favorável (Banco Central do Brasil, 2007b) 

 

O otimismo internacional, celebrado pelo Comitê de Política Monetária do Banco 

Central, também pode ser verificado pelo grande movimento de entrada de divisas na 

economia brasileira, que fez com que o país apresentasse, em maio daquele ano, o maior saldo 

positivo da balança de capital desde a estabilização do nível de preços, um montante 

aproximado de US$ 16 bilhões de dólares (IPEA, 2009).  

O grande volume de entrada de capitais, por sua vez, geraria uma gama de 

consequências para a economia brasileira. O primeiro, associado a grande disponibilidade da 

moeda internacional na economia, foi uma brusca apreciação cambial que seria recorrente 

durante todo o ano, e que provocaria uma redução do superávit da balança comercial, bem 

como uma brusca redução no saldo em transações correntes, que cairia de US$ 13,64 bilhões 

de dólares em 2006, para apenas US$ 1,55 bilhões de dólares. No entanto, verifica-se no 

período um grande aumento nas reservas internacionais, que saltaram de US$ 85,83 bilhões 

em 2006 para US$ 180,33 bilhões (IPEA, 2009).  
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Gráfico 35: Evolução da Taxa SELIC e da Taxa de Câmbio (2007) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) e Banco Central do Brasil (2011) 

 

Gráfico 36: Evolução das Contas do Balanço de Pagamentos e Reservas Internacionais 

(2006-2007) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 
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maior disponibilidade interna de produtos. Devido a estes fatores, o Banco Central do Brasil 

conseguiu manter a política de redução da taxa de juros, fazendo com que chegasse ao valor 

de 11,25% em setembro, valor que seria mantido até o final de 2007. 

Em junho, por sua vez, o Banco Central estabeleceu, através da Resolução nº 

3.463, de 28 de junho de 2007 a meta de inflação para o ano de 2009 que deveria ser mantida 

em 4,5%. 

Com a manutenção do câmbio valorizado, e de uma política monetária 

conservadora, dado que o país, na ocasião, ainda apresentava a segunda maior taxa de juros 

real do mundo, apesar das reduções realizadas em quase todas as reuniões do Copom durante 

o ano, o pais conseguiu atingir o centro da meta de inflação para o ano, ou seja, IPCA de 4,5% 

(IPEA, 2009). 

No âmbito fiscal, o governo, apesar da ruptura provocada pelo PAC, obteve um 

superávit primário de aproximadamente 4% (Banco Central do Brasil, 2010). Tal economia, 

associada a política de redução da taxa de juros, propiciaram uma redução da relação 

dívida/PIB. 

Dados estes aspectos, o ano de 2007 apresentou significativa melhoras em relação 

ao ano anterior, provocados em grande parte pela manutenção de um cenário externo propicio, 

que permitiram uma flexibilização da política monetária, fruto da valorização cambial, e 

concomitantemente, uma flexibilização da política fiscal, que conseguiu ao mesmo tempo 

reduzir o superávit primário em relação ao ano de 2006, e mesmo assim reduzir a relação da 

dívida/PIB. Todos esses fatores geraram uma melhora no investimento interno, que saltou de 

16,43% do PIB em 2006 para 17,44% do PIB em 2007, e provocaram um aumento na taxa de 

crescimento do produto, que alcançou a taxa de 6,09% (IPEA, 2009). 

Longe do otimismo do ano anterior, o ano de 2008 se inicia com as dúvidas 

quanto ao cenário externo, e com a substituição do clima otimista que reinava na economia 

mundial desde 2003, por um clima de incerteza sobre os passos futuros da economia. 

 

Entre 2003 e 2008 (primeiro semestre) a economia mundial viveu um ciclo de 

expansão excepcionalmente favorável. Tal caráter ―excepcional‖ se deveu à 

confluência de alguns fatores, principalmente: crescimento elevado – com taxas 

médias de variação no PIB global na casa de 4% - associado à inflação baixa (pelo 

menos até meados de 2007); retomada de dinamismo em regiões que, nos anos 1980 

e 1990, apresentaram níveis baixos de expansão da renda tais como América Latina, 

África e Leste Europeu, ou em economias maduras como Japão e Alemanha; 

melhoria substancial nos resultados das contas externas e nas finanças públicas das 

economias em desenvolvimento previamente caracterizadas por níveis elevados de 

vulnerabilidade externa e fragilidade fiscal. Estas características brotaram em um 

momento onde a estrutura da economia revelava uma nova realidade: economias 

emergentes, como China, Índia, Rússia, Brasil, dentre outras, passaram a ter um 
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peso na renda mundial, nos fluxos de comércio e na determinação do ritmo de 

expansão geral equivalentes ou superiores aos das economias centrais (Cunha, 

Prates e Bichara, 2009, p. 03) 

 

Dada essa desconfiança em relação ao comportamento da economia internacional 

e o receio de seus impactos nos agregados econômicos nacionais e de uma possível elevação 

da inflação motivada pelo forte crescimento da economia asiática, o Banco Central decidiu 

adotar uma postura conservadora, e nas primeiras reuniões do ano optou por manter o patamar 

da taxa de juros da economia em 11,25%; mesmo patamar do fim de 2007. Como afirma o 

Copom na ata de sua 132º reunião: 

 

As incertezas em relação à evolução da economia internacional seguem elevadas, 

em ambiente de continuidade dos distúrbios nos mercados imobiliários, elevação 

dos preços das commodities e persistência das restrições nos mercados de crédito. 

Os riscos de desaceleração global são crescentes, reforçados pelas revisões para 

baixo nas previsões de crescimento para 2008. A evolução recente dos principais 

indicadores da economia dos Estados Unidos, em especial no que se refere ao 

aumento da taxa de desemprego, que atingiu 5% em dezembro, e à queda das 

expectativas de empresários e consumidores, sugere deterioração do cenário 

econômico em 2008. Essa perspectiva é reforçada pelos recuos das vendas no varejo 

e dos gastos com construção residencial, pela elevada inadimplência no setor 

imobiliário, pelo reconhecimento de expressivas perdas na indústria financeira e pela 

longa duração do aperto creditício (Banco Central do Brasil, 2008). 

 

Porém, o clima de incerteza, que reinava na economia internacional no inicio de 

2008, com o passar dos meses se solidificava, e tornava a recessão na economia norte-

americana e o aprofundamento da crise cada vez mais próximos da realização. Este fato 

promoveu, em abril de 2008, uma alteração na política monetária brasileira, que temendo a 

ocorrência de uma fuga de capitais, interrompeu a sequencia declinante da taxa Selic que se 

arrastava desde 2005, promovendo sua primeira alta, como resposta as incertezas relativas ao 

mercado internacional, que poderia afetar o câmbio, a inflação e o produto da economia 

brasileira. 

Iniciado o processo de aumento o mesmo passou a se intensificar nos meses 

subsequentes, fruto da piora no ambiente externo e da desaceleração do fluxo de capitais que 

rumavam em direção à economia brasileira. Porém, o pior ainda estava por vir. Em agosto, a 

redução do saldo da balança de capitais, não só alertava sobre o que poderia ocorrer a uma 

economia financeiramente aberta em um momento de crise e contágio internacional, como já 

provocava reflexos no câmbio, fazendo a moeda nacional se desvalorizar. Diante disso, o 

Copom, temendo por um efeito contágio câmbio-inflação, intensificou o processo de elevação 
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da taxa de juros, e em setembro elevou a mesma em 0,75%, como forma de defender o país da 

fuga/repatriação de capitais
63

. 

 

A partir de agosto [...] o acirramento da crise financeira, que assumiu dimensões 

sistêmicas após a falência do Lehman Brothers, provocou forte aumento da aversão 

aos riscos. Nesse contexto, os ativos e a moeda brasileira tornaram-se importantes 

alvos do movimento de desalavancagem global e de fuga para a qualidade dos 

investidores. De agosto a fim de outubro de 2008, a desvalorização dos ativos e da 

taxa de câmbio do real foi tão rápida e intensa que se tornou comparável à sofrida 

pelas outras economias emergentes em dezesseis meses, ou seja, desde o início da 

crise (Prates e Farhi, 2009, p. 01-02). 

 

Porém, a tentativa por parte do Banco Central de controlar o fluxo internacional 

de capital através da taxa de juros em um momento de alta volatilidade e incerteza no 

mercado internacional não obteve sucesso.  Apesar de em setembro se verificar uma melhora 

na conta de capital, a falência do Banco de Investimento Lehman Brothers, instituição 

financeira que havia sobrevido a crise de 1929, deu inicio a uma trajetória de elevada fuga de 

capitais, desvalorização cambial, e manutenção de uma taxa de juros elevada, que passou a ser 

fortemente comandada pelo humor dos fluxos de capitais externos
64

. 

 

É importante destacar que, quanto maior o grau de abertura financeira, maior a 

vulnerabilidade das economias periféricas às bruscas mudanças de humores dos 

investidores estrangeiros, que provocam acentuada e, por vezes, nefasta volatilidade 

de suas principais variáveis financeiras. Enquanto na fase de farta liquidez 

internacional, a taxa básica de juros da economia brasileira passou a ser uma 

variável determinante na formação da taxa de câmbio, na atual fase de forte restrição 

de liquidez, ela voltou a ser uma variável determinada pela evolução da crise e seus 

impactos no grau de aversão aos riscos dos investidores domésticos e internacionais 

(Prates e Farhi, 2009, p. 03). 

 

Com isso, no âmbito monetário-cambial, a economia brasileira sofreu um 

comportamento de forte aperto monetário, como forma de evitar uma desvalorização do real 

mais intensa, em um momento em que os agentes econômicos temiam um aprofundamento da 

crise externa, que poderia provocar uma desaceleração do produto, do emprego e poderia 

levar o Brasil a um processo recessivo. Novamente, assim como ocorrera em 1999, a 

                                                 
63

 Adicionalmente a elevação da taxa de juros o Banco Central realizou operações de swaps 

cambiais, retomou as operações de leilões cambiais para fornecimento de moeda estrangeira para o sistema, e 

instituiu uma linha de empréstimos em moeda estrangeira para financiamento do comércio, todas essas medidas 

visavam reduzir a desvalorização cambial e/ou seu impacto na economia. (Prates e Farhi, 2009). 
64

 O movimento ascendente da taxa de juros brasileira, por sua vez, ocorreu durante um processo 

descendente da taxa de juros internacional, pois os países do mundo, temendo o aperto da liquidez e, por sua vez, 

do crédito, optaram por flexibilizar a política monetária como forma de evitar o aprofundamento das incertezas e 

da recessão iminente. 
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economia brasileira, bem como sua política econômica, estava à mercê do humor dos agentes 

do mercado financeiro internacional. 

 

Gráfico 37: Evolução da Conta de Capitais (2008) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) 

 

Gráfico 38: Evolução da Taxa SELIC e da Taxa de Câmbio (2008) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2009) e Banco Central do Brasil (2011) 
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No âmbito fiscal, por sua vez, mesmo diante da crise, o governo optou por manter 

seu compromisso com o controle das contas públicas e obteve um superávit primário de 

4,07% do PIB (Banco Central do Brasil, 2010), superior ao obtido no ano anterior. 

O crescimento econômico, por sua vez, foi acima do esperado, ainda não sofrendo 

muitas influencias da elevação recente da taxa de juros, e do pessimismo internacional; o 

produto da economia cresceu 5,16% em 2008. A inflação por sua vez, sofreu com a 

desvalorização cambial e se elevou para o patamar de 5,9%, dentro do intervalo de tolerância 

da meta de inflação (IPEA, 2009). 

O ano de 2009, como fruto de aspirações já presentes em 2008, é marcado por um 

novo ponto de ruptura em relação à política econômica, apesar da manutenção de suas 

precisas macroeconômicas básicas – meta de inflação, superávit fiscal e cambio flutuante com 

abertura da conta de capitais.  

Diante da eminência do aprofundamento da crise econômica internacional e de 

seu impacto na economia nacional, somados a política de aperto monetário, o governo optou 

por aplicar na economia brasileira um conjunto de políticas que visavam evitar um cenário 

catastrófico. 

Logo no inicio de ano, como forma de contrapor a política dos bancos privados de 

restrição do crédito, o governo fez uso dos bancos públicos, em especial o Banco do Brasil e a 

Caixa Econômica Federal, como fontes alternativas de credito, aumentando a participação dos 

mesmos no mercado, e dessa forma garantindo a liquidez no mercado. Adicionalmente o 

Tesouro Nacional realizou um aporte, no dia 22 de janeiro, de R$ 100 bilhões no Banco 

Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e vinculou o empréstimo desses recursos a 

condicionantes ligados ao número de empregos que seriam gerados (Folha de São Paulo, 

2009).  

Além dessas medidas o governo aprofundou a desoneração de impostos iniciada 

em 2008, através do aumento tanto da gama de impostos como dos bens desonerados
65

 (Folha 

de São Paulo, 2009b). 

Todas essas medidas demonstram uma atuação maior do governo na economia e, 

além disso, uma tentativa de realização de uma política econômica contracíclica, que não faz 

parte do arcabouço teórico neoclássico que tem servido de base para a política 

macroeconômica brasileira. Porém, esta alteração singela de viés no âmbito da política 

                                                 
65

 Durante a crise o governo reduziu o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para 

aquisição de veículos, material de construção e linha branca, além do COFINS (Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social), para alguns setores da economia. Permitiu a instalação de alguns setores 

na Zona Franca de Manaus, que com isso passam a gozar de benefícios fiscais. 
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econômica, apenas representou uma tentativa brasileira de acompanhar, com certo delay, uma 

tendência mundial, não representando, portanto uma ruptura com o arcabouço teórico 

neoclássico.  

 Adicionalmente, a ajuda fiscal, o governo conseguiu devido à ajuda redução da 

fuga de capitais no inicio do ano e o aumento da entrada nos meses seguintes promovida pela 

alta taxa de juros nacional comparada com o cenário de taxas reais internacionais negativas
66

 

e pela política de dólar barato do Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos), 

promover uma política de redução da taxa de juros básica da economia, que em janeiro 

apresentou uma queda de 1% frente à taxa de juros de dezembro de 2008. 

Com a manutenção da entrada de capitais (Gráfico 39), o Brasil conseguiu durante 

todo o ano de 2009, realizar reduções na taxa básica de juros, promover a valorização da 

moeda nacional, e ampliar suas reservas (Gráfico 40). 

 

Gráfico 39: Evolução da Conta de Capitais (2009) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2011) 

 

No entanto, apesar da política de afrouxo monetário, e da política de aumento dos 

gastos públicos e desoneração de receita, fatores que segundo a teoria neoclássica fariam a 

inflação fugir do controle, a Autoridade Monetária consegui cumprir a meta de inflação, 

ademais, com uma taxa de inflação localizada na banda inferior da meta estipulada, com o 
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 Durante o biênio 2008-2009, a maioria dos países desenvolvidos do mundo reduziram 

fortemente suas taxas de juros nominais, tornando-as menores que suas respectivas taxas de inflações, o que 

acabou tornando o rendimento real da taxa de juros, nesses países, negativo, fazendo com que os países, que 

como o Brasil, mantinham taxa de juros real positiva e solidez macroeconômica, atraíssem um montante elevado 

de capitais externos de curto prazo.  
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país apresentando uma inflação anual de 4,3% (IPEA, 2011). Tal fato por sua vez encontra 

respaldo na tendência recessiva mundial e demonstra que a política monetária não representa 

um componente meramente inflacionário. 

 

Gráfico 40: Evolução da Taxa SELIC e da Taxa de Câmbio (2009) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2011) e Banco Central do Brasil (2011) 

 

O superávit primário do governo, por sua vez, ficou em 2,06% do PIB, fruto da 

política de incentivos fiscais promovida pelo governo, porém, dentro da meta ajustada para 

2009 de 2,93% (Banco Central do Brasil, 2010).  

Apesar de todas essas políticas de estimulo, políticas estas cujos efeitos seriam 

sentidos, maiormente, no ano de 2010, o país apresentou uma taxa de crescimento econômica 

negativa, de -0,64%. O que representou uma pequena recessão quando comparada as taxas 

apresentadas no resto do mundo
67

. 

2010, último ano do Segundo Governo Luís Inácio Lula da Silva, foi marcado por 

um forte teor político e econômico. Necessitando dar continuidade ao seu governo, através da 

manutenção de seu partido no cargo mais alto da República, o então presidente, optou por 

manter sua política de ruptura do lado fiscal, com a ampliação do programa de investimento 

                                                 
67

 Em 2009, as economias avançadas apresentaram crescimento negativo de -3,23 e os países da 

America Latina e Caribe uma taxa de -1,72%  (IMF, 2010). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Ta
xa

 d
e

 C
âm

b
io

 R
$

/U
S$

Ta
xa

 S
e

ic

Taxa Selic Taxa de Câmbio



99 

 

público, sem, no entanto, se desvincular do compromisso com a política econômica neoliberal 

que marcou seus oito anos no Palácio do Planalto. 

Como forma de demonstrar a nova postura do governo, e seu viés pró-

crescimento, no mês de março, o governo lançou o PAC 2 – Plano de Aceleração do 

Crescimento 2. Nele o governo revela o objetivo de realizar investimentos o montante de R$ 

1,59 trilhões de reais em programas como ―Cidade Melhor‖, ―Comunidade Cidadã‖, ―Minha 

Casa, Minha Vida‖, ―Água e Luz para Todos‖, além de em empreendimentos de energia e 

transporte (UOL, 2010). 

No âmbito monetário-cambial, a manutenção da elevada entrada de capitais na 

economia brasileira reforçou a trajetória ascendente do câmbio, fazendo-o, apesar das 

oscilações, encerrar o ano a um valor de R$/US$ 1,66. Tal, valorização, por sua vez, tem 

provocado uma profunda deterioração do saldo em transações correntes que apresentou um 

valor negativo em US$ 47,51 bilhões (IPEA, 2011). 

 

Gráfico 41: Evolução do Saldo em Transações Correntes (2007-2010) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2011) 

 

Porém, apesar do saldo negativo em transações correntes (Gráfico 41), os 

elevados saldos da balança de capitais permitiram a ampliação das reservas internacionais do 

país que atingiu a marca de US$ 288,57 bilhões (IPEA, 2011), o que representa uma taxa de 
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crescimento de 236% em relação ao último ano do primeiro mandato presidencial do 

Presidente Lula. 

 

Gráfico 42: Evolução das Reservas Internacionais (2006-2010) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2011) 

 

A elevada entrada de capitais, e a manutenção da taxa de câmbio valorizada, por 

sua vez, permitiram uma política monetária inicialmente flexível, mas que, porém, devido a 

pressões de inflação provocadas pelos gargalos estruturais presentes na economia brasileira, 

retornou seu viés conservador, fazendo com que o Copom promovesse duas altas consecutivas 

na taxa básica de juros da economia no meio do ano, e a manutenção da mesma durante o 

período eleitoral e o termino do governo (Gráfico 43). 

No âmbito fiscal, mesmo com a política aumento do investimento e do gasto 

público, o governo obteve um superávit primário de 2,78% do PIB (Banco Central do Brasil, 

2011). 
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economia brasileira apresentou uma taxa de 20,75% (IPEA, 2011). 

Dado o aumento do gasto público e o aumento do investimento, aliado a um forte 
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crescimento econômico verificado em 2010, esta não deve ser considerada a tendência de 

longo prazo da economia brasileira, dado que como será demonstrado ainda neste capitulo, a 

política econômica atual representa um empecilho para a obtenção de taxas de crescimento 

desta magnitude. 

 

Gráfico 43: Evolução da Taxa SELIC e da Taxa de Câmbio (2010) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2011) e Banco Central do Brasil (2011) 

 

A inflação por, sua vez, ultrapassou a meta, ficando na parte superior da banda de 

tolerância, apresentando um valor de 5,9%. O que fez com que a presidente eleita Dilma 

Rousseff já sinalizasse depois das eleições uma possível elevação da taxa básica de juros e um 

corte nas despesas do governo, demonstrando que o compromisso assumido pelo seu 

antecessor de manutenção da política macroeconômica seria respeitado no seu governo, o que 

demonstra que o momento excepcional vivido pela economia brasileira em 2010 não se 

repetirá em 2011. 

Finalizada a exposição sobre os dois mandatos do governo Lula, algumas 

observações sobre o comportamento da economia brasileira podem ser inferidas. 

Durante os 12 anos (quatro anos de Governo Fernando Henrique Cardoso e oito 

anos de Governo Luís Inácio Lula da Silva) de convívio da economia brasileira com o tripé 

macroeconômico – sistemas de metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante, 

alguns traços se tornaram marcantes. 
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O primeiro deles é a elevada taxa de juros, que no modelo proposto assume um 

duplo papel, a manutenção da inflação e a estabilidade cambial (Sicsú e Vidotto, 2007). Tal 

taxa, apesar de apresentar um perfil oscilante durante todo o período em que se 

operacionalizou o sistema (Bresser-Pereira, 2007), com vieses de baixa seguidos de vieses de 

alta, e de nos últimos anos do Governo Lula se situar em patamares inferiores aos do Governo 

FHC, continua a funcionar como principal instrumento da política econômica do governo, 

mantendo objetivos próprios não ligados diretamente ao crescimento econômico, dado que 

sua única meta é a inflacionária, o que significa que a cada possibilidade de aumento da 

inflação, mudança do humor do mercado ou de fuga de capitais a mesma será utilizada 

comprometendo o desenvolvimento econômico nacional (Sicsú, 2007), assim como a 

condução da política fiscal (Bresser-Pereira, 2007). 

Outro traço marcante apresentado, desta vez ligado ao âmbito cambial, é a forte 

valorização da moeda nacional, e a vulnerabilidade externa (De Paula, 2003). A forte 

valorização cambial, por sua vez, encontra respaldo na elevada taxa de juros interna que 

provoca grande entrada de capitais na economia brasileira (Bresser-Pereira e Gala, 2007). 

Capitais, em grande maioria, de curto prazo, que elevam a vulnerabilidade da economia 

nacional, deixando-a suscetível a fortes oscilações cambiais, como as verificadas em 2003 e 

2008. 

Outro aspecto negativo fruto desta valorização cambial são os persistentes déficits 

no saldo em transações correntes (Bresser-Pereira e Gala, 2007), que se contrapõe aos 

resultados obtidos na conta de capitais e que tem se tornado um traço marcante da economia 

brasileira, nos últimos anos (Gráfico 44). 

Dada a política de juros elevados, e suas oscilações, a política fiscal tornou-se 

refém da política monetária, tendo de compatibilizar seus gastos e receitas de forma a obter os 

recursos necessários para o pagamento dos juros e com isso manter estável a relação 

dívida/PIB. Para tanto, o governo é obrigado a perseguir elevadas metas de superávits 

primários, comprometendo o desempenho da economia, em prol de uma relação dívida/PIB 

que se reduz a passos lentos (Bresser-Pereira, 2007).  

Como resultado dessa política macroeconômica perversa, a taxa de investimento 

da economia brasileira não consegue alcançar a marca de 20% do PIB, o que prejudica a 

geração de emprego e renda, dado que o investimento é uma das variáveis mais dinâmicas e 

importantes no impulso econômico (Gráfico 45).  
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Gráfico 44: Evolução do Saldo em Transações Correntes (1999-2010) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2011) 

 

Gráfico 45: Evolução da Taxa de Investimento em Relação ao PIB (1999-2010) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ipea (2011) 

 

O crescimento, por sua vez, apesar de oscilante e com perfil ascendente, fruto 

mais de fatores externos do que internos, apresentou uma taxa média durante o período de 

3,38%, crescimento este que em alguns anos chegou a ser inferior a taxa de crescimento 

mundial, e até mesmo a taxa de crescimento dos países desenvolvidos (Gráfico 46).  
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Gráfico 46: Comparação do Produto Interno Bruto - Brasil X Mundo (1999-2010) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do IMF (2011) 

 

Todos estes fatores, taxas de juros elevadas, câmbio apreciado, vulnerabilidade 

externa, taxas elevadas de superávit primário, baixa taxa de investimento e baixo crescimento 

econômico, são demonstrativos da instabilidade econômica que permeia a economia do país 

nesses doze anos do tripé macroeconômico neoclássio-ortodoxo-neoliberal. Fatores estes que 

não se alteraram com as pequenas rupturas realizadas no segundo governo Lula, quando o 

país chegou a apresentar um crescimento maior que a média mundial. 

Este ambiente macroeconômico de vulnerabilidades e incertezas, por sua vez, 

suscita a criação de políticas macroeconômicas condizentes, pautadas em uma interpretação 

diferenciada do papel do Estado na economia, como forma de promover o processo de 

desenvolvimento que cada cidadão brasileiro almeja. 

 

A semi-estagnação e a instabilidade macroeconômica de longa duração que 

caracterizam a economia brasileira são consequência de um sistema 

macroeconômico perverso [...]. Um sistema é um conjunto de elementos articulados 

entre si de forma a constituir um todo. Essa articulação ou coordenação dos 

elementos obedece a uma lógica: quando se trata de um sistema vivo, essa lógica é a 

sobrevivência, quando [...] se trata de um sistema social moderno, que dispõe de 

Estado democrático como instrumento de ação coletiva e do mercado como 

principal mecanismo de coordenação, o bem-estar de ser um objetivo implícito e 

passa a ser explicito: [...] a lógica do sistema passa a ser o desenvolvimento. [...] No 

Brasil, porém, o sistema econômico vigente não obedece à lógica do bem-estar ou 

do desenvolvimento. Sua lógica nos últimos anos tem sido a dos juros altos e do 
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câmbio baixo. Usando uma linguagem que os economistas entendem bem, sua 

―função-objetivo‖ é a obtenção de rendimentos que atendam aos interesses dos 

rentistas e seus comissionados na área financeira, e a manutenção de uma taxa de 

câmbio apreciada que neutralize a capacidade de competição internacional da Nação 

e possibilite às multinacionais remeter maiores lucros em divisa forte para suas 

matrizes. Toda a lógica da política macroeconômica, que naturalmente é parte 

integrante desse sistema perverso, aponta nessa direção. Suas consequências são a 

instabilidade macroeconômica e a quase estagnação da renda por habitante (Bresser-

Pereira, 2007, p. 59). 

 

O novo desenvolvimentismo é o nome de uma estratégia nacional de 

desenvolvimento que surge naturalmente como solução para a quase estagnação de 

longa duração da economia brasileira e, ao mesmo tempo, é o conjunto de 

diagnósticos e de políticas e instituições que devem servir de base para a formulação 

dessa estratégia (Bresser-Pereira, 2007, p. 280). 

 

Na base deste novo desenvolvimentismo, que possui diversas origens, encontra-

se, por sua vez, a visão econômica de Keynes e dos economistas keynesianos contemporâneos 

(Sicsú, De Paula e Michel, 2005). 
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CAPÍTULO 03: OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA 

MACROECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – UM 

RETORNO A KEYNES 
 

O Novo-desenvolvimentismo ou a macroeconomia do desenvolvimento 

econômico, em uma clara distinção da macroeconomia da estagnação, possui como base 

teórica a macroeconomia keynesiana (Bresser-Pereira, 2007), cuja visão de economia se 

contrapõe à macroeconomia clássica-neoclássica, que hoje serve de base para as formulações 

de políticas econômicas utilizadas pelo Brasil. 

Neste aspecto, segundo os economistas pós-keynesianos (Carvalho, 2006; Ferrari 

Filho e Araújo, 2000; Sicsú, 2007; Lima, 2003), cada teoria econômica possui uma visão 

particular da economia que fundamenta suas formulações teóricas e proposições de políticas 

econômicas. Segundo os mesmos, a teoria econômica clássica – dominante na época de 

Keynes – e a teoria econômica neoclássica-ortodoxa-neoliberal – dominante nos dias atuais – 

veem a economia como uma economia empresarial neutra (nas palavras de Keynes (2000)) 

ou como uma economia do paradigma da feira da aldeia (nas palavras de Minsky). 

 

 [...] O primeiro tipo (de economia), dominante à época de Keynes e ainda 

dominante hoje em dia, chamado por Minsky de paradigma da feira da aldeia, vê 

uma economia moderna como uma expressão complexa de uma forma de operação 

que é, em si mesma, simples: somos todos unidades econômicas individuais 

buscando a satisfação de nossas próprias necessidades ou desejos; essa satisfação é 

maximizada pela divisão de trabalho e subsequente troca de excedentes. O agente 

econômico é primariamente um consumidor, assolado pela escassez de bens, que o 

força a fazer escolhas. Porque bens são escassos, os agentes não podem, 

simplesmente, apropriar-se de tudo o que desejam, mas, sim, têm de oferecer algo 

em troca ao que preferem. A relação entre bens trocados define seus preços 

relativos. O papel da teoria econômica é descrever o modo pelo qual essas escolhas 

são feitas, isto é, os preços relativos são determinados e as trocas realizadas. Esse 

paradigma foi codificado de forma mais clara por Walras, em seus Elementos de 

Economia Pura, e não por acidente o walrasianismo, em sua forma moderna, 

tecnicamente reconstruído no chamado modelo Arrow/Debreu, consolidou-se, ao 

longo do século XX como o fundamento da teoria econômica conhecida pela 

denominação, algo imprecisa, de neoclássica (Carvalho, 2006, p. 31). 

 

Esta economia, por sua vez, onde as trocas de bens ocorrem em um mercado no 

qual a ―moeda é, no máximo, um meio de circulação, um "lubrificante de trocas", que não 

afeta comportamentos e motivos dos agentes, supostos livres de qualquer ilusão monetária 

(Carvalho, 1994, p. 41), representa apenas uma evolução da economia de escambo, que não 

guarda nenhuma similitude com a realidade
68

, apesar de esta visão de economia ter equipado 

                                                 
68

 Como afirma Andrade (1987, p. 85): ―Se, por um lado, os modelos de equilíbrio neoclássico 

possuem as tão propaladas elegância formal e sofisticação matemática necessárias a concatenação da 
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“as mentes dos homens práticos no mundo das decisões, e também [d]os próprios 

economistas, tem[do] levado na prática a muitas políticas e conclusões errôneas” (Keynes, 

2000, p. 06). 

 

A distinção que normalmente se faz entre uma economia de escambo e uma 

economia monetária se baseia no uso da moeda como um meio conveniente de 

efetuar trocas – um instrumento muito conveniente mas transitório e neutro em seus 

efeitos. Ela é vista como um mero elo entre roupas e trigo ou entre o dia de trabalho 

gasto na fabricação de uma canoa e o dia de trabalho gasto na colheita da safra. Não 

se supõe que por isso a natureza essencial da transação deixe de ser, na mente dos 

que fazem a troca, uma transação entre coisas reais, ou que modifique os motivos e 

as decisões das partes envolvidas. Em outras palavras, a moeda é utilizada, mas é 

tratada como sendo, em algum sentido, neutra (Keynes, 2000, p. 05). 

 

Nesta economia, por sua vez, “não existe nenhum obstáculo para o emprego de 

uma unidade adicional de mão-de-obra, se essa unidade adicionar ao produto social uma 

produção [...] que seja suficiente para compensar a desutilidade do emprego adicional dessa 

mesma unidade de mão-de-obra” (Keynes, 1973, apud Lima, 2003, p. 313). Dessa forma, por 

mecanismos automáticos a economia seria conduzida ao pleno emprego, que se configuraria 

como o ponto de equilíbrio da economia, onde apenas haveria duas categorias de desemprego, 

o desemprego fricional e o desemprego voluntário, tal ponto de equilíbrio na versão moderna 

também recebe o nome de taxa natural de desemprego (Un) (Sicsú, 2007). 

 

[...] é fácil mostrar que as condições para uma economia neutra, na prática, não 

existem, disso decorre que há uma diferença das mais fundamental importancia entre 

uma economia cooperativa e o tipo de economia empresarial na qual realmente 

vivemos. Isso porque em uma economia empresarial, como veremos, o volume do 

emprego, que corresponde ao ponto em que sua utilidade marginal é igual à utilidade 

                                                                                                                                                         
construção modelística, por outro lado, a sua validade e a sua relevância são altamente contestáveis quando 

confrontadas com um esforço de compatibilização com o objeto mais razoável do que se costuma fazer. Não 

basta apenas consistência interna se as hipóteses do modelo são irrealistas e não se sustentam ao simples exame 

da verdadeira operação do capitalismo. Afirmações tais como as de que a moeda e um mero numerário que visa 

facilitar as trocas do setor real da economia; que as informações que os agentes econômicos possuem quanto ao 

comportamento futuro da economia são perfeitas e que por isso mesmo as previsões são perfeitas e exatas, quer 

dizer, não ha lugar para o "mundo penumbroso da incerteza" e que a ideia de mudança ao longo do tempo é 

suprimida; que a concorrência no mercado é perfeita e que o sistema tende a um ponto de equilíbrio de pleno 

emprego, no qual todos os fatores são alocados otimamente de forma a maximizar as satisfações de todos os 

agentes envolvidos, são, no mínimo, problemáticas e pouco esclarecedoras. A cibernética do mercado - ou, em 

outras palavras, o auctioneer (leiloeiro) walrasiano, mero travestimento neoclássico da ideia de mão invisível 

de Smith -, garantindo a alocação ótima e eficiente dos recursos escassos, só funciona mesmo no mundo mítico 

que a fértil imaginação dos economistas neoclássicos veio a inventar, já que o simples passar de olhos pela 

realidade corrente das economias capitalistas contemporâneas indica-nos, com clareza incontestável, o pesado 

desemprego generalizado tanto do "fator" trabalho quanto do capital. Homens sem ter onde trabalhar, mesmo 

por um salário mais baixo, e capacidade produtiva ociosa por toda a parte. Como regra geral, o capitalismo 

tende a sub-utilizar os seus recursos, quer dizer, em termos agregados, não só os recursos tendem a ser 

abundantes como permanecem frequentemente ociosos. O que não impede que, episodicamente, observem-se, 

em algumas fases atípicas do desenvolvimento capitalista, certos momentos de quasi-plena ocupação ao setorial 

de capacidade produtiva e de força de trabalho‖. 
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de seu prodtuo marginal pode não ser lucrativo em termos monetários (Keynes, 

1973, apud Lima, 2003, p. 314). 

 

Diferentemente da visão dos economistas neoclássicos, para Keynes, e os pós-

keynesianos, a “teoria econômica deve ser um instrumento de compreensão do mundo real, 

não um exercício estéril de discussão escolástica consigo mesma” (Carvalho, 2006, p. 38), o 

que implica que a mesma tem de se aproximar da realidade, com as suas imperfeições e 

incertezas inerentes a mesma. Todas as variáveis devem ser consideradas, o modelo 

econômico deve estar aberto (Chick, 2003) para absorção dos diferentes aspectos que afetam 

a economia e seu funcionamento, com especial atenção a moeda cujas principais funções são 

ignoradas pela teoria clássica/neoclássica, mas que, porém, é determinante para a 

compreensão dos rumos da economia, conforme defende Keynes em sua analise. 

 

A teoria que eu desejo trataria, em contraposição a esta (teoria clássica), de uma 

economia na qual a moeda tem um papel por si mesma, afeta motivos e decisões e, 

em suma, é um dos fatores operativos de cada situação, de modo que o curso dos 

eventos não pode ser predito, nem no curto nem no longo prazo, sem o 

conhecimento do comportamento da moeda entre o primeiro estado e o último. E é 

assim que gostaríamos de ser entendidos quando falamos de uma economia 

monetária (Keynes, 2000, p. 05). 

 

 

Neste caso, a economia desenhada por Keynes, uma economia monetária de 

produção, representa um terceiro passo da economia, onde a moeda deixa de ser apenas o véu 

que intermedeia as transações e passa a ser a ter sentido próprio
69

. O “[...] dinheiro afeta a 

produção diretamente porque, se os homens de negócio não podem converter a produção 

corrente em dinheiro, o objetivo da produção será detido e os assalariados sofrerão o 

desemprego‖ (Dillard, 1984, apud Garlip, 2008, p. 03). 

 

A distinção entre uma economia cooperativa e uma economia empresarial tem a ver 

com uma promissora observação feita por Karl Marx [...]. Ele mostrava que a 

natureza da produção do mundo presente não é, como os economistas parecem 

supor, um caso M – D – M’, isto é, de troca de mercadoria (ou esforço) por dinheiro 

(M – D) a fim de obter outra mercadoria (M’). Tal pode ser o pronto de vista do 

consumidor privado, mas não é a atitude que marca os business [negócios], que é o 

caso de D – M – D’, isto é, de abrir mão do dinheiro para obter mercadoria (ou 

esforço) a fim de obter mais dinheiro (Keynes, 1973, apud Lima, 2003, p. 315). 

 

                                                 
69

 “Na concepção de Keynes, uma economia monetária é aquela em que a moeda afeta motivações 

e comportamentos dos agentes econômicos, tanto em curto como em longo termo. A moeda não é vista apenas 

como um facilitador de trocas, o lubrificante da roda do comércio, como Mill a concebia. Para Keynes, não 

apenas a existência de uma moeda com características modernas e das instituições que a acompanham altera as 

possibilidades e as oportunidades abertas aos agentes, permitindo-lhes criar arranjos produtivos inacessíveis à 

comunidades menos sofisticadas, mas também ela muda a perspectiva pela qual esses agentes encaram sua vida 

econômica, ao mudar suas oportunidades de acumulação de riqueza” (Carvalho, 2006, p. 29). 
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Dada a alteração da lógica do funcionamento da economia, na qual um “processo 

de produção não será efetivado a menos que as money proceeds expected (receitas 

monetárias esperadas) das vendas da produção sejam pelo menos iguais aos custos 

monetários, que poderiam ser evitados caso não se iniciasse o processo
70

‖ (Keynes, 1973, 

apud Lima, 2003, p. 313), a teoria econômica de Keynes e dos pós-keynesianos, colocam 

peso substancial na demanda, como a responsavel pela remuneração necessária para estimular 

a produção dos agentes capitalistas, que determina o volume de emprego
71

, o produto e as 

respectivas flutuações economicas
72

.  

 

A quantidade de mão-de-obra N que os empresários resolvem empregar depende da 

soma (D) de duas quantidades, a saber: D1, o montante que se espera seja gasto pela 

comunidade em consumo, e D2, o montante que se espera seja aplicado em novos 

investimentos. D é o que já chamamos [...] de demanda efetiva (Keynes, 1996, p. 

63). 

 

Neste caso, ao alterar a lógica do processo produtivo (de M – D – M’ para D – M 

– D’), Keynes não só alterou a lógica do funcionamento da economia, onde a demanda passa 

a determinar a oferta, mas também introduziu a expectativa, o tempo e a incerteza como 

componentes inerentes do processo produtivo. 

 

A importância das expectativas, do tempo e da incerteza enquanto elementos 

determinantes das ações de qualquer natureza que envolvem a conduta humana, e 

que por isso mesmo cercam as decisões que os indivíduos ou grupos tomam ou são 

incitados a tomar, está igualmente presente na obra de Sigmund Freud. Em outras 

palavras, significa isto que a ideia das expectativas, da incerteza e do tempo, é mais 

ubíqua do que puderam imaginar os economistas que corretamente apontaram para 

esse aspecto relevante e sempre atual da contribuição teórica de Keynes. Vale dizer, 

é a partir do mesmo que Keynes apreende, tendo em vista alguns elementos cruciais 

para se entender uma dimensão possível de analise do movimento real do 

                                                 
70

 “A teoria clássica supõe que a disposição do empresário em iniciar um processo produtivo 

depende do montante de valor, em termos dos produtos, que ele espera partilhar, ou seja, que a simples 

expectativa de mais produtos para ele irá induzi-lo a oferecer mais emprego. Contudo, em uma economia 

empresarial, essa análise é incorreta do ponto de vista do cálculo dos negócios. Um empresário está interessado 

não no montante de produtos, mas no montante de dinheiro que ele ira receber. Ele aumentará sua produção se 

ao fazer isso ele espera aumentar seu lucro monetário, ainda que esse lucro represente urna quantidade menor 

de produtos do que no período anterior” (Keynes, 1979, apud Amado, 2000, p. 53-54). 
71

 Segundo Keynes “o volume de emprego é determinado pelo ponto de interseção da função da 

demanda agregada e da função da oferta agregada, pois é neste ponto que as expectativas de lucro dos 

empresários serão maximizadas” (Keynes, 1996, p. 60-61). 
72

 “A doutrina clássica, por outro lado, que se resumia categoricamente na proposição de que “a 

Oferta cria a sua própria Demanda” e que continua subjacente em toda a teoria econômica ortodoxa, envolve 

uma hipótese especial a respeito da relação existente entre estas duas funções. Isso porque a [...] teoria clássica 

supõe, em outras palavras, que o preço da demanda agregada (ou produto) sempre se ajusta ao preço da oferta 

agregada [...]. Isto quer dizer que a demanda efetiva, em vez de ter um único valor de equilíbrio, comporta uma 

série infinita de valores, todos igualmente admissíveis, e que o volume de emprego é indeterminado, salvo na 

medida em que a desutilidade marginal do trabalho lhe fixe um limite superior” (Keynes, 1996, p. 61). 

 



110 

 

capitalismo, o mecanismo básico da instabilidade desse sistema econômico baseado 

na apropriação privada da riqueza social (Andrade, 1987, p. 81-82). 

 

Numa economia monetária de produção o fato de não haver nenhum mecanismo 

automático, que garante que toda a mercadoria produzida seja comprada, e que toda riqueza 

distribuída seja utilizada para a aquisição de ativos não-monetários, como previam os 

clássicos e a ortodoxia-convencional
73

, faz que a incerteza assuma um papel importante no 

processo econômico, sendo capaz de influenciar as decisões dos agentes e com isso atuar 

sobre o produto da economia.   

 

[...] Economias monetárias, para Keynes, são economias nas quais um agente 

econômico, antes de ser um consumidor, deve ser um produtor. Os objetos da 

natureza têm, antes de mais nada, de ser preparados para se tornarem bens. Como 

em Marshall (e também Marx) antes dele, é no desempenho de uma atividade 

produtiva que Keynes localiza o caráter fundamental do agente econômico. O 

problema, porém, é que em uma sociedade de propriedade privada a atividade 

produtiva é cercada por incertezas, porque ela é orientada para satisfazer as 

necessidades do produtor apenas indiretamente. O destino imediato da produção é a 

demanda de terceiros. Nada assegura, porém, o sucesso dessa atividade, e é 

perfeitamente possível, e mesmo comum, que as expectativas dos produtores sejam 

desapontadas. Numa economia monetária, porém, o usufruto dos sucessos tanto 

quanto dos fracassos é um exercício solitário: o prêmio e o castigo da incerteza 

recaem sobre os que tomam decisões. A sociedade não espera deles generosidade, 

nem lhes deve qualquer ajuda (Carvalho, 2006, p. 32). 

  

 

Neste contexto Keynes assume a mesma definição de incerteza adotada por Frank 

Hyneman Knight, que faz uma diferenciação entre incerteza e risco e demonstra que a 

incerteza “caracteriza a situação na qual a tomada de decisão sobre um evento específico é 
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 Diferentemente de Keynes, John Stuart Mill, considera em sua analise uma economia de troca 

reais, assim como fazem os pensadores da econômica clássica/neoclássica, afirma que a produção gera os 

recursos necessários para a aquisição das mercadorias, o que garante que toda produção seja vendida, e que a 

economia opera em um mundo sem a presença de incerteza como pode-se constatar no seguinte trecho: “O que 

constitui os meios de pagamento das mercadorias são as próprias mercadorias. Os meios de que cada indivíduo 

dispõe para pagar a produção alheia são os produtos que ele mesmo possui. Todos os vendedores são, no 

próprio sentido da palavra, compradores. Se pudéssemos duplicar repentinamente as forças produtoras de um 

país, poderíamos duplicar a oferta de mercadorias em todos os mercados, mas ao mesmo tempo duplicaríamos 

o poder aquisitivo. Todo o mundo duplicaria simultaneamente a procura e a oferta; todos poderiam comprar o 

dobro, pois teriam duas vezes mais para oferecer em troca” (Mill, apud Keynes, 1996, p. 56). Numa economia 

empresarial neutra, ou seja, numa economia na qual a troca de bens é intermediada pela moeda, a hipotese de 

conciliação entre oferta e demanda, aos moldes da Lei de Say, ainda permanece válida. ―Esse resultado só se 

obtém porque a moeda é tratada como uma "mera conveniência” que intermedia o processo de troca, mas não 

interfere nos termos desse processo. Assim, a possibilidade de vazamentos no fluxo renda-gastos não existe. 

Nesses modelos, as firmas têm objetivos reais, ou seja, a demanda e a oferta de fatores de produção referem-se 

as suas expectativas sobre suas participações reais na renda como recompensa por sua utilização, desta forma, 

todo o processo econômico é conduzido em termos reais, e a moeda é apenas uma ilusão ótica. De acordo com 

Keynes, esse é o mundo clássico, e, atualmente, pode-se dizer que esse é o mundo clássico, neoclássico e novo-

clássico (Amado, 2000, p. 52-53). 
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realizada em um contexto em que inexiste uma distribuição de probabilidade para o mesmo” 

(Ferrari Filho e Araújo, 2000, p. 04), ou melhor: 

 

[...] ―risco‖ significa, em alguns casos, quantidade susceptível de mensuração, 

enquanto em outros momentos é algo diferente disto, e há diferenças cruciais no 

comportamento do fenômeno, dependendo de quais dos dois casos é válida [...] 

Parece que a incerteza mensurável, ou ―risco‖ propriamente, como devemos usar o 

termo, é, assim, diferente da não mensurável, a primeira não sendo efetivamente 

incerteza. Devemos, desta maneira, restringir o termo 'incerteza' para os casos do 

tipo não quantificáveis (Knight, 1933, apud Amado, 2000, p. 48). 

 

Outro componente da economia monetária que demonstra a importância da 

incerteza, por sua vez, é a adoção do tempo histórico na análise do funcionamento 

econômico
74

. Esta metodologia de análise econômica leva em consideração o fato de os 

agentes terem de tomar decisões com base em fatos que só ocorrerão, ou não, no futuro, mas 

que, porém, como o tempo é irreversível, “as decisões tomadas hoje podem sofrer 

desapontamentos amanhã” (Amado, 2000, p. 46-47), o que torna o processo decisório frágil e 

cheio de incertezas. 

 

A concepção de incerteza encontra-se, fundamentalmente, relacionada à adoção da 

noção de tempo histórico. Um mundo que não está sujeito ao tempo em sua 

dimensão histórica não esta sujeito à incerteza. Por outro lado, tempo histórico sem 

incerteza corresponde quase à mesma coisa que tempo mecânico, dado que o 

movimento através do tempo não afeta decisivamente a caracterização do mundo 

(Amado, 2000, p. 47-48). 

 

Somados a todos esses fatores que tendem a tornar a incerteza como um 

componente importante da economia, Cardim (2006) afirma que o fato de a produção na 

economia na economia capitalista se dar através de empresas, em vez de ocorrer através de 

produtores individuais, tende a aprofundar a importância deste fenômeno no sistema, haja 

visto que as decisões errôneas por parte das empresas podem gerar impactos sobre todo o 

sistema. 
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 Diferentemente da Teoria de Keynes que analisa a economia do ponto de vista do tempo historio 

e irreversível, “a teoria do equilíbrio geral (que serve de base para teoria econômica neoclássica) em sua forma 

pura é expressa em termos de tempo mecânico, não guardando portanto correlação direta alguma com 

observações feitas no tempo histórico, ambos os tempos são necessariamente considerados equivalentes tanto 

na teoria monetarista instrumentalista como na das expectativas racionais, de modo tal que há uma 

correspondência direta entre o curso teórico do ciclo econômico e os processos históricos reai. Porém, o 

vinculo com a teoria do equilíbrio geral exige que para ser congruente com o tempo mecânico, o “tempo 

histórico”, deve ser reversível. Daí que os ciclos econômicos são interprestados como processos simétricos e 

reversíveis (Dow, 2004, p. 83).  
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Essa incerteza tem uma importância ainda maior quando se considera que não são 

indivíduos os produtores típicos, mas, sim, empresas. Fossem indivíduos os 

produtores, talvez as consequências dos erros não fossem tão preocupantes. [...] 

Quando, porém, são empresas os agentes produtivos, as consequências de um 

desapontamento de expectativas são mais graves. Uma firma não tem a escolha de 

consumir seu próprio produto em caso de insuficiência de demanda. O destino aqui 

pode ser a falência, não apenas o consumo indesejado de algo produzido 

primariamente para troca (Carvalho, 2006, p. 32). 

 

Diante deste fato, ou seja, da presença da incerteza como característica intrínseca 

da economia, os agentes econômicos, em especial os empresários, tendem a criar mecanismos 

mitigadores como forma de se protegerem do futuro, dentre eles estão a utilização de 

contratos que tentam pré-estabelece o comportamento futuro de certas variáveis que afetam o 

processo produtivo, como a oferta e a demanda.  

 

Uma empresa é uma instituição que usa dinheiro para produzir dinheiro (em maior 

quantidade). Os dois lados de sua atividade, (produção e venda), se traduzem em 

duas variáveis fundamentais: custos e receitas. É da relação entre ambas que vive a 

empresa. É, pela mesma razão, a incerteza que cerca o confronto entre custos e 

receitas que pode inviabilizar a atividade empresarial. Contratos mitigam essa 

incerteza ao predeterminar o valor de, pelo menos, alguns itens de custos e receitas. 

A encomenda de um bem de capital, por exemplo, elimina a incerteza de venda para 

seu produtor. Um contrato de trabalho elimina a incerteza para a empresa com 

relação à disponibilidade e preço desse fator (Carvalho, 2006, p. 33). 

 

Porém, ao optarem pela utilização de contratos como forma de mitigação da 

incerteza inerente à atividade econômica capitalista, os empresários acabam reforçando a 

necessidade de obtenção de moeda, como resultado do processo produtivo, haja visto que os 

contratos celebrados na economia são contratos monetários, ou seja, necessitam de moeda 

para serem efetivados. Tal fato por sua vez, amplia a incerteza inerente da economia 

(Carvalho, 2006). 

Todavia, apesar da incerteza e do desconhecimento sobre o futuro, os agentes 

econômicos têm de tomar decisões, “seja por ato ou por omissão - enquanto opção de 

simplesmente manter a posição do portfólio. Por estar em jogo a valorização da riqueza, os 

empresários como que são obrigados a „esquecer‟ os fatos incômodos e a se comportarem 

como se contassem com um bom cálculo „benthamita‟ sobre a série de vantagens e 

desvantagens futuras” (Garlipp, 2008, p. 08). Para tanto, o agente econômico se comporta de 

modo racional, utilizando-se de toda a informação disponivel, para formar expectativas
75

 em 

                                                 
75

 Diferentemente da visão Keynes, ―para os economistas do mainstream as tomadas de decisão 

dos agentes econômicos são realizadas conforme os microfundamentos tanto da racionalidade objetiva 

maximizadora desses quanto da lógica de equilíbrio como sistemática dos modelos de market clearing, pelo 

menos no longo prazo. Nesse sentido, os agentes econômicos tomam decisões de acordo com as estimativas que 
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relação ao futuro, expectativas que deverão suplantar o clima de incerteza e auxiliá-lo na 

tomada de decisão
76

. 

 

 [...] o futuro nunca se parece com o passado - como bem sabemos. Mas falando de 

um modo geral, nossa imaginação e nosso conhecimento são excessivamente fracos 

para revelar-nos quais mudanças específicas devemos esperar. Não sabemos o que o 

futuro nos reserva. Não obstante, como seres vivos e semoventes, somos obrigados a 

agir. A paz e o conforto do espírito exigem que ocultemos de nós mesmos quão 

pouco conseguimos prever. Contudo, devemos ser guiados por alguma hipótese. Por 

isso, tendemos a substituir o conhecimento, que é inatingível, por determinadas 

convenções, a principal das quais é a suposição, contrária a toda verossimilhança, de 

que o futuro se parecerá ao passado. É assim que agimos na prática (Keynes, apud 

Garlipp, 2008, p. 08-09). 

 

Neste aspecto Keynes revela dois tipos de expectativas concernentes aos 

empresários, as expectativas de curto prazo, associadas a quantidade à ser produzida com os 

bens de capital disponíveis, e as de longo prazo, relacionadas a aquisição de novos bens de 

capital, ou seja, ao investimento. 

 

Estas expectativas, das quais dependem as decisões da atividade econômica, 

dividem-se em dois grupos, havendo certos indivíduos ou firmas especializadas na 

elaboração de expectativas do primeiro tipo e outras na elaboração do segundo. O 

primeiro tipo relaciona-se com o preço que um fabricante pode esperar obter pela 

sua produção ―acabada‖, no momento em que se compromete a iniciar o processo 

que o produzirá, considerando que os produtos estão ―acabados‖ (do ponto de vista 

do fabricante) quando prontos para serem usados ou vendidos a outrem. O segundo 

refere-se ao que o empresário pode esperar ganhar sob a forma de rendimentos 

futuros, no caso de comprar (ou talvez manufaturar) produtos ―acabados‖ para os 

adicionar a seu equipamento de capital. Chamaremos às primeiras expectativas a 

curto prazo e às segundas expectativas a longo prazo (Keynes, 1996, p. 77-78). 

 

A formação de expectativas de longo prazo, por sua vez, é um determinante 

básico da Eficiência Marginal do Capital
77

, ou seja, a “relação entre a renda esperada de um 

bem de capital e seu preço de oferta ou custo de reposição, isto é, a relação entre a renda 

                                                                                                                                                         
eles realizam sobre o comportamento ex ante de algumas variáveis, que têm como referência cálculos 

probabilísticos, subentende-se risco” (Ferrari Filho e Araújo, 2000, p. 01-02). 
76

 Apesar, porém, de Keynes e dos pós-keynesianos considerarem que os agentes econômicos se 

comportam de modo racional ao formar expectativas, isto não significa que os agentes não erram, como acontece 

com a hipótese adotada pela teoria das expectativas racionais, pelo contrário, como o mundo é incerto, com 

frequência os agentes podem ter suas expectativas frustradas. 
77

 “A eficiência marginal do capital [...] é a medida da rentabilidade esperada dos ativos 

instrumentais enquanto riqueza, ou seja, a capacidade que tem de reproduzir-se a si mesmo e gerar um 

excedente. Ela estabelece a relação entre o custo de produção ou reposição de um bem de capital e os 

rendimentos prováveis que se estima obter pela posse desse mesmo bem durante a sua vida útil. Como taxa de 

desconto interna de um ativo instrumental, iguala o fluxo dos rendimentos prováveis de um bem de capital 

durante sua vida útil ao seu custo de reposição, que é o custo corrente capaz de induzir o empresário a produzir 

uma unidade adicional desse bem. Numa palavra, a eficiência marginal do capital é a taxa que atualiza o valor 

dos rendimentos futuros igualando-o ao custo de produção ou reposição do bem de capital” (Garlipp, 2008, p. 

18). 
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esperada de uma unidade adicional daquele tipo de capital e seu custo de produção” 

(KEYNES, 1996, p. 149, grifos do autor). Neste aspecto, a eficiência marginal do capital 

carrega dois aspectos da economia monetária de produção à saber: (i) a necessidade de que as 

mercadorias produzidas com esse novo bem de capital gere um excedente na sua forma 

monetária; (ii) a necessidade de formação de expectativas
78

, dado que “ela depende também 

da renda esperada do capital e não apenas da sua renda corrente”
79

 (Keynes, 1996, p. 153). 

Como afirma o próprio Keynes: 

 

[...] a eficiência marginal do capital é definida aqui em termos da expectativa da 

renda e do preço de oferta corrente do bem de capital. Ela depende da taxa de 

retorno que se espera obter do dinheiro investido num bem recentemente produzido; 

e não do resultado histórico obtido por um investimento em relação a seu custo 

original, quando examinado retrospectivamente ao fim de sua vida (KEYNES, 1996, 

p. 149-150). 

 

No entanto, a decisão de investir não se pauta unicamente pela eficiência marginal 

de capital, pois, o agente econômico possuidor de riquezas possui alternativas de acumulação 

de capital, e ao analisar estas alternativas, busca o ―rendimento provável mais vantajoso entre 

os que lhe são oferecidos‖ (Keynes, 1996, p. 211) o que significa que, dentre as alternativas, 

nem sempre a aquisição de novos equipamentos de capital é a escolhida. 

 

[...] Os aplicadores podem preterir a criação da riqueza nova se os preços das ações 

(capital fictício) que representam a riqueza velha estiverem estimulando sua 

aquisição, isso é, se o caráter bursátil do mercado onde estas instituições financeiras 

operam, dado seu elemento altamente especulativo, estiver induzindo os aplicadores 

a avaliarem ser mais rentável a compra de ações ou títulos, que já se descolaram de 

sua ―representação‖ produtiva e se autonomizaram em seus mercados específicos, do 

que a decisão de investir em capacidade produtiva nova geradora de emprego e de 

renda. O investidor procurará aplicar seus recursos de maneira a obter um fluxo de 
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 Este aspecto Keynes critica a negligencia cometida pela teoria econômica clássica que não 

incorpora expectativas nos cálculos dos retornos gerados por um bem de capital. Como afirma Keynes (1996, p. 

152-152): “uma distinção cuja negligência tem sido a causa principal de confusão e equívocos entre o 

incremento de valor que se pode obter usando uma quantidade adicional de capital na situação existente, e a 

série de incrementos que se espera obter através de todo o período de utilização do bem de capital adicional; 

isto é, a distinção entre Q1 e a série complexa Q1, Q2,...Qr,... Este aspecto envolve toda a questão do papel das 

expectativas na teoria econômica. A maioria das discussões sobre a eficiência marginal do capital parece 

desconsiderar os outros termos da série, excetuando-se Q1. Tal posição, porém, só poderia justificar-se numa 

teoria estática em que todos os valores de Q fossem iguais. A teoria usual da distribuição, na qual se supõe que 

o capital obtém no presente valor igual à sua produtividade marginal (num sentido ou no outro), só é válida 

numa situação estacionária. A renda agregada corrente do capital não tem relação direta com a sua eficiência 

marginal, ao passo que a sua renda corrente na margem de produção (isto é, retorno do capital que entra no 

preço de oferta da produção) é o seu custo marginal de uso, que também não tem relação imediata com a sua 

eficiência marginal”. 
79

 Neste aspecto Keynes (1996) reafirma a importância da dependência entre eficiência marginal 

do capital e expectativas, dado que são as variações das expectativas que são capazes de explicar os ciclos 

econômicos. 
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rendimentos futuros o mais elevado possível e se o mesmo é conseguido, ou suas 

expectativas lhe estimam que venha a conseguir, quer seja com ativos produtivos de 

capital, com LTN, com as ações de Mannesman, quer seja com a posse de dólares, 

especulação com ouro ou commodities, isto é, uma questão secundária importância 

para ele. O objetivo final é sempre mais dinheiro, mais riqueza, independentemente 

dos meios para consegui-los. ―Acumulai! Acumulai!‖, já dizia o profeta (Andrade, 

1987, p. 34). 

 

Como esse processo de escolha de portfólio ocorre em um ambiente de incerteza, 

os agentes econômicos, ao compararem um conjunto de ativos, analisam, particularmente, três 

atributos inerentes a quaisquer bens: (i) seu rendimento, (ii) seu custo de manutenção; (iii) seu 

prêmio de liquidez. 

    

Deduz-se que a retribuição total que se espera da propriedade de um bem, durante 

certo período, é igual ao seu rendimento menos o seu custo de manutenção mais o 

seu prêmio de liquidez, ou seja, a q – c + l. Por outras palavras, q – c + l é a taxa de 

juros específica de qualquer bem, onde q, c e l se medem em unidades de si mesmos 

como padrão (Keynes, 1996, p. 222). 

 

O atributo ―líquidez‖, por sua vez está relacionado “a capacidade de um ativo se 

transformar em outro. Mais precisamente, é o atributo que ativos têm, em graus diferentes, de 

ser vendidos com maior ou menor facilidade para que [...] possam ser convertidos em 

alguma outra coisa” (Carvalho, 2006, p. 34). Ademais segundo (Chick, 1983), o atributo está 

diretamente ligado a três componentes: (i) a velocidade de transformação; (iii) a capacidade 

de manter seu valor quando essa velocidade de transformação é infinita; (iii) a capacidade de 

realizar seu valo plenamente no instante imediato. 

Neste aspecto a moeda ocupa lugar de destaque, pois ao assumir a forma de meio 

de pagamento universal, a mesma pode ser considerada a personificação da liquidez 

(Andrade, 1987).  

 

Assim, como a moeda é o ativo perfeitamente líquido e liquidez reflete flexibilidade, 

ela representa a flexibilidade absoluta aos seus possuidores. A retenção de moeda 

representa a retenção potencial de qualquer mercadoria ou ativo. Esse tipo de análise 

também pode ser vista em Marx, quando ele fala no poder absoluto que a moeda 

possui de se transformar em qualquer mercadoria, de forma que se pode mesmo 

dizer que a única mercadoria que existe é a moeda, já que as demais mercadorias 

estão espelhadas nela (Amado, 2000, p. 61). 

 

Porém, diferentemente do conceito de liquidez, o conceito de preferência pela 

liquidez, configura-se como algo complexo e inerente a uma economia monetária de 

produção, cuja necessidade de se lidar com um futuro incerto é intrínseco ao ambiente dos 

negócios.  
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A preferência por liquidez, ou melhor, o desejo da posse de bens líquidos, 

segundo Keynes, está relacionada a essencialmente a  esta característica especial dos bens “de 

acalmar a inquietude dos possuidores de riqueza frente ao futuro incerto” (Sicsú, 2007, p. 

56). Neste aspecto a moeda é avaliada não somente pela sua característica de meio de 

pagamento, mas principalmente pela capacidade de ser reserva de valor, pois ―onde a 

incerteza está presente, a moeda não será somente um meio de troca, mas também uma 

reserva de valor
80

” (Rosenstein-Rodan,1936, apud Leite, 2007, p.5). 

 

[...] em parte por motivos razoáveis e em parte por razões instintivas, nosso desejo 

de manter o dinheiro como reserva de valor constitui um barômetro do grau de nossa 

desconfiança de nossos cálculos e convenções quanto ao futuro. Embora este 

sentimento em relação ao dinheiro também seja convencional e instintivo, ele atua, 

por assim dizer, num nível mais profundo de nossa motivação. Ele se enraíza nos 

momentos em que se enfraquecem as mais elevadas e mais precárias convenções. A 

posse de dinheiro real tranquiliza nossa inquietação; e o prêmio que exigimos para 

nos separarmos dele é a medida do grau de nossa inquietação (Keynes, 1984). 

 

Adiconalmente Keynes afirma que em momentos de incerteza que é fruto da 

incapacidade de se prever o futuro, o agente não quer correr ―o risco de [...] incorrer em 

perda na aquisição de uma dívida a longo prazo ao convertê-la, depois, em dinheiro, 

comparativamente a ter conservado o dinheiro enquanto tal” (KEYNES, 1996, p. 176). Este 

fato é que torna racional o comportamento aparentemente irracional de manter dinheiro ao 

custo de abrir mão dos ganhos oriundos da taxa de juros
81

, ou da eficiência marginal do 

capital
82

. 

A moeda, por sua vez, passa a ser deseja por ela mesma, pois diante da incerteza 

perante o futuro, o agente econômico opta por acumular parte da sua riqueza através de 

recursos líquidos, mais especificamente, através de recursos monetários, tal escolha por sua 

vez encontra respaldo no fato de a produção se fazer com o recurso a contratos, que são 
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 Por sua vez, “a capacidade de um ativo desempenhar o papel de reserva de valor em uma 

economia monetária de produção vai depender, em grande medida, da liquidez que se atribui ao mesma. Uma 

vez que a função de reserva de valor é consequência do valor atribuído a flexibilidade em economias 

monetárias, quanto mais liquido o ativo, maior a flexibilidade a que esta sujeito o seu possuidor” (Amado, 

2000, p. 61). 
81

 “Em um mundo neoclássico de certeza perfeita e mercados perfeitos, com um leiloeiro 

walrasiano assegurando equilíbrio simultâneo em um dado ponto do tempo, seria naturalmente irracional reter 

moeda como reserva de valor enquanto que outros ativos fornecem um rendimento certo e positivo. Na ausência 

da incerteza, não há lugar na teoria neoclássica para a função de reserva de valor em sua definição de moeda; 

a moeda tem, no mundo neoclássico, um papel tão importante quanto os amendoins. O processo tatônnement 

implica que as transações não ocorrem ate que o equilíbrio seja obtido; em consequência, reter moeda durante 

o leilão ou até o próximo período de mercado é um procedimento irracional” (Davidson, 1972, apud Andrade, 

1987, p. 85). 
82 

Vale lembrar que para a teoria de Keynes, a taxa de juros é o rendimento que o agente aufere por 

abrir mão da liquidez, ou seja, a taxa de juros é o prêmio pela liquidez, e não a remuneração do dinheiro 

(Keynes, 1996) 
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saldados em termos monetários, além disso, o trabalho, único meio de produção
83

 (Keynes, 

1996), é remunerado através de salários monetários (LIMA, 2003). 

 

[...] o fato de economias monetárias de produção possuírem contratos de trabalho 

monetários faz uma grande diferença em termos de determinação das trajetórias de 

crescimento. Essa relação é estabelecida pelos atributos que a moeda assume em 

decorrência de ser ela o elemento usado para saldar a compra da mercadoria de 

mercado mais amplo na economia, isto é, a força de trabalho. Por esse motivo, 

Keynes denomina essas economias, de forma alternativa, de economias de salário 

monetário (money-wage economy) (Amado, 2006, p. 92) 

 

Dado este aspecto a moeda, pode ser caracterizada como um bem que possui 

elevado prêmio de liquidez, o maior da economia, dado que ela é liquidez, um custo de 

manutenção negligenciavel e uma remuneração igual a zero. 

 

Na verdade, os diferentes bens podem ter graus diferentes de prêmio de liquidez e a 

moeda pode incorrer em certo volume de custo de manutenção, por exemplo, o de 

custódia. É, porém, uma diferença essencial entre a moeda e todos os demais bens 

(ou a maioria) que, no caso da moeda, o seu prêmio de liquidez exceda de muito o 

seu custo de manutenção, ao passo que no dos outros bens seu custo de manutenção 

é muito maior que o prêmio de liquidez. Com a finalidade de ilustrar o raciocínio, 

suponhamos que o rendimento das casas seja q1 e o custo de manutenção, bem como 

o prêmio de liquidez, sejam desprezíveis; que para o trigo o custo de manutenção 

seja c2 e o rendimento e prêmio de liquidez insignificantes, e que para a moeda o 

prêmio de liquidez seja l3 e o rendimento e o custo de manutenção desprezíveis. 

Significa isto que q1 é a taxa de juros da casa, – c2 a taxa de juros do trigo e l3 a taxa 

monetária de juros (KEYNES, 1996, p. 222-223). 

 

Estes fatores por sua vez conferem à moeda um atributo especial que faz com que 

seu possuir exija em troca da sua posse um prêmio, o prêmio por abrir mão da liquidez, 

prêmio este que recebe o nome de taxa de juros monetária, que deve ser igual a preferencia 

pela liquidez do agente possuidor do númerario. Dessa forma Keynes redefine o conceito de 

taxa de juros, que na teoria clássica era o mecanismo pelo ocorre a igualação entre poupança e 

investimento
84

 (Keynes, 1996) 

                                                 
83

 Segundo Keynes: “tudo é produzido pelo trabalho; além da ajuda do que antes era chamado de 

arte e agora se chama técnica, dos recursos naturais isentos de custos ou que custam uma renda, conforme sua 

escassez ou abundância, e dos resultados do trabalho anterior, incorporados aos bens patrimoniais, que 

auferem, também, um preço variável segundo sua escassez ou abundância. É preferível considerar o trabalho, 

incluindo, naturalmente, os serviços pessoais do empresário e de seus colaboradores, como o único fator da 

produção, operando dentro de um ambiente de técnica recursos naturais, equipamentos e procura efetiva. Isto 

explica, em parte, por que pudemos tomar a unidade de trabalho como a única unidade física de que 

necessitamos em nosso sistema econômico, à parte das unidades de moeda e de tempo” (Keynes, 1996, p. 211-

212). 
84

 Como afirma o próprio Keynes, as proposições da teoria clássica “condicionam a taxa de juros 

à interação entre a curva da eficiência marginal do capital e a propensão psicológica a poupar. A taxa de juros 

seria o fator de equilíbrio que estabelece a igualdade entre, de um lado, a demanda de poupança resultante do 

investimento novo que pode ser realizado a determinada taxa de juros e, de outro lado, a oferta de poupança, 
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Deveria ser óbvio que a taxa de juros não pode ser um rendimento da poupança ou 

da espera como tal. Quando alguém acumula suas economias sob a forma de 

dinheiro líquido, não ganha juro, embora economize tanto quanto antes. Pelo 

contrário, a simples definição da taxa de juros diz-nos, literalmente, que ela é a 

recompensa da renúncia à liquidez por um período determinado, pois a taxa de juros 

não é, em si, outra coisa senão o inverso da relação existente entre uma soma de 

dinheiro e o que se pode obter desistindo, por um período determinado, do poder de 

comando da moeda em troca de uma dívida Desse modo, sendo a taxa de juros, a 

qualquer momento, a recompensa da renúncia à liquidez, é uma medida de 

relutância dos que possuem dinheiro alienar o seu direito de dispor do mesmo 

(KEYNES, 1996, p. 174-175). 

 

Com isso, temos que dentre as alternativas de acumulação por parte dos capitalista 

está a taxa de juros, que compete com outras alternativas de emprego do capital, na busca 

incessante dos agentes da acumulação de riqueza. Porém, diferentemente das outras taxas de 

retorno existentes na economia, a taxa de juros configura-se como o limite a ser vencido pelos 

demais ativos da economia, dado que a: 

 

[...] taxa monetária de juros, representa um patamar mínimo para o rendimento do 

capital em geral, referida que está à conversão da riqueza, em suas várias formas, na 

riqueza líquida, antes que referida aos contratos de dívidas. Importa notar que o 

capital pode se desvalorizar em todas as suas formas, menos na sua forma geral, a 

forma monetária, uma vez que, em um mundo de incerteza e propriedade privada, o 

dinheiro é uma forma segura de retenção de riqueza (Garlipp, 2008, p. 10). 

 

Não escapamos a esta conclusão argumentando que o possuidor de riqueza deseja 

não um rendimento provável determinado, porém o rendimento provável mais 

vantajoso entre os que lhe são oferecidos, de maneira que um desejo maior de 

possuir riqueza reduz o rendimento provável com que terão de confrontar-se os 

produtores de novos investimentos. Este raciocínio não considera, pois, o fato de 

que sempre se pode opor uma alternativa à propriedade de bens reais de capital, ou 

seja, a propriedade de dinheiro ou débitos; desse modo o rendimento provável com 

que terão de contentar-se os produtores de investimentos novos não pode baixar 

além do nível fixado para a taxa de juros corrente. E a taxa de juros corrente 

depende, conforme vimos, não da intensidade do desejo de possuir riqueza, mas da 

intensidade do desejo de conservá-la respectivamente em forma líquida ou ilíquida, 

aliada à magnitude da oferta de riqueza, numa dessas formas em relação à sua oferta 

na outra (Keynes, 1996, p. 211). 

 

Mais especificamente, a taxa de juros da moeda se intepõe como limite, pois a 

economia tende a escolher como “taxa de juros do bem, que declina mais lentamente à 

medida que o estoque de bens em geral aumenta, é a que, eventualmente, elimina a produção 

vantajosa de cada um dos outros” (Keynes, 1996, p. 224).  

 

                                                                                                                                                         
suprida essa taxa pela propensão psicológica da comunidade a poupar. Todavia, esta teoria vem abaixo tão 

logo se perceba ser impossível deduzir a taxa de juros a partir do conhecimento destes dois fatores” (Keynes, 

1996, p. 173). 
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Existe um incentivo para aumentar o fluxo de investimentos novos até um ponto em 

que a alta do preço de oferta de cada espécie de bem de capital seja suficiente, dado 

o seu rendimento provável, para fazer cair a eficiência marginal do capital em geral 

até as proximidades da taxa de juros. Isso significa que as condições físicas da oferta 

nas indústrias de bens de capital, o estado da confiança quanto ao rendimento 

provável, a atitude psicológica relativa à liquidez e a quantidade de moeda 

(calculada de preferência em termos de unidades de salários) determinam, em 

conjunto, o fluxo de investimentos novos (Keynes, 1996, p. 239). 

 

Contrariamente à moeda, a ―a característica fundamental do capital instrumental 

(por exemplo, uma máquina) ou do capital de consumo (por exemplo, uma casa) é o fato de 

que seus rendimentos excedem, em geral, seu custo de manutenção e de que seu prêmio de 

liquidez é, provavelmente, desprezível” (Keynes, 1996, p. 222).  

 

A taxa de juros sobre o dinheiro parece, portanto, representar um papel especial na 

fixação de um limite ao volume de emprego, visto marcar o nível que deve alcançar 

a eficiência marginal de um bem de capital para que ele se torne objeto de nova 

produção (Keynes, 1996, p. 219). 

 

Dado que a característica da moeda é possuir um premio de liquidez superior a 

seu custo de manutenção e apresentar um rendimento desprezível, sendo necessário um 

prêmio para o agente abrir mão de sua liquidez – taxa de juros – e de a característica de um 

bem de capital é possuir um rendimento que supera seu custo de manutenção e um premio de 

liquidez desprezível, e que o emprego de recursos na aquisição de bem de capital ou sua 

manutenção na forma monetária são alternativas auto-excludentes, o possuidor de recursos, 

necessariamente, para tomar a decisão de investir, compara a Eficiência Marginal do Capital 

(retorno do bem de capital) com a taxa de juros (prêmio por abrir mão da liquidez), para 

tomar a decisão mais vantajosas em termos de acumulação de capitais em um ambiente de 

incerteza
85

. 

As decisões dos capitalistas são tomadas a partir de expectativas a respeito da 

evolução de dois conjuntos de preços: a) os preços da produção corrente vis-à-vis 

com os dos ativos de capital e b) as variações esperadas nos preços das dívidas 

contraídas para sustentar a posse daqueles ativos. O primeiro sistema de preços 

aparece na Teoria geral expresso no conceito de eficácia marginal do capital; o 

segundo relaciona o preço das dívidas e demais compromissos com a disposição dos 

detentores de riqueza líquida de ―comprar‖ aqueles títulos que representam direitos 

contra a riqueza real (Belluzzo e Almeida, 2002, p. 39). 

 

                                                 
85

 “Keynes desenvolveu sua teoria de investimento como uma teoria de escolha de ativos. Para 

ele, nas economias modernas, a existência de ativos financeiros e monetários sob condição de incerteza não 

probabilística representava um obstáculo ao investimento em capital fixo por possuírem um atributo inexistente 

nos bens de capital: liquidez. Para que o investimento fosse realizado, o retorno esperado do investimento em 

bens de capital deveria ser suficientemente alto para compensar seus riscos, já que se as expectativas fossem 

desapontadas, tentativas de livrar-se desses ativos poderiam causar elevadas perdas” (Feijó, 2008, p. 202). 
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Neste ponto, “Torna-se, portanto, evidente que a taxa efetiva de investimento 

corrente tende a aumentar até o ponto em que não haja mais nenhuma classe de bem de 

capital cuja eficiência marginal exceda a taxa de juros corrente” (Keynes, 1996, p. 150). 

 

O grau dessa falta de disposição (de abrir mão da liquidez) determina o critério ao 

qual tem de se submeter um projeto de investimento, mas se o retorno do 

investimento não passa no teste, são os empreendedores que não estão dispostos a 

expandir o estoque de capital – ou mesmo, talvez, mantê-lo. Alternativamente, a 

preferência pela liquidez, determina o custo da obtenção de empréstimos, já que os 

novos títulos precisam competir com os já existentes. Por esse artifício de separar as 

transações do fluxo de novas demandas por fundos emprestáveis e ofertas desses 

fundos, Keynes reforçou o contraste com a ortodoxia prevalecente à época, de 

acordo com a qual a poupança não era um retirada de circulação, mas continuava a 

circular fornecendo capital a ser emprestado (Chick, 1983, p. 176). 

 

Porém, até este ponto, a taxa de juros foi introduzida apenas como o prêmio 

necessário para fazer com que o agente abra mão da liquidez, o que faz com que seja 

necessário um aprofundamento da analise do componente expectacional que a determina. 

A taxa de juros em si depende, essencialmente, de duas variáveis, da preferência 

pela liquidez, que coordena a demanda por moeda, ou melhor, a demanda pelo ativo mais 

liquido da economia, e da oferta de liquidez, ou seja, da quantidade de moeda disponível na 

economia
86

. 

A oferta de moeda, em Keynes, mais especificamente, na Teoria Geral, é definida 

pela autoridade monetária. A demanda por moeda, por sua vez, é governada por três motivos: 

(i) motivo transação; (ii) motivo precaução e motivo especulação. O primeiro motivo – 

motivo transação –, por sua vez, está ligado às características da moeda como meio de 

pagamento, ou seja, a necessidade de se reter moeda para “garantir a transição entre o 

recebimento e o desembolso da renda” (Keynes, 1996, p. 198), ou a conservação do dinheiro 

realizada pelos empresários para “assegurar o intervalo entre o momento em que começam as 

despesas e o do recebimento do produto das vendas, incluindo-se sob este título os recursos 

líquidos que conservam os empresários para garantir o intervalo entre a compra e a 

realização” (Keynes, 1996, p. 198). O motivo precaução, diferentemente do motivo 

transação, corresponde à necessidade de se conservar recursos líquidos para atender “às 

                                                 
86

 “[...] Para a teoria ortodoxa, a eficácia marginal de outros ativos, isto e, a sua rentabilidade 

varia com sua quantidade; o mesmo não ocorre com a eficácia marginal do dinheiro, uma vez que se supõe que 

variações na oferta monetária afetam apenas o nível de preços e não a taxa de juros, ou seja, a rentabilidade do 

dinheiro. Assim, de acordo com a condição de que, no equilíbrio, as eficácias marginais de todos os ativos, do 

dinheiro, devam ser iguais, tal teoria está supondo, necessariamente, que a taxa de juros se ajuste de maneira 

passiva ao nível das eficácias marginais dos outros ativos. Desse modo o dinheiro é neutro, e não desempenha 

nenhum papel na determinação do nível da produção e do emprego” (Lima, 2003, p. 302-303). 
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contingências inesperadas e às oportunidades imprevistas de realizar compras vantajosas e 

os de conservar um ativo de valor fixo em termos monetários para honrar uma obrigação 

estipulada em dinheiro” (Keynes, 1996, p. 198). Por fim o motivo especulação está 

intrinsecamente ligado à utilização da moeda como ferramenta para manipulação da taxa de 

juros de uma economia, ou melhor, a posse da moeda como “propósito de obter lucros por 

saber melhor que o mercado o que trará o futuro” (Keynes, 1996, p. 177). 

O fato, porém, de o motivo especulação estar intrinsecamente ligado à 

especulação com a taxa de juros, faz com que tal motivo esteja submetido à expectativa dos 

agentes em relação ao comportamento futuro da taxa de juros, mais que isso, dado que 

expectativas necessitam ser formadas, têm-se que o comportamento da mesma carrega um em 

si um grau de incerteza (Keynes, 1996). Desse modo, quando os agentes se deparam com um 

cenário de “incerteza quanto ao futuro da taxa de juros, isto é, quanto ao complexo de taxas 

para vencimentos variáveis a prevalecer em datas futuras”, os mesmos elevam a sua 

preferência pela liquidez e com isso a taxa de juros
87

. Sendo assim, quando a incerteza na 

economia é elevada, a preferência pela liquidez é alta assim como a taxa monetária de juros, o 

que provoca profundas alterações no sistema econômico
88

.  

 

A taxa de juros influencia a demanda por moeda em Keynes não como seu custo de 

oportunidade, mas como um substituto das expectativas de mudanças na taxa no 

futuro próximo: quanto mais elevada à taxa atual, maior a preponderância da opinião 

de que deverá cair logo. Aqueles que detêm títulos cujo valor preveem que cairá não 

diversificam – eles ―saltam‖ (pungle) para a moeda, um ativo seguro para o capital. 

Como as expectativas das pessoas diferem, alguma moeda provavelmente será 

mantida ociosa, no agregado, com, taxas de juros bastante variáveis. Essa demanda 

por moeda é uma falta de disposição de deter ativos financeiros cujo valor varia com 

a taxa de juros (Chick, 2010, p. 176). 

 

Neste aspecto, assim como a eficiência marginal do capital, a taxa de juros carrega 

um grande conteúdo expectacional e depende das expectativas do agente quanto ao futuro. 

Este fato, por sua vez, faz com que a moeda deixe de ser neutra, dado que os agentes 

                                                 
87

 Neste aspecto “a taxa de juros depende da expectativa de seu próprio futuro. Ela é 

expectacional. subjetiva, psicológica, indeterminada. Bem como é o resto do sistema. A estabilidade da taxa de 

juros, enquanto dura, repousa sobre convenções: o acorda geral tácito que a supõe estável. Essa estabilidade, 

uma vez posta em dúvida, é destruída" (Shackle, 1983, apud Amado, 2000, p. 68). 
88

 Economistas pós-keynesianos, por sua vez, afirmam que o aumento da demanda por moeda em 

períodos de incerteza, que leva a um aumento da taxa de juros, está mais intrinsecamente ligado ao motivo 

precaução do que ao motivo especulação, dado que a moeda torna-se ―o „refugio do tempo‟, para onde as 

pessoas se dirigem frêmitas, visando amparar-se das perspectivas sombrias quanto à evolução futura dos 

acontecimentos. O colapso do estado de confiança e a ruína da opinião média convencional faz com que a 

escolha intertemporal entre reter ativos de liquidez universal (o dinheiro) e entre imiscuir-se na produção de 

ativos de liquidez especifica (bens de capital, por exemplo) descambe vigorosamente para a primeira e a caça a 

maior liquidez por parte dos agentes é iniciada” (Andrade, 1987, p. 89).  
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raciocinam em termos monetários, suas conclusões sobre os rendimentos monetários futuros 

tendem a provocar alterações sobre importantes variáveis econômicas – eficiência marginal 

do capital e taxa de juros – afetando o funcionamento da economia como um todo, em 

especial o investimento, o emprego e a renda. 

Dado este fato que faz com que o investimento dependa de um conjunto de 

expectativas sobre um futuro incerto, tanto das expectativas relativas à eficiência marginal do 

capital, como das expectativas referentes à taxa de juros, que por sua vez se comportam de 

formas opostas
89

, têm-se que o mesmo tende a se apresentar como um componente volátil, 

sendo suscetível a profundas flutuações. 

 

[...] tanto a EMgK como a i sofrem influencia decisiva das avaliações que os agentes 

econômicos capitalistas fazem em relação aos acontecimentos que poderão 

prevalecer no futuro. As expectativas empresariais, que repousam numa base de 

avaliação convencional quanto ao futuro extremamente precária e num estado de 

confiança que e, por natureza, frágil e afeito a bruscas mudanças, podem ser tais que 

direcionem os capitalistas a ideia de que os lucros esperados propiciados pelo novo 

bem de capital não sejam compatíveis com a rentabilidade desejada por eles a partir 

do investimento em tela. Este mesmo fenômeno, que torna fraca a credibilidade de 

um dado juízo convencional e que desestimula novas inversões produtivas, faz com 

que haja uma busca frenética, por parte do publico, do ativo de maior liquidez 

corrente (o dinheiro), como forma de fugir e de se defender daquelas expectativas 

pessimistas quanto ao futuro incerto. A migração rumo ao ativo de maior liquidez, 

que dá a impressão de uma maior garantia e segurança contra as forças poderosas e 

predadoras do "tempo e da ignorância", leva a um aumento da preferência pela 

liquidez (ou da propensão a entesourar) e eleva, assim, a taxa de juros. Portanto, a 

mesma causa que conduz a uma queda da EMgK, a saber, a noção essencialmente 

vaga que possuem os agentes capitalistas em relação ao comportamento futuro da 

economia, após a fratura do estado de confiança, faz com que o patamar da taxa de 

juros suba e que se agravem e se problematizem, dessa maneira, as decisões de 

investir, com os já conhecidos efeitos daninhos sobre a demanda efetiva e, por 

conseguinte, sobre a renda e o emprego. Circunscreve-se, neste terreno, o insight de 

Keynes de que as expectativas atuam como elemento determinante do nível de 

emprego (Andrade, 1987, p. 89). 

 

Todo este raciocínio, porém, tem permite a compreender um ponto crucial, que se 

encontra no inicio e no fim da análise – a demanda. O empresário só irá iniciar o investimento 

se suas expectativas demonstrarem, com certo grau de confiança que no final do processo 

produtivo a ser iniciado, receberá a remuneração adequada para fazê-lo abrir mão da liquidez 

e adentrar no ambiente incerto da aquisição de ativos de capital. Porém, esta demanda 

necessária para que a expectativa em relação a eficiência marginal se efetive, depende do 

                                                 
89

 A incerteza atua provocando efeitos opostos entre taxa de juros e eficiência marginal do capital, 

pois quando a incerteza se eleva os empresários perdem a confiança em seus cálculos sobre a rentabilidade futura 

do capital o que faz com que a eficiência marginal do capital se reduza, ao mesmo tempo os agentes tendem a 

elevar a preferência pela liquidez para se proteger da incerteza crescente o que faz com que a taxa de juros se 

eleve. 
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volume de investimentos da economia. Isto significa que ―a não ser que haja este volume de 

investimento, as receitas dos empresários serão menores que as necessárias para induzi-los a 

oferecer tal volume de emprego” (KEYNES, 1996, p. 62). 

 

As decisões cruciais no capitalismo são aquelas tomadas pelos donos da riqueza e de 

sua suprema, o dinheiro. É delas que depende o destino dos que dispõem apenas da 

própria energia física e mental para sobreviver. Tudo poderia estar bem, se os 

poderosos controladores da riqueza não sem movessem entre o abismo da ambição e 

do medo. Frágeis e ariscas subjetividades, os potentados do capitalismo são, ao 

mesmo tempo, escravos da imensa fabrica social montada para produzir riqueza 

abstrata (monetária). Estão obrigados, por isso a seguir a regra quanto mais, melhor. 

Essa compulsão os afasta da utopia de Bentham e dos utilitaristas, cuja filosofia 

social está nas origens da moderna teoria econômica. Esses profetas do radicalismo 

burguês viam, de forma invertida, o metabolismo da nova sociedade mercantil-

capitalista como a possibilidade de realização da felicidade geral, ou seja, do 

encontro do desejo com a sua satisfação (Belluzzo, 2004, p. 144). 

 

A conjugação deste fato, juntamente com a preferência pela liquidez, a incerteza e 

as expectativas, fazem com que ocorram deslocamentos de recursos da circulação industrial 

para a circulação financeira (Ferrari Filho, 2006) promovendo com isso a ocorrência de 

equilíbrios estáveis
90

 em circunstâncias análogas ao pleno emprego. Como afirma Keynes: 

 

Quando o emprego aumenta, D1 (consumo) também aumenta, porém não tanto 

quanto D (renda), visto que, quando nossa renda sobe, nosso consumo também sobe, 

embora menos. A chave do nosso problema prático encontra-se nesta lei psicológica. 

Disso decorre que, quanto maior for o nível de emprego, maior será a diferença entre 

o preço da oferta agregada (Z) da produção correspondente e a soma (D1) que os 

empresários esperam recuperar com os gastos dos consumidores. 

Consequentemente, quando a propensão a consumir não varia, o emprego não pode 

aumentar, a não ser que isso aconteça ao mesmo tempo que D2 (investimento) 

cresça, de modo que preencha a crescente lacuna entre Z e D1. Diante disso, o 

sistema econômico pode encontrar um equilíbrio estável com N (nível de emprego) 

em um nível inferior ao pleno emprego, isto é, no nível dado pela interseção da 

função da procura agregada e da função da oferta agregada — excluídas as hipóteses 

especiais da teoria clássica, segundo as quais, quando o emprego aumenta, certa 

força intervém sempre, obrigando D2 a subir o necessário para preencher a lacuna 

crescente entre Z e D1 (KEYNES, 1996, p. 64). 

 

                                                 
90

 ―Para Keynes a noção de equilíbrio possui um significado bastante particular e difere 

substancialmente do conceito propugnado pelo bastião "clássico" (de acordo com a definição do próprio 

Keynes). Diz respeito a um tipo de equilíbrio suscetível de se realizar, meramente eventual e incerto, pois 

relaciona-se com as expectativas que os empresários formam (que depois se verificarão ou não) ao decidirem 

produzir e empregar determinada quantidade de forca de trabalho, em relação ao comportamento esperado da 

demanda. É um equilíbrio contingente, casual, na medida em que nada garante que as expectativas construídas 

pelos empresários serão satisfeitas, condição esta (de expectativas satisfeitas) que determinaria esse peculiar 

equilíbrio keynesiano que, como se pode ver, e sumamente distinto do equilíbrio no sentido convencional 

ortodoxo. Para este ultimo, o equilíbrio é tendencial ex post, enquanto para Keynes o equilíbrio esta 

relacionado à possibilidade ou não de que o mesmo venha a ocorrer, vale dizer, o caráter fortuito deste 

equilíbrio refere-se à própria essência de aleatoriedade e acidentalidade que governa o rumo das coisas do que 

as irreais previsões perfeitas do curso dos acontecimentos futuros” (Andrade, 1987, p. 87). 
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[...] a teoria pode ser resumida pela afirmação de que, dada à psicologia do público, 

o nível da produção e do emprego como um todo depende do montante do 

investimento. Eu a proponho desta maneira, não porque este seja o único fator de 

que depende a produção agregada, mas porque, num sistema complexo, é habitual 

considerar como causa causans o fator mais sujeito a repentinas e amplas 

flutuações. De um modo geral, a produção agregada depende da propensão ao 

entesouramento, da política das autoridades monetárias em relação à quantidade de 

moeda, do estado de confiança referente à rentabilidade futura dos ativos de capital, 

da propensão a gastar, e dos fatores sociais que influenciam o nível dos salários 

nominais. Mas, entre esses vários fatores, os que determinam a taxa de investimento 

são os menos confiáveis, pois são eles que são influenciados por nossas visões 

acerca do futuro, sobre o qual sabemos tão pouco (Keynes, apud Garlipp, 2008, p. 

15). 

 

Ao colocar o funcionamento da economia nestes termos, Keynes revela a 

falibilidade do mercado em gerar o pleno emprego
91

, desta forma contradiz o pensamento 

econômico neoliberal, no qual o mercado é visto como a solução para todos os problemas 

(Comblin, 1999), ou como o local onde “indivíduos que agem de maneira independente para 

seu próprio bem produzem maior volume de riqueza” (Keynes, 1984) como afirmava os 

economistas ―clássicos, mas sim uma instituição importante, “um mecanismo de coordenação 

econômica baseado na competição” (Bresser-Pereira, 2009, p. 13) que apresenta falhas e é 

incapaz de gerar os estímulos necessários para se alcançar o pleno emprego
92

. 

 

Nessa visão, mercados não podem ser eficientes para revelar uma realidade 

subjacente. Mercados podem ser eficientes para coordenar comportamentos, mas 

para tanto devem estar apoiados em regras e instituições que promovam a 

coordenação e canalizem as expectativas, limitando as possibilidades que o futuro 

abre de modo a diminuir a dispersão de expectativas. Nem sempre isso é possível, e 

controles e regulações tem de ser definidos para reforçar a coerência dessa 

economia. A incoerência e a crise são possibilidades sempre presentes e a 

intervenção extramercado se faz necessária para conter as tendências imanentes à 

desagregação intrínsecas a economias de mercado e a mercados financeiros, em 

particular (Sicsú e Carvalho, 2006, p. 15). 

 

Neste aspecto o Estado não é visto através de uma visão smithiana, que o define 

como “um corpo estranho, com capacidade de interferir e atrapalhar a realização de 

impulsos, necessidades e recompensas individuais naturais” (Sicsú, De Paula e Michel, 2005, 

p. XXXVI), mas sim como uma instituição capaz de regular os mercados de e de exercer uma 
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 Como afirma Belluzzo (2004, p. 152): „Keynes conclui que são tênues os fios que ligam a sede 

incontrolável de acumular riqueza monetária e a geração continuada de um fluxo de produção capaz de 

empregar todos os recursos disponíveis da comunidade. Tal estado não pode ser garantido: a descoordenação e 

a narquia das decisões podem despertar o temor quanto aos resultados futuros”.   
92

 No inicio do último capítulo da Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, Keynes, ao 

esboçar suas “Notas Finais Sobre a Filosofia Social a que Poderia Levar a Teoria Geral”, deixaria bem claro o 

seu descontentamento em relação às livres forças do mercado afirmando que: “Os principais defeitos da sociedade 

econômica em que vivemos são a sua incapacidade para proporcionar o pleno emprego e a sua arbitrária e desigual 

distribuição da riqueza e das rendas. A relação da teoria anteriormente exposta com o primeiro defeito é óbvia. Mas há 

também dois pontos importantes em que ela é relevante para o segundo” (Keynes, 1984, p. 341). 
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posição orientadora, necessária para se alcançar o pleno emprego e a eficiência ao mesmo 

tempo em que se garante a liberdade (Keynes, 1984).  

 

É tarefa de um governo responsável criar um ambiente seguro. [...] A segurança, 

necessária, nessa perspectiva, não é simplesmente aquela referente à capacidade do 

setor público de honrar seus compromissos financeiros, mas é também, e 

principalmente, a constituição de um ambiente com menos incerteza para os 

investimentos produtivos. Em um ambiente mais seguro, os potenciais investidores 

poderiam ser arriscar em projetos com menor grau de liquidez, pois, apesar disso, 

eles rendem lucro e geram empregos. O governo, ao realizar investimentos, estimula 

a demanda agregada, reduz as incertezas de realização de lucros e anima as 

expectativas do setor privado empreendedor (Oreiro, Sicsú e De Paula, 2003, p. 130-

131). 

 

Neste aspecto, dois conjuntos de políticas são apresentados por Keynes como vias 

de interferência do Estado na economia: a política fiscal e a política monetária. Através dessas 

políticas o Estado deve realizar o que o mercado, por suas deficiências, mostra-se incapaz, 

conciliar os interesses privados com os interesses sociais e especialmente levar a economia 

para um volume de emprego satisfatório. 

 

A contradição entre racionalidade individual e social reclama, portanto, a ação do 

Estado na economia, e o enfrentamento da incerteza e da ignorância requer medidas 

de sustentação da demanda efetiva e balizamento das expectativas dos agentes, além 

do controle deliberado da moeda e do crédito. Nesse sentido, Keynes avança, em 

linhas gerais - mas nem por isso menos abrangentes -, propostas de políticas 

econômicas ativas que apontam para a regulação pública da economia e dos seus 

instrumentos. As suas propostas, entendemos, conformam indicações para gestão 

macroeconômica, antes que mero receituário de um painel de instrumentos (Garlipp, 

2008, p. 23). 

 

No âmbito da política monetária, a atuação do Estado tem como objetivo exercer 

o melhor controle possível sobre o ativo mais liquido da economia, a moeda, que por suas 

características especiais provoca deslocamento de demanda do setor produtivo para artigos 

monetários. Neste aspecto, o Estado, como controlador último da moeda deve se comprometer 

em fornecer a liquidez necessária ao sistema, atendendo as oscilações na demanda, de forma a 

fazer com que o preço deste ativo, taxa de juros (Carvalho, 2006), desestimulando com isso a 

posse de ativos monetários em prol de uma maior demanda por ativos produtivos. Dessa 

forma, a proposta de Keynes, reside na manutenção de uma baixa taxa de juros, de modo a 

promover uma alteração de portfólio em favor de ativos produtivos e de uma taxa de 

investimento mais robusta. Apesar disto, o autor tem o cuidado de salientar que como 

tratamos de uma economia movida pela incerteza, os resultados desejados pela introdução de 
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mais moeda no sistema econômico, dependem de outras variáveis que podem impedir seus 

efeitos benéficos para a economia, como podemos ver no seguinte trecho: 

 

Introduzimos, assim, a moeda em nosso nexo causal e podemos ter uma primeira 

idéia do modo como as variações na quantidade de moeda intervêm no sistema 

econômico. Contudo, se nos vemos tentados a considerar a moeda como a bebida 

que estimula a atividade do sistema, não nos esqueçamos que podem surgir muitos 

percalços entre a taça e os lábios. Embora seja de esperar que, coeteris paribus, um 

aumento na quantidade de moeda reduza a taxa de juros, isto não ocorrerá se a 

preferência do público pela liquidez aumentar mais que a quantidade de moeda; e, 

conquanto se possa esperar que, coeteris paribus, uma baixa na taxa de juros 

estimule o fluxo de investimento, isto não acontecerá se a escala da eficiência 

marginal do capital cair mais rapidamente que a taxa de juros; quando, enfim, se 

possa esperar que, coeteris paribus, um aumento do fluxo de investimento faça 

aumentar o emprego, isso não se produzirá se a propensão a consumir estiver em 

declínio. Finalmente, se o emprego aumentar, os preços subirão numa proporção que 

depende, em parte, da forma das funções da oferta e, em parte, da tendência da taxa 

de salários subir em termos monetários. Quando a produção tiver aumentado e os 

preços subido o efeito que daí resultará sobre a preferência pela liquidez será o de 

aumentar a quantidade de moeda necessária para aumentar dada taxa de juros 

(KEYNES, 1996, p. 178-179).  

 

Dessa forma Keynes demonstra a importância da política monetária, e por sua vez 

a importância da sua discricionariedade, dado que como o cenário econômico esta suscetível a 

mudanças frequentes, a política econômica deve sempre se adequar, de modo a utilizar suas 

políticas como meio de propiciar o caminho para o pleno emprego.  

 

[...] os autores keynesianos postulam que o investimento privado é inerentemente 

instável e oscila bruscamente em função de mudanças, notadamente, nas 

expectativas dos investidores (animal spirits, nas palavras de Keynes) com relação 

ao desempenho futuro da economia, principalmente quanto ao comportamento da 

demanda agregada. Desse modo, as políticas monetária e fiscal devem ser utilizadas 

como instrumentos anticíclicos, com o intuito de amenizar as intensas e recorrentes 

flutuações econômicas decorrentes da elevada volatilidade do investimento privado 

(Modenesi, 2005, p. 80). 

 

Porém, como Keynes demonstra-se cético em relação à política monetária, 

afirmando que ―podem surgir muitos percalços entre a taça e os lábios‖, o mesmo advoga, o 

que para Sicsú (2007) representaria uma coordenação macroeconômica, ou seja, uma política 

fiscal coordenada com a política monetária, para deste modo auxiliar a política monetária na 

geração dos estímulos necessários ao mercado. 

 

Nesta concepção keynesiana, o uso discricionário de instrumentos monetários e 

fiscais não é considerado um erro teórico ou uma inocuidade política. Logo, a 

coordenação entre políticas macroeconômicas torna-se fundamental. Quanto mais 

coordenados estiverem os instrumentos monetários e fiscais mais eficientes, 

provavelmente, será a política econômica. Uma política econômica eficiente seria 

aquela que, primeiro, persegue um objetivo prioritário; segundo, cria o mínimo de 
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utilização contraditória entre seus instrumentos; e terceiro, emite o máximo de sinais 

aos agentes a fim de estimulá-los a agir – com menor incerteza em relação ao futuro 

– no mesmo sentido da direção apontada/adotada pelas autoridades. Quanto mais 

claros forem esses sinais, maior será o estimulo privado e menor será a intensidade e 

o tempo de utilização dos instrumentos fiscais e monetários. Eficiente não é aquela 

política que simplesmente alcança seu objetivo. A avaliação da eficiência de uma 

política econômica deve levar em consideração os custos do processo de 

implementação e os efeitos colaterais produzidos. Objetivos ambíguos, instrumentos 

conflitantes e elevação da incerteza caracterizam uma política ineficiente que, 

possivelmente, não alcançara suas metas e/ou produzirá efeitos colaterais danosos 

(Sicsú, 2007, p. 277). 

 

Para Keynes, ao contrário da teoria econômica neoclássica, a demanda efetiva 

determina apenas um ponto de equilíbrio
93

 (Keynes, 1996). Porém, conforme a renda cresce o 

consumo, em geral, cresce mais lentamente que a renda, criando assim pressão para que o 

investimento ocorra de modo a cobrir essa lacuna. Porém, como demonstrado anteriormente, 

o investimento tende a ser inerentemente instável num mundo em que reina a incerteza e 

modificações de portfólio em direção a recursos líquidos representam o único mecanismo de 

defesa existente (Modenesi, 2005). 

Dado a incapacidade e a instabilidade do investimento em cobrir o diferencial 

entre renda e consumo, a renda tende a apresentar dificuldades em manter um perfil 

ascendente, necessitando de auxilio para tal.  

Neste aspecto a redução na taxa de juros tende a auxiliar na geração de um 

montante maior de investimento, porém isto só poderá ocorrer se a taxa de juros se reduzir em 

um ritmo superior ao da eficiência marginal do capital, gerando assim estímulos para que os 

projetos de investimento se concretizem (Keynes, 1996). 

Porém como esse processo nem sempre ocorre, o governo pode acionar a política 

fiscal como meio de auxiliar o desenvolvimento da economia. 

A política fiscal, neste ponto assumiria duas funções: (i) ao representar um dos 

componentes de demanda da economia, auxiliaria a mesma a cobrir o gap crescente entre 

consumo e renda; (ii) ao conseguir alavancar a atividade econômica e promover uma melhor 
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 Adicionalmente, Keynes afirmar que este ponto de equilíbrio não é estático nem estacionário, ou 

seja, o equilíbrio da economia esta em constante mutação. Além disso, o autor revela que dificilmente este ponto 

corresponderá ao pleno emprego pois “A demanda efetiva associada ao pleno emprego é um caso especial que 

só se verifica quando a propensão a consumir e o incentivo para investir se encontram associados entre si numa 

determinada forma. Esta relação particular, que corresponde às hipóteses da teoria clássica, é, em certo 

sentido, uma relação ótima. Mas ela só se verifica quando, por acidente ou desígnio, o investimento corrente 

proporciona um volume de demanda justamente igual ao excedente do preço da oferta agregada da produção 

resultante do pleno emprego sobre o que a comunidade decida gastar em consumo quando se encontre em 

estado de pleno emprego” (Keynes, 1996, p. 62-63). 
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perspectiva sobre o futuro impacta positivamente na eficiência marginal do capital, 

estimulando com isso a geração de novos investimentos do lado privado (Keynes, 1996). 

 

Se o pleno emprego é adotado como objetivo, a manutenção dos rendimentos reais 

dos salários e um retorno positivo do capital implicam que a economia precisa 

crescer. Porém, para sustentar níveis de renda cada vez maiores o investimento ou as 

despesas do governo precisam expandir-se continuamente – ao menos em termos 

absolutos e no curto prazo também relativamente à renda nacional – para suprir o 

hiato crescente entre renda e consumo (Chick, 2010, p. 57).  

 

Da minha parte sou, presentemente, algo cético quanto ao êxito de uma política 

meramente monetária orientada no sentido de exercer influência sobre a taxa de 

juros. Encontrando-se o Estado em situação de poder calcular a eficiência marginal 

dos bens de capital a longo prazo e com base nos interesses gerais da comunidade, 

espero vê-lo assumir uma responsabilidade cada vez maior na organização direta dos 

investimentos, ainda mais considerando-se que, provavelmente, as flutuações na 

estimativa do mercado da eficiência marginal dos diversos tipos de capital, calculada 

na forma descrita antes, serão demasiado grandes para que se possa compensá-las 

por meio de mudanças viáveis na taxa de juros (Keynes, 1996, p. 171). 

 

O diferencial entre o investimento público, do investimento privado, neste caso, 

reside no fato que para o investimento do governo ocorrer o mesmo não precisa comparar a 

eficiência marginal do capital à taxa de juros, ou seja, quando investe o governo tem como 

meta outros fatores, o que possibilita que uma enorme gama de investimentos se realizem, até 

mesmos os aparentemente inúteis. 

 

O antigo Egito tinha a dupla vantagem, que sem dúvida explica a sua fabulosa 

riqueza, de possuir duas espécies de atividades: a construção de pirâmides e a 

extração de metais preciosos, cujos frutos, pelo fato de não servirem às necessidades 

do homem pelo seu consumo, não se aviltavam por serem abundantes. A Idade 

Média edificou catedrais e entoou cânticos. Duas pirâmides, duas missas de réquiem 

valem duas vezes mais que uma — o que, porém, não é verdade tratando-se de duas 

estradas de ferro que ligam Londres a York. Destarte, assim nos mostramos tão 

razoáveis e nos educamos de modo tão semelhante aos financistas prudentes, 

meditando bem antes de aumentar as cargas ―financeiras‖ das futuras gerações pela 

edificação das casas, onde se pode viver, que já nos não é tão fácil escapar aos 

inconvenientes do desemprego. Temos de aceitar esse fato como o resultado 

inevitável de aplicar à conduta do Estado as máximas concebidas para ―enriquecer‖ 

um indivíduo, permitindo-lhe acumular direitos a satisfações que ele não tenciona 

exercer em qualquer época determinada (KEYNES, 1996, p. 146). 

 

Dessa forma Keynes advoga uma extensão da participação do Estado na 

economia, porém não o coloca como uma instituição que deve atuar em todas as áreas, mas 

sim como uma instituição que gozando de características especiais pode realizar “os controles 

[...] necessários para assegurar o pleno emprego” (Keynes, 1984, p. 346) 
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 [...] A mais importante Agenda do Estado não diz respeito às atividades que os 

indivíduos particularmente já realizam, mas às funções que estão fora do âmbito 

individual, àquelas decisões que ninguém adota se o Estado não o faz. Para o 

governo, o mais importante não é fazer coisas que os indivíduos já estão fazendo, e 

fazê-las um pouco melhor ou um pouco pior, mas fazer aquelas coisas que 

atualmente deixam de ser feitas (Keynes, 1984, p. 123). 

 

[...] em condições de laissez faire, evitar grandes flutuações no emprego pode ser 

impossível sem uma profunda mudança na psicologia dos mercados de 

investimento, mudança que não há razões para se esperar. Eu concluo que o dever de 

cuidar, com segurança, do volume corrente de investimento não pode ser 

abandonado à iniciativa privada (Keynes, 1973, apud Sicsú, 2007, p. 89). 

 

Dado que para este arcabouço teórico não negligencia nem o mercado nem o 

Estado, encontrando falhas no primeiro que poderiam ser solucionadas pelo segundo, a teoria 

econômica keynesiana
94

, parte da ideia de um Estado Forte operando juntamente com um 

Mercado Forte (Sicsú, De Paula e Michel, 2005), haja visto que experiências de Mercado 

Forte e Estado Fraco (neoliberalismo, por exemplo) e de Estado Forte e Mercado Fraco 

(governos socialistas, por exemplo) não lograram sucesso
95

. 

 

As implicações da teoria exposta nas páginas precedentes são, a outros respeitos, 

razoavelmente conservadoras. Embora essa teoria indique ser de importância vital o 

estabelecimento de certos controles sobre atividades que hoje são confiadas, em sua 

maioria, à iniciativa privada, há muitas outras áreas que permanecem sem 

interferência. O Estado deverá exercer uma influência orientadora sobre a propensão 

a consumir, em parte através de seu sistema de tributação, em parte por meio da 

fixação da taxa de juros e, em parte, talvez, recorrendo a outras medidas. Por outro 

lado, parece improvável que a influência da política bancária sobre a taxa de juros 

seja suficiente por si mesma para determinar um volume de investimento ótimo. Eu 

entendo, portanto, que uma socialização [...] ampla dos investimentos será o único 

meio de assegurar uma situação aproximada de pleno emprego, embora isso não 
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 O termo keynesiana neste trabalho refere-se aos economistas que tem como base as obras de 

John Maynard Keynes, não guardando qualquer relação com os economistas do modelo IS-LM. 
95

 Segundo Keynes a política de Estado Fraco e Mercado Forte (Laissez-Faire) não consegue 

resolver os problemas econômicos o que torna o Estado necessário. “Keynes [...] concluiu, diferentemente do 

que afirmam os adeptos da mão-invisível, que a racionalidade individual não produz necessariamente o melhor 

resultado para a sociedade: „o mundo não é governado do alto de forma que o interesse particular e o social 

sempre coincidem [...]. Não constitui uma dedução correta dos princípios da Economia que o auto-interesse 

esclarecido sempre atua a favor do interesse público‟. Portanto, a política laissez-faire é considerada 

inadequada como solução para os problemas econômicos e sociais do mundo contemporâneo, particularmente 

no que se refere ao desemprego e a distribuição de renda. Daí a necessidade do Estado atuar de forma 

complementar ao mercado” (Sicsú, De Paula e Michel, 2005, p. XXXVII-XXXVIII). Ao mesmo tempo um 

mercado fraco tende a gerar uma busca por poder e tirania, ou seja, um cerceamento da liberdade. “Keynes já 

indicava também no último capitulo da Teoria geral os problemas que poderiam emergir em uma economia sem 

qualquer tipo de concorrência, sem a busca do lucro e sem a busca de um salário maior. Em outras palavras, 

Keynes identificou as deformações que poderiam ser introduzidas em uma sociedade que possui uma economia 

com um mercado fraco. Segundo Keynes, ter ambições individuais exacerbadas é da natureza da vida em 

sociedade. Tais ambições podem ser canalizadas para a vontade de ganhar dinheiro e adquirir capital em uma 

economia de mercado forte e regulada – o que é inofensivo e pode ser útil. Entretanto, a impossibilidade de 

realização de ambições individuais no âmbito da economia indicaria um único caminho: os indivíduos 

buscariam o poder, a autoridade-tirana e o engrandecimento pessoal, tudo em detrimento dos demais (Sicsú, De 

Paula e Michel, 2005, p. XXXIX).  
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implique a necessidade de excluir ajustes e fórmulas de toda a espécie que permitam 

ao Estado cooperar com a iniciativa privada. Mas, fora disso, não se vê nenhuma 

razão evidente que justifique um socialismo do Estado abrangendo a maior parte da 

vida econômica da nação. Não é a propriedade dos meios de produção que convém 

ao Estado assumir. Se o Estado for capaz de determinar o montante agregado dos 

recursos destinados a aumentar esses meios e a taxa básica de remuneração aos seus 

detentores, terá realizado o que lhe compete. Ademais, as medidas necessárias de 

socialização podem ser introduzidas gradualmente sem afetar as tradições 

generalizadas da sociedade (Keynes, 1996, p. 345). 

 

Além disso, a atuação discricionária por parte do está não é pautada em um 

Estado que deseja ocupar todas as esferas da sociedade e que por sua vez representa um 

empecilho a acumulação do capital e da riqueza. Pelo contrário, a atuação discricionário das 

políticas econômicas visa dar liberdade à autoridade governamental para tomar as medidas 

que vulgar necessárias auxiliando dessa forma na redução das incertezas em prol da melhoria 

do bem-estar. 

 

Se a incerteza, em um contexto de normalidade, pode estimular decisões privadas 

que deslocam a economia para uma situação socialmente indesejável, então a adoção 

de regras fixas, tal como sugeridas por Friedman, para a conduta das autoridades 

monetárias seria considerada inócua para Keynes e os pós-keynesianos. Para essa 

corrente, autoridades governamentais devem tentar, na medida de suas 

possibilidades, controlar o futuro, utilizando o grau de discrição que for necessário, 

para que os agentes privados possam tomar suas decisões microeconômicas de 

acordo com seus interesses sem causar problemas de ordem macroeconômica (Sicsú, 

2007, p. 90). 

 

Outra vantagem sobre a qual se assenta a teoria de Keynes frente às demais na 

análise da economia, é que a mesma trabalha com o que Chick (2003) chama de sistemas 

abertos. Por sistemas abertos a autora denomina as teorias que não se pautam apenas um 

sistema pré-determinado, o que ocorre “no método axiomático de teorizar do mainstream” 

(Chick, 2003, p. 11), ou seja, um sistema aberto compreende vários modelos que podem se 

alterar de acordo com as variáveis relevantes para sua análise. Como afirma Chick: 

 
[...] a Teoria Geral fornece uma única teoria dentro da qual existem vários 

subsistemas, cada um dos quais definidos por uma mudança nos pressupostos de 

ceteris paribus que definem suas fronteiras. Nesse sentido, trata-se de um sistema 

aberto que compreende vários modelos de sistemas fechados com diferentes quesitos 

ou variáveis dependentes, e explorando aspectos diferentes, mas que se encaixam 

uns nos outros (Chick, 2003, p. 17). 

 

Tal fato é de extrema importância, pois dado a tentativa de Keynes de 

aproximação da realidade, que torna importante a verificação dos fatos para um melhor 

entendimento dos rumos do sistema econômico, e dado que a teoria econômica do mesmo 

representa um sistema aberto, têm-se que a mesma apresenta-se como um meio de 
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compreensão da economia que permite a aglutinação de diferentes fatores, o que por sua vez 

permite a geração a formulação de diagnósticos sobre os diferentes problemas econômicos 

que nos assolam, permitindo com isso a geração de políticas econômicas especificas que 

auxilie o Estado em uma das suas funções fundamentais, auxiliar a economia no caminho de 

um nível maior de emprego e renda.  

 

[...] Uma teoria é mais ampla do que um modelo e pode conter muitos modelos, a 

depender de como esses modelos (sub-sistemas) são criados por pressupostos e 

condições ceteris paribus. Muitos mais poderiam ser criados dentro da teoria 

keynesiana: seria possível introduzir mudança tecnológica, incorporar a geração de 

moeda por crédito bancário, poderia haver teorias sobre a evolução das convenções, 

a formação de expectativas ou a barganha salarial; a lista é quase infindável (Chick, 

2003, p. 22)‖. 

 

 



132 

 

CAPÍTULO 04: AS ALTERNATIVAS PROPOSTAS PELA 

MACROECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA 

O BRASIL – SUPERANDO OS PARADIGMAS 

 
 

Como alternativa ao modelo de base ortodoxo-liberalizante, vários economistas 

têm advogado um conjunto de políticas que, agrupadas, constituiriam um projeto nacional de 

desenvolvimento, baseado na economia do desenvolvimento econômico de cunho keynesiano, 

que ficou conhecido como Novo-Desenvolvimentismo, e que nós denominamos de 

―Macroeconomia do Desenvolvimento Econômico
96

‖, em uma clara oposição à 

Macroeconomia da Estagnação
97

 (Bresser-Pereira, 2005b). 

Esta nova macroeconomia visa agregar tanto políticas econômicas de cunho 

keynesiano, em que tanto o Estado como o Mercado devem atuar de forma coordenada de 

modo a promover o pleno emprego, como políticas de caráter neo-estruturalista, que 

representam um retorno às ideias da Cepal de que as economias da América Latina 

apresentam especificidades econômicas que tornam necessária a criação de políticas 

econômicas próprias capazes de superar os problemas internos, de modo a criar um cenário 

propício para o desenvolvimento econômico nacional (Sicsú, De Paula e Michel, 2005). Entre 

elas vale destacar a importância da moeda, a visão de planejamento de longo prazo, a 

importância de se manter um Estado forte, a necessidade de se manter a capacidade nacional 

de fazer políticas anticíclicas, e o mais importante, trazer a demanda agregada de volta para o 

centro da economia, recuperando a sua função de dinamizar o sistema. 

Diferentemente da macroeconomia ortodoxa-neoclássica-neoliberal, que advoga a 

“soberanias dos mercados” (Carneiro, 2006), a Macroeconomia do Desenvolvimento é capaz 

de promover o crescimento autossustentado, buscando resgatar alguns conceitos esquecidos 

pelos formuladores da política econômica convencional. Entre eles vale destacar a 

importância da moeda, a visão de planejamento de longo prazo, a importância de se manter 

um Estado forte, a necessidade de se manter a capacidade nacional de fazer políticas 

anticíclicas, e o mais importante, trazer a demanda agregada de volta para o centro da 

economia, recuperando a sua função de dinamizar o sistema. 

                                                 
96

 O termo ―Macroeconomia do Desenvolvimento‖ é encontrado em Bresser-Pereira (2007), que a 

conceitua como sendo a macroeconomia que tem como objetivos o emprego e o crescimento econômico. 
97

 Neste aspecto a Macroeconomia do Desenvolvimento também é uma resposta às criticas feitas 

por economistas como Gustavo Franco que afirma que “[...] A heterodoxia adota, especialmente a nível da 

retórica, a defesa da moral e dos bons costumes: os juros  são “imorais”, os salários “aviltantes”, o câmbio 

“pornográfico” e  a privatização “criminosa”, mas não se fala em alternativa‖ (Franco, 1995, p. 340). 
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[....] a teoria monetarista neoliberal desenvolveu todo o seu arcabouço com base na 

abordagem da mão-invisível. Concluiu que a interferência pública na economia gera, 

além dos privilégios individuais [...], os mais graves problemas macroeconômicos, 

como, por exemplo, a inflação e até mesmo crises. O governo é considerado sempre 

irresponsável e gastador, logo, gerador de inflação. Por exemplo, uma política de 

governo que tenta formar reservas internacionais para defender a moeda do país 

contra ataques especulativos amplia a liquidez da economia, gerando inflação. Se o 

governo enxuga a liquidez vendendo títulos públicos, amplia a relação divida/PIB, 

estimulando a fuga de capitais, o que poderia fazer emergir uma crise cambial 

(Sicsú, De Paula e Michel, 2005, p. XXXVI). 

 

Segundo a visão monetarista neoliberal, o câmbio e os fluxos de capitais devem 

estar livres. Se movimentos bruscos de capitais ocorrem, provocando flutuações 

indesejáveis na taxa de câmbio, é porque foi implementada alguma política 

governamental (de gastos públicos ou de redução de juros) considerada indevida 

pelo mercado (leia-se financeiro), que prontamente tenta vetá-la. A receita 

convencional consiste em ter um Estado mínimo e fraco e amarrar as mãos do 

governo para que a mão invisível possa operar livremente. O clichê dos dias de 

hoje, da economia monetarista neoliberal, não é novo, é de aproximadamente 1951, 

e foi cunhado por Marques d’Argenson, que dizia: ―para governar melhor, é preciso 

governar menos‖ (Sicsú, De Paula e Michel, 2005, p. XXXVII). 

 

Em contraposição a Macroeconomia da Estagnação, a Macroeconomia do 

Desenvolvimento advoga a participação efetiva do Estado como coordenador das atividades 

econômicas, como meio de criar condições para que a economia de livre mercado e o regime 

da livre iniciativa consigam resolver um de seus principais problemas, o baixo nível de 

emprego. 

Tal proposição de políticas alternativas justifica-se, segundo seus principais 

proponentes, por dois problemas apresentados pela macroeconomia ortodoxa-convencional: 

(i) sua inconsistência com a realidade; (ii) sua incapacidade de gerar o crescimento 

econômico. 

A hipótese de inconsistência com a realidade tem por base o fato de, como 

mencionado no capitulo anterior, a macroeconomia ortodoxa-convencional analisar um 

mundo onde a moeda apenas funciona como meio de troca, o que torna sua teoria 

incompatível com a realidade, assim como suas propostas de política econômica. Já a hipótese 

de incapacidade de gerar crescimento encontra respaldo nos efeitos gerados por sua 

implantação na economia, este caso em especial na economia brasileira, como foi verificado 

no segundo capitulo deste trabalho, onde se viu que nos doze anos de vigência desta 

macroeconomia, o Brasil, apesar de ter sido um aluno comprometido com os ensinamentos 

apregoados pelos economistas do mainstream (Bresser-Pereira, 2007), não conseguiu resolver 

os principais problemas que o afligem: o baixo crescimento econômico, a excessiva 
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vulnerabilidade externa, a má-distribuição da renda e riqueza na econômica e a instabilidade 

macroeconômica
98

.  

 

Quando não há estabilidade macroeconomia não pode haver desenvolvimento. Não 

apenas porque entre os indicadores de instabilidade está o desemprego aberto, que 

reduz automaticamente a taxa de crescimento, mas também porque juros altos 

reduzem os investimentos e, no caso brasileiro, implicam em maior carga tributária e 

em deterioração fiscal, porque taxa de câmbio apreciada reduz as exportações, 

investimentos e poupança, aumenta importações e consumo e deixa o país sob 

constante ameaça de crise de balanço de pagamentos. Quando a instabilidade 

macroeconômica impede o país de crescer, nós nos encontramos na situação do 

capitão que teve de explicar a seu general porque não deu as vinte salvas de canhão 

programadas para quando chegasse o rei de um país amigo, e que começou dizendo: 

―Senhor general, tenho dez razões para minha falha; a primeira foi porque não havia 

pólvora...‖. O Brasil não se desenvolve de forma satisfatória há 25 anos (desde 

quando começou a crise de longa duração em que estamos imersos), ou desde 1994 

(desde quando os preços foram relativamente estabilizados), principalmente porque 

não há estabilidade macroeconômica no país. Entre os indicadores de instabilidade, 

a alta taxa de juros de curto prazo e a taxa de câmbio volátil e tendendo a se manter 

em nível apreciado são os principais (Bresser-Pereira, 2007, p. 57) 

 

Resolver estes problemas se configura como a principal agenda da 

Macroeconomia do Desenvolvimento, ou seja, se embasar em uma teoria econômica que 

consiga refletir o verdadeiro funcionamento da economia, com suas devidas peculiaridades, e 

sugerir, a partir daí, políticas econômicas que gerem crescimento com estabilidade 

econômica. 

Para tanto, as políticas propostas pela macroeconomia do desenvolvimento são 

pautadas na teoria pós-keynesiana
99

, ou seja, na ideia demonstrada no capitulo anterior de 

falibilidade do mercado e na necessidade de um Estado atuante como forma de resolver as 

mazelas que são intrínsecas ao sistema econômico capitalista. 

 

Na concepção novo-desenvolvimentista, o Estado deve ser forte para permitir ao 

governo a implementação de políticas macroeconômicas defensivas ou 

expansionistas. Políticas de caráter defensivo são, por exemplo, aquelas que 

reduzem a sensibilidade do país a crises cambiais; e políticas expansionistas 

referem-se àquelas medidas de promoção do pleno emprego, sobretudo em 

contextos recessivos. Políticas industrial e de comércio exterior – usadas de forma 

inteligente e criativa – devem e podem ser utilizadas para estimular a 

                                                 
98

 Neste aspecto vale citar que no período recente houve melhorias principalmente no que se refere 

ao crescimento econômico e à má-distribuição de renda, porém, como salientado no capítulo dois desta pesquisa, 

este fenômeno configura-se como temporário, não prevalecendo, portanto, no longo prazo.  
99

 Apesar de a macroeconomia novo-desenvolvimentista apresentar economistas das mais variadas 

correntes do pensamento econômico heterodoxo, neste trabalho nos atentaremos na discussão e nas propostas 

que possuem um viés pós-keynesiano. Nas paginas seguintes poderão ser citados autores que pertençam a outras 

correntes do pensamento econômico heterodoxo, mas que, porém, concordam, às vezes por diferentes motivos, 

com as propostas que se encaixam na matriz pós-keynesiano. Dentre eles vale citar Bresser-Pereira, que não se 

denomina um pós-keynesiana, mas possui algumas propostas que se enquadram nessa matriz de política pós-

keynesiana, principalmente as relacionadas a política monetária e cambial. 
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competitividade da indústria e melhorar a inserção do país no comércio 

internacional. O Estado deve, ademais, possuir um sistema tributário progressivo, 

para reduzir as desigualdades de renda e de riqueza que são exageradas (Sicsú, De 

Paula e Michel, 2005, p. XLI)  

 

O objetivo essencial da macroeconomia do desenvolvimento é a estabilidade 

macroeconômica, ou seja, a criação de um cenário macroeconômico propício a geração de 

crescimento econômico com estabilidade de preços. Para tanto, o que se propõe é uma 

profunda mudança na lógica da política macroeconômica que deve ter objetivos que vão além 

da mera estabilidade de preços. 

 

O objetivo da política econômica nessa abordagem está relacionado à estabilidade 

macroeconômica, um conceito mais amplo do que meramente estabilidade de 

preços, uma vez que objetiva reduzir as incertezas intrínsecas ao mundo de 

negócios. Governo pode reduzir os riscos macroeconômicos que afetam a economia 

como um todo. Estabilidade de preços e mais alto nível de produto e emprego pode, 

sob certas circunstancias, ser compatíveis. Para esse propósito, o governo deve fazer 

uso de um instrumental de política econômica mais amplo do que somente a política 

monetária. De modo a alcançar objetivos múltiplos de política – tais como 

crescimento econômico e estabilidade de preços –, é necessário ter uma maior 

coordenação de políticas macroeconômicas (fiscal, monetária, cambial e políticas de 

renda). O governo deve avaliar os impactos globais das políticas em seus objetivos 

como um todo, isto é, as políticas keynesianas consistem em ações concentradas em 

uma multiplicidade de arenas. Neste contexto, a coordenação de políticas é essencial 

de modo a se alcançar estabilidade macroeconômica (De Paula, 2008, p. 220). 

 

Ao entender o sistema econômico como instável, sujeito à incertezas que reduzem 

o investimento fazendo com os agentes utilizem de ativos monetários para se defender, 

impedindo assim que a economia alcance, por vias ―naturais‖, o pleno emprego, a 

Macroeconomia do Desenvolvimento entende que cabe à política macroeconômica “gerar a 

sensação de segurança para que empresários se sintam estimulados a empreender grandes 

investimentos que sejam lucrativos e geradores de renda e empregos
100

” (Sicsú, 2008b, p. 

147). 

Além disso, o governo deve agir de modo complementar a atividade produtiva 

privada. Realizando os investimentos necessários para estimular o sistema, ou seja, “em 

                                                 
100

 “O desenvolvimento econômico do Brasil depende hoje, essencialmente da demanda por 

investimento, e não da oferta de mão-de-obra especializada. Ainda que a educação e o desenvolvimento 

cientifico e tecnológico continuem a ser prioridades nacionais do lado da oferta, o fato objetivo é que existem no 

Brasil recursos humanos ociosos imensos. As taxas de desemprego e a emigração em massa de pessoas de 

classe média para os países ricos são uma demonstração disso. [...] A demanda é garantida, essencialmente, 

pelo investimento ou acumulação de capital, que além de, pelo lado da oferta, ampliar a produção dos 

trabalhadores, é, pelo lado da demanda, o fato determinante do nível de emprego. É por essa razão que um 

diferencial satisfatório entre a taxa de lucro esperada e a taxa de juros do mercado – o fator determinante do 

investimento – é tão importante no processo de crescimento” (Bresser-Pereira, 2007, p. 32). 
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principio, o Estado não faz melhor ou pior que a iniciativa privada, ele é necessário para 

fazer o que ela não faz, e deve fazê-lo bem” (Sicsú, 2008b, p. 147). 

Do ponto de vista da Macroeconomia do Desenvolvimento, a interferência do 

Estado na economia também não se deve pautar em uma nova dinâmica alocativa. O 

problema intrínseco da economia não reside numa critica à alocação produtiva de recursos, 

mas sim na não alocação de recursos. “Idealmente, a política econômica keynesiana (e da 

Macroeconomia do Desenvolvimento) seria aquela que estimularia empresários a utilizar os 

fatores de produção disponíveis, deixando inteiramente a seu cargo a decisão de onde 

empregá-los” (Carvalho, 2008, p. 14). 

No âmbito externo, a Macroeconomia do Desenvolvimento considera que a 

política economia deve se pautar na busca das oportunidades abertas pelo comercio mundial, 

que pode representar um caminho de novas possibilidades para a geração de emprego e 

riqueza. Porém, apesar destas possibilidades, os teóricos desta proposta macroeconômica, 

assim como Keynes, advogam que a relação econômica do país com o setor externo deve ser 

pautada em mecanismos que evitem que as transações feitas com o mercado internacional, em 

especial as realizadas pelo mercado de capitais, representam mais um componente de 

instabilidade para a economia internacional, para tanto são a favor da adoção de formas de 

blindar a economia nacional das oscilações que ocorrem no cenário internacional, propiciando 

maior segurança aos investidores domésticos e maior autonomia para a realização de políticas 

econômicas de interesse nacional (Sicsú, De Paula e Michel, 2005).  

Já em relação à estabilidade do valor da moeda frente aos demais ativos da 

economia, tem-se que apesar das políticas propostas de impulso keynesiano defendidas pela 

Macroeconomia do Desenvolvimento, representarem, aos olhos dos economistas do 

mainstream, uma proposta de política econômica de viés-inflacionário, têm-se que as 

mesmas, assim como “as políticas keynesianas, em sentido bastante amplo, têm como 

objetivo principal o crescimento do produto e do emprego, e a manutenção da estabilidade de 

preços” (OREIRO; SICSÚ; DE PAULA 2003, p. 117).  

 

A moeda e a confiança nela são fenômenos coletivos, sociais. Tenho confiança na 

moeda porque sei que o outro está disposto a aceita-lá como forma geral de 

existência do valor das mercadorias particulares, dos contratos e da riqueza. O 

metabolismo da troca, da produção, dos pagamentos depende do grau de certeza na 

preservação da forma geral do valor, que deve comandar cada ato particular e 

contingente. A reprodução da sociedade fundada no enriquecimento privado 

depende da capacidade do Estado de manter a integridade da convenção social que 

serve de norma aos atos dos produtores independentes (Belluzzo e Almeida, 2002, p. 

27) 
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Porém, diferentemente da visão neoclássica/monetarista/novo-clássica, para os 

economistas da Macroeconomia do Desenvolvimento a moeda não representa apenas um 

meio de troca, ou um facilitador para as compras, motivo pelo qual seu valor deve ser 

preservado. Para estes a moeda têm importância, pois tem a capacidade de influir sobre o 

comportamento dos agentes provocando efeitos sobre o lado real da economia (Keynes, 

1982), quebrando assim a sua suposta neutralidade (Cardim, 1999), o que abre caminho para 

uma política monetária ativa. 

Para os adeptos da visão da economia monetária de produção, o fato de a moeda 

não ser neutra faz com que a sua utilização não seja, necessariamente, inflacionária, o que 

permite seu emprego sem o comprometimento da estabilidade de preços. Ademais, para os 

adeptos desta visão existem outras causas para os fenômenos inflacionários, assim como 

outras políticas para combatê-la (Sicsú, 2007). 

Neste aspecto, tanto o crescimento econômico como a estabilidade de preços, 

devem ser objetivos tanto da política monetária, como da política fiscal e da cambial. Todo o 

arcabouço macroeconômico deve ser utilizado com esse objetivo, o que faz com que as 

propostas da Macroeconomia do Desenvolvimento, mais do simples políticas econômicas, 

sejam um verdadeiro conjunto coordenado de instrumentos à disposição do Estado para gerar 

uma situação econômica propicia ao desenvolvimento econômico. 

 

[...] Cada instrumento utiliza um canal de transmissão diferente, agindo com timing 

e intensidades diversas, mas todos afetam uma única variável: a demanda. Logo, é 

imprescindível a coordenação da utilização das varias ferramentais que agem sobre o 

mesmo objeto: a demanda (Sicsú, 2006b, p. 58). 

 

O crescimento, por sua vez, não é visto somente como mecanismo de geração de 

emprego e renda, mas também como a única alternativa de superação do subdesenvolvimento 

econômico. Para os adeptos dessa nova macroeconomia “somente o crescimento econômico a 

taxas elevadas e continuadas pode minorar o problema da desigualdade na economia 

brasileira” (Sicsú, De Paula e Michel, 2005, p. L).  

Porém, apesar do grande peso que é dado à política macroeconômica como 

ferramental responsável pela mudança da situação econômica nacional, ―as políticas 

macroeconômicas formam o pavimento necessário, mais básico, de uma estratégia de 

desenvolvimento‖ (Sicsú, 2008b, p. 142). Tal fato faz com que os teóricos da Macroeconomia 

do Desenvolvimento apontem a necessidade de uma estratégia de desenvolvimento que 
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contenha políticas em todas as áreas como forma transformar o processo de crescimento 

econômico em um processo de desenvolvimento econômico e social.   

 

[...] O objetivo final de uma estratégia de desenvolvimento deve ser a construção de 

uma sociedade democrática, tecnologicamente avançada com emprego e moradias 

dignos para todos, ambientalmente planejada, com uma justa distribuição de renda e 

da riqueza, com igualdade plena de oportunidades e com um sistema de seguridade 

social de máxima qualidade e universal – cujas partes imprescindíveis devam ser 

sistemas gratuitos de saúde e educação para todos os níveis e necessidade (Sicsú, 

2008b, p. 142). 

 

Neste aspecto a sociedade vislumbrada pela Macroeconomia do Desenvolvimento 

representa uma aproximação do estado do bem-estar europeu pós-Segunda Guerra, no qual a 

interferência do Estado como indutor do desenvolvimento, representou uma melhoria na 

qualidade de vida dos habitantes. 

 

O Estado de bem-estar social é o conceito que resume esse conjunto de objetivos. O 

Estado de bem-estar social é a maior conquista da civilização ocidental ao longo do 

século XX. Foi a única conjugação de fatores sociais, políticos, econômicos que 

conformou um ambiente institucional que valoriza a liberdade, a individualidade, o 

trabalho, a atividade empresarial, a gestão republicana do Estado, a justiça e o bem-

estar. Sua construção, de forma mais nítida, teve inicio ao final da década de 1940 

na Europa ocidental, o palco de sua realização (Sicsú, 2008b, p. 142). 

 

04.1 A Política Cambial 

 

Do ponto de vista da Macroeconomia do Desenvolvimento, o primeiro ponto a ser 

atacado neste processo de mudança macroeconômica seria o modo de inserção da economia 

brasileira no âmbito das relações com o setor externo. 

Neste aspecto, as atenções dos teóricos pós-keynesianos se dirigem à política de 

livre mobilidade de capitais, introduzida no Brasil no inicio dos anos 1990, conforme 

demonstrado no segundo capitulo deste trabalho, como mecanismo gerador de 

desenvolvimento econômico e facilitador de crédito. 

Tal política, por sua vez, como bem salienta Oreiro (2006) é responsável pela 

geração de três importantes distúrbios: (i) a perda de autonomia na condução da política 

econômica; (ii) o aumento da fragilidade externa da economia; e (iii) a apreciação cambial, 

promovida pelos grandes fluxos de entrada de capitais. Estes três problemas trazem consigo 

elevados obstáculos que comprometem a política econômica, a estabilidade do sistema e com 

isso dificultam o desenvolvimento econômico nacional. 
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A perda de autonomia na condução da política econômica, porém, como 

demonstrado no primeiro capitulo deste trabalho, não representa, para os economistas do 

mainstream um mal a ser combatido, mas sim um benefício a ser celebrado, dado que este 

mecanismo evitaria a ação discricionária por parte da política econômica que tende a causar 

malefícios em uma economia de livre mercado, em que o caminho para o desenvolvimento 

econômico é assegurado pelas forças do laissez-faire. Na visão desses autores, como analisa 

criticamente Bresser-Pereira: 

 

[...] a livre movimentação de capital disciplina os governos, especialmente sua 

política macroeconômica. Políticas consideradas insustentáveis, que distorcem a 

alocação do mercado, resultarão em saída de capitais para o exterior. A fim de atrair 

capital estrangeiro para o país os governos precisam seguir políticas consideradas 

como exemplares pelos potenciais investidores. Como os mercados internacionais 

costumam ser eficientes na alocação de recursos, se cada governo limitar a sua 

intervenção, mantiver o mercado interno e respeitar os fundamentos 

macroeconômicos, o país crescerá e convergirá para os níveis de crescimento 

atingidos pelos países desenvolvidos (Bresser-Pereira e Nakano, 2004, p. 504). 

 

Porém, a abertura da balança de capitais não tem conseguido propiciar 

desenvolvimento econômico para os países que rumam em direção à conversibilidade da 

conta de capitais. “O crescimento do emprego [...] sofreu efeitos negativos durante a 

aplicação da estratégia de modernização [abertura da conta de capitais], ficando muito 

aquém de experiências anteriores de revigoramento da atividade econômica (López, 

2004, p. 542).  

Além disso, a política econômica considerada consistente por parte dos 

investidores não necessariamente é a mesma que é considerada benéfica para os 

objetivos nacionais (Sicsú, 2007). Fazer essa confusão implica aceitar um viés, 

segundo Bresser-Pereira (2004, 2005b,2007), antinacionalista dado que a política 

econômica nacional passa a objetivar o atendimento dos interesses dos investidores 

externos que determinam as diretrizes da mesma, ao invés de atender os interesses 

econômicos da sociedade brasileira. 

 

[...] No plano da política macroeconômica, nossa perda do conceito de nação 

expressa-se principalmente nessa crença de nossas elites de os países ricos – que as 

autoridades em Washington e os agentes financeiros em Nova York e demais 

centros financeiros – saibam mais do que nós, brasileiros, o que é melhor para o 

Brasil. Saibam como estabilizar a economia, como equilibrar as contas externas e as 

contas públicas e como combater a inflação. Quando se deixa de diferenciar capital e 

trabalho nacionais, quando se deixa de pensar com a própria cabeça, deixa-se de ter 

uma nação. E quando não se tem uma nação, não se tem uma estratégia de 
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desenvolvimento. Só por acaso e de forma sempre precária e instável se terá 

desenvolvimento (Bresser-Pereira, 2005, p. 140-141). 

 

Neste aspecto, “independentemente do regime cambial adotado pela economia, 

a mobilidade de capitais reduz dramaticamente a capacidade dos formuladores de política 

econômica de direcionar essa política com vistas ao atendimento de objetivos domésticos 

como, por exemplo, a manutenção de um elevado nível de emprego” (Oreiro, 2006, p. 36), 

objetivo alvo da política macroeconômica, segundo a Macroeconomia do Desenvolvimento. 

A fragilidade externa/vulnerabilidade externa, por sua vez, se pauta na ideia de 

que os mercados financeiros, sejam eles domésticos ou internacionais, são particularmente 

instáveis e propensos a mudanças súbitas de comportamentos
101

. Tais oscilações são 

intrínsecas a economias capitalistas, e são frutos da precariedade de informações em relação 

ao futuro incerto
102

.  

 

[...] as violentas flutuações das bolsas de valores são a objetivação dessa 

instabilidade sistêmica do capitalismo e da acumulação de capital em particular, 

visto que o terreno pantanoso de um futuro precário pode fazer que as dúvidas e 

esperanças quanto ao devir tornem as perspectivas das unidades decisórias 

extremamente frágeis e voláteis e que, ao atuar assim sobre o ritmo, a frequência e o 

timing da taxa de investimento, causam, via eficiência marginal do capital e taxa de 

juros, as sístoles e diástoles do nível do emprego e da renda que as economias 

capitalistas modernas já demonstraram ad nauseam ao longo de suas existências 

(Andrade, 1987, p. 94). 

 

Desde modo a abertura da conta de capitais, ou melhor, a abertura do sistema 

financeiro nacional aos capitais forâneos representam mais um componente de 

instabilidade/incerteza para o sistema econômico, dado que “ondas de especulação 

instabilizadora envolvem, ademais, ativos de diversas qualidades denominados em moedas 

                                                 
101

 Contrariamente a esta visão, os teóricos da econômica ortodoxa argumentam que a manutenção 

de uma política econômica consistente, por si só, evitaria a ocorrência de fugas de capitais (Oreiro, 2006). 
102

 “Para a abordagem pós-keynesiana, apoiada em insights originais de Keynes e Kaldor, os 

mercados financeiros – sob incerteza não-probabílistica – são intrinsecamente instáveis, em função da 

precariedade do conhecimento dos agentes sobre o futuro, o que faz com que o estado de confiança dos agentes 

seja subjetivo e frequentemente mutável. Segundo essa perspectiva, as expectativas de curto prazo do 

comportamento do mercado, e não os fundamentos básicos de longo prazo, são vistos como os determinantes-

chave do movimento dos preços dos ativos financeiros. Assim, as expectativas formuladas nos mercados 

financeiros podem não se apoiar nos fundamentos de mercado pela falta de uma base objetiva de julgamento, 

sob condições de incerteza radical. Desse modo, a atividade especulativa emerge não como uma “anomalia”, 

mas como uma consequência natural da própria forma de operação dos mercados financeiros no mundo real 

globalizado, em caso de ausência de um emprestador de última instancia ou outro tipo de market maker que 

permita amortecer as variações nos preços dos ativos. Daí resulta a necessidade de estabelecer regras e 

instituições que promovam uma melhor coordenação das expectativas nos mercados financeiros” (De Paula, 

2003, p. 447). 
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distintas. As crises financeiras transformam-se inevitavelmente em crises cambiais” 

(Belluzzo, 2004, p. 149). 

 

[...] Esta abordagem assume que mercados financeiros, domésticos ou 

internacionais, são marcados por imperfeições que não só reduzem drasticamente 

sua eficiência em refletir os ―fundamentos‖ da economia como também os 

transformam em canais privilegiados de instabilidade para as economias nacionais. 

(Sicsú e Carvalho, 2006, p. 08).  

 

Esta vulnerabilidade, por sua vez, torna-se mais grave em um sistema econômico 

que opera sob o regime de taxas de câmbio flutuante, pois as oscilações no humor dos 

investidores estrangeiros tendem a se refletir em alterações na taxa de câmbio, uma das 

variáveis-preço chaves do sistema econômico (Bresser-Pereira, 2007) que afeta todo o sistema 

econômico, seja através de oscilações nos níveis de preços, como em oscilações nas 

expectativas em relação ao futuro. 

   

[...] uma reversão súbita do fluxo de capitais de curto prazo, motivada por uma 

mudança nas expectativas dos investidores internacionais quanto à capacidade dos 

tomadores domésticos de honrar seus compromissos contratuais, resultará em 

desvalorização/depreciação da taxa nominal de câmbio, aumento da taxa de inflação 

e retração do nível de atividade econômica. Assim sendo, os fluxos de capitais de 

curto prazo contribuem para aumentar a fragilidade externa das economias 

domésticas na medida em que mudanças súbitas no ―humor‖ dos investidores 

internacionais resultarão em uma redução drástica da performance 

macroeconômicas desses países (Oreiro, 2006, p. 40). 

 

Por fim a tendência à apreciação da taxa de câmbio, fruto em especial do 

diferencial de taxa de juros e da taxa de lucro apresentada pelas economias em 

desenvolvimento
103

 que operam em regimes de taxas de câmbio flutuantes, representam, 

como demonstram os fatos da experiência (vide capitulo dois), um empecilho à geração de 

resultados positivos na balança de transações correntes do país receptor de capitais, o que 

tende a fragilizar as contas externas dessas economias
104

, e a desestimular a atividade 

produtiva nacional em favor do desenvolvimento econômico internacional (Oreiro, 2006). 

                                                 
103

 Para um entendimento melhor dos fatores que provocam a apreciação da taxa de câmbio, ver 

Bresser-Pereira (2007). 
104

 “O grande problema associado ao aumento do déficit em transações correntes é que esse 

fenômeno – se suficientemente forte – pode comprometer a solvência externa da economia. Com efeito, a 

capacidade de pagamento dos compromissos externos de uma economia é medida usualmente pela razão dívida 

externa/exportações. Pode-se facilmente demonstrar16 que a relação dívida externa/exportações irá aumentar de 

forma contínua ao longo do tempo se a seguinte condição for atendida: h < (i – x)z, onde h é a transferência 

líquida de recursos para o exterior (igual ao saldo da balança comercial + saldo dos serviços não fatores) como 

proporção das exportações, i é a taxa de juros internacional, x é a taxa de crescimento das exportações e z é a 

razão dívida externa/exportações” (Oreiro, 2006, p. 15). 
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Sendo assim, o processo de abertura da conta de capitais representa um forte 

comprometimento da economia nacional que passa a ter seus movimentos de crescimento e 

resfriamentos comandados pelo movimento de capitais, essencialmente de curto prazo, 

oriundos do exterior. Adicionalmente perde sua capacidade de gestão macroeconômica e vê 

seu setor produtivo competindo de modo desigual com os produtos externos. 

 

A principal constatação do referido debate é que a implementação de um regime 

cambial de livre circulação e a ampla mobilidade de capitais, ainda que apoiada por 

uma política econômica responsável, ou crível – em conformidade com o que 

apregoa o Consenso de Washington –, torna os países emergentes reféns dos 

humores e da lógica de curto prazo de acumulação desses capitais. Por um lado, 

segundo o argumento convencional, as dificuldades enfrentadas pelos referidos 

países, é, via de regra, atribuir o comportamento volátil do financiamento externo à 

adoção de políticas econômicas irresponsáveis. Por outro, segundo a visão 

heterodoxa o resultado do binômio câmbio flutuante e mobilidade de capitais é que 

eles acabam atuando como fatores que desestabilizam e potencializam as crises 

cambiais dos países emergentes (Ferrari Filho, 2008, p. 107). 

 

Como alternativa e esta política de inserção econômica, os pós-keynesianos, 

juntamente com os economistas da Macroeconomia do Desenvolvimento, defendem a 

introdução de controles de capitais, que tendem a promover uma imperfeita circulação de 

capitais. Como afirma Ferrari Filho:  

 

Se, no âmbito de economia fechadas, se faz necessária a intervenção nos mercados, 

em nível internacional, devido ao fato de as transações comerciais e financeiras 

envolverem diferentes moedas, a regulação e o controle dos mercados se fazem 

muito mais necessários, pois a incerteza é mais exacerbada (Ferrari Filho, 2008, p. 

111-112). 

 

Neste aspecto, dada a restrição à autonomia da política econômica promovida pelo 

regime de livre mobilidade de capitais, a política de controles de capitais deve ser a primeira 

medida efetiva para se iniciar o processo de mudança da política macroeconômica na 

economia brasileira, dado que é só através desta que as políticas econômicas sugeridas nas 

páginas que se seguem podem ser introduzidas.  

 

[...] Controles de capitais seriam necessários para dar autonomia à tomada de 

decisões doméstica. Políticas de juros [...]. Políticas industriais [...]. Políticas de 

redistribuição de renda por via fiscal também poderiam enfrentar episódios de fuga 

de capitais, na ausência de controles. Neste caso, controles seriam permanentes, ou, 

pelo menos duráveis, não para que se possa construir seu substituto, mas para que se 

possam implementar políticas que poderiam ser ameaçadas por movimentos de 

capitais adversos (Sicsú e Carvalho, 2006, p. 09)   

 



143 

 

A adoção de controles de capitais, por sua vez, segundo esta proposta, tem dois 

objetivos: “por um lado, restringir os fluxos de capitais implica reduzir a demanda por ativos 

em moeda conversível internacionalmente e, portanto, o potencial para a especulação contra 

a taxa de câmbio é significativamente reduzido; e, por outro lado, ao se evitar a excessiva 

flutuação da taxa de câmbio, obtêm-se maior autonomia de política monetária
105

”  (Ferrari 

Filho, 2008, p. 115). 

 

A liberdade de capitais é uma parte essencial do velho sistema do laissez-faire e 

pressupõe apropriada e desejável a equalização das taxas de juros em todos lugares 

do mundo. Pressupõe [...] que, se a taxa de juros que promove o pleno emprego na 

Grã-Bretanha for menor do que a taxa apropriada para a Austrália, não há razão para 

que se crie uma situação em que todas as poupanças britânicas sejam investidas na 

Austrália, considerando-se apenas as diferentes estimativas de risco, até que a taxa 

de equilíbrio australiana seja reduzida ao nível da taxa britânica. A meu ver, toda a 

administração da economia doméstica depende da liberdade de se ter a taxa de juros 

apropriada sem referencia às taxas prevalecentes no resto do mundo. O controle de 

capitais é um corolário (Keynes, 1980, apud Modenesi e Modenesi, 2006, p. 68-69). 

 

Neste aspecto os controles de capitais podem ser considerados um importante 

instrumento de mitigação de incertezas, tão importante que seu principal defensor e precursor 

foi o principal economista responsável pela disseminação da incerteza como componente 

intrínseco do sistema, ou seja, John Maynard Keynes, que em meio a debates fervorosos 

durante a Conferência de Bretton Woods, conseguiu a inclusão da possibilidade de introdução 

de controle de capitas no estatuto do Fundo Monetário Internacional (Modenesi e Modenesi, 

2006; Sicsú e Carvalho, 2006)
106

. Segundo Keynes: “controle de movimentos de capital, 

tanto na entrada quanto na saída, deve ser uma tendência permanente do sistema econômico 

pós-Segunda Guerra Mundial” (Keynes, 1980, apud Ferrari Filho, 2008, p. 112). 

“Em seu uso mais frequente, a expressão controles de capital engloba todo e 

qualquer instrumento de intervenção no livre movimento de capitais através de fronteiras 

nacionais” (Sicsú e Carvalho, 2006, p. 04), ou seja, representam mecanismos que atuam 

sobre a entrada de capitais e/ou sobre a saída de capitais no país. 

 

                                                 
105

 Apesar de o autor relativizar, neste trecho, a autonomia gerada pela introdução de controles de 

capitais para a política monetária, tem-se que o controle de capitais tem enorme influencia sobre a política fiscal, 

dado que este permite que a política fiscal não seja mais um mero instrumento de subordinação do interesse dos 

mercados, com o objetivo de obtenção de vultuosos superávits para o pagamento dos juros determinados pela 

política monetária. 
106

 “[...] Controles de capital foram propostos por Keynes para dar a um país a autonomia para 

adotar as políticas de juros que fossem necessárias. Esse foi o principio que levou a insistir na inclusão do 

direito, ou mesmo a obrigação, de um país adotar controles de capitais quanto tivessem problemas na conta de 

capitais nos estatutos do FMI, na conferência de Bretton Woods” (Sicsú e Carvalho, 2006, p. 17). 
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O uso judicioso de controles de capital pode promover a eficiência ao restringir 

qualquer mudança súbita na demanda por liquidez que afetasse adversamente a 

economia real [...] a função dos controles de capital é impedir que mudanças no 

balanço entre ursos e touros atropelem os market-makers e induzam mudanças 

rápidas nas tendências de preços [dos ativos] pois tal volatilidade pode ter 

consequências reais devastadoras (Davidson, 1998, apud Sicsú e Carvalho, 2006, p. 

16) 

 

Os controles de entrada de capitais compreendem os instrumentos que têm como 

objetivo “limitar a entrada de capitais de curto prazo, incentivando, na medida do possível, o 

alongamento do perfil das obrigações externas do país” (Oreiro, 2006, p. 49). Neste aspecto, 

o controle de entrada visa particularmente à ocorrência de fortes movimentos de entrada de 

capitais que são grandes responsáveis pela valorização cambial, ao mesmo tempo visam 

promover uma maior seletividade de capitais, reduzindo com isso a entrada de capitais de 

curto prazo, que possuem, em geral, interesses meramente especulativos, e estimulando a 

entrada de capitais de longo prazo, que auxiliam no fornecimento de liquidez e na formação 

bruta de capital (De Paula, Oreiro e Silva, 2003).  

 

[...] os defensores de controles de capitais tendem a excluir de sua incidência 

investimentos diretos. Estes, mesmo quando não implicam a instalação de novas 

unidades produtivas no país receptor, são considerados pela maioria dos analistas 

[...] como uma contribuição ao crescimento da economia receptora. Por outro lado, 

mesmo do ponto de vista do balanço de pagamentos, tas capitais são considerados 

―de qualidade superior‖, já que, dada sua dificuldade de saída, estes investimentos 

teriam de ser feitos cm uma perspectiva temporal mais longa (Sicsú e Carvalho, 

2006, p. 18)
107

.  

 

Já os controles de saída “têm por objetivo coordenar as expectativas dos agentes 

econômicos na direção do “equilíbrio bom” (Oreiro, 2006, p. 49), ou seja, tem como 

objetivos evitar fugas de capitais do país que comprometem o funcionamento econômico do 

sistema, provoca desvalorização cambial e é responsável pelo o aumento da incerteza 

intrínseca do sistema. “Dessa forma, se a saída abrupta de capitais puder ser impedida, 

então os investidores internacionais, agindo de forma racional, saberão que o equilíbrio ruim 

não é mais possível e, independentemente da existência de controles, considerarão que é do 

seu interesse manter os capitais no país” (Oreiro, 2006, p. 49) 

                                                 
107

 Neste ponto vale salientar que apesar de o investimento direto estrangeiro representar uma nova 

fonte de crescimento econômico, o mesmo traz alguns problemas, como necessidade de necessidade ―geração de 

meios de pagamentos internacionais para fazer voltar à circulação internacional de capitais a parte do 

excedente que pertence ao capital internacional” (Oliveira, 1989, p. 87), o que pode ser traduzido como uma 

maior pressão sobre a conta de remesas de lucros e dividendos da conta de serviços do balanço de pagamentos. 

Além de representar uma desnacionalização das empresas domesticas, e um novo componente de volatilidade 

para o sistema (Sicsú e Carvalho, 2006). 
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Os controles de capitais também podem ser adotados de modo temporário, ou 

permanente (Sicsú e Carvalho, 2006), dependendo dos objetivos a serem alcançados e do 

prazo de vigência do fenômeno que se deseja evitar. 

Ou seja, os adeptos da Macroeconomia do Desenvolvimento consideram como 

alternativa à livre mobilidade de capitais a adoção de instrumentos permanentes de controles 

de capitais, tanto de entrada como de saída
108

, como forma de evitar a vulnerabilidade externa, 

a perda de autonomia na determinação da política macroeconômica, e a instabilidade da taxa 

de câmbio, que se configuram como obstáculos ao desenvolvimento econômico. 

 

Se o objetivo da introdução dos controles capitais for o aumento da autonomia do 

política econômica e/ou a redução da fragilidade externa da economia os controles 

devem ser de caráter permanente e devem ser aplicados tanto na entrada como na 

saída de capitais. De fato, o aumento da autonomia da política monetária exige que o 

Banco Central seja capaz de fixar a taxa de juros com vistas exclusivamente ao 

atendimento de objetivos domésticos (emprego e inflação). Nesse contexto, o 

objetivo dos controles é permitir que o Banco Central possa aumentar ou reduzir a 

taxa de juros sem, com isso, produzir fluxos maciços de entrada ou saída de capitais 

que gerariam uma forte variação da taxa de câmbio nominal ou o nível de reservas 

internacionais, com reflexos sobre o saldo em transações correntes do balanço de 

pagamentos quer sobre a taxa de inflação. Para tanto, os controles devem ser 

permanente e aplicáveis tanto a fluxos de entrada com de saída de capitais (Oreiro, 

2006, p. 48-49). 

 

Esta visão, de necessidade de introdução de controles de capitais como 

componente primordial de uma estratégia de crescimento/desenvolvimento econômico, 

porem, não é somente compartilhada pelos economistas pós-keynesianos, como se verifica 

nas seguintes passagens: 

 

As economias e governo nacionais não são capazes de se ajustar aos maciços 

movimentos de fundos nos mercados cambiais, sem sofrer danos reais e sem 

sacrificar de forma significativa os objetivos da política econômica doméstica 

quanto aos níveis de emprego e de produto e à taxa de inflação. Em particular, a 

mobilidade do capital financeiro restringe a possibilidade de existência de 

diferencial entre as taxas de juros dos países e, portanto, reduz severamente a 

capacidade de os bancos centrais e os governos adotarem políticas monetária e fiscal 

adequadas às suas economias domésticas (Tobin, 1978, apud Modenesi e Modenesi, 

2006, p. 70) 

 

Fluxos intensos de capitais para dentro ou para fora de um país causam amplas 

perturbações, gerando o que os economistas chamam de ―grandes externalidades‖ 
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 Segundo Moggridge, os controles de capitais, quando adotados, devem ser tanto de entrada 

como de saída, pois: “não há país que possa, no futuro, permitir com segurança a fuga de fundos por questões 

políticas ou para evadir-se aos impostos domésticos ou na expectativa de o proprietário tornar-se um refugiado. 

Igualmente, não há país que possa com segurança receber fundos fugitivos, que constituam uma importação 

indesejada de capital, que não possa ser usada com segurança pra investimentos fixos” (Moggridge, 1980, apud 

Sicsú e Carvalho, 2006, p. 17). 
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[...] Esses fluxos geram distúrbios enormes na economia como um todo. Governos 

têm o direito, até mesmo a obrigação, de adotar medidas para conter esses distúrbios 

(Stiglitz, 2001, apud Modenesi e Modenesi, 2006, p. 72). 

 

Neste aspecto, o Brasil deu seus primeiros passos, ainda que modestos, durante o 

ano de 2009, quando devido à excessiva entrada de moeda estrangeira na economia nacional, 

o governo, através do Decreto nº 6.983, de 19 de setembro de 2009, elevou o IOF (Imposto 

Sobre Operação Financeira) sobre a entrada de capitais no país, o que em certa medida 

representa a imposição de um controle de entrada de capitais no país, ao mesmo tempo que 

busca uma maior seletividade dos capitais forâneos que adentram no território nacional dado 

que tal política não incide sobre investimento direto estrangeiro. Porém, a medida se mostrou 

insuficiente, haja vista que no período, como demonstrado no segundo capítulo desta 

pesquisa, o real continuou seu processo de valorização provocado pela forte entrada de 

capitais de curto prazo.  

 

Essa é uma das diferenças fundamentais entre o velho e o novo 

desenvolvimentismo. O primeiro focava suas políticas defensivas na balança 

comercial, procurando tornar a economia menos dependente da exportação de 

produtos primários, uma vez que a economia brasileira transitava de uma economia 

agro-exportadora para uma economia industrial; já o segundo, neste particular, está 

basicamente preocupado em estabelecer critérios de controle da conta de capitais 

para que o País possa ter trajetórias de crescimento não abortadas e possa constituir 

políticas autônomas rumo ao pleno emprego e à equidade social. O protecionismo 

moderno deve ser o da conta de capitais – as transações comercias devem ser 

liberalizadas, embora esta abertura deva ser feita de forma inteligente, cautelosa e 

negociada, para que reciprocidades que interessem às exportações brasileiras sejam 

conquistadas (Sicsú, De Paula e Michel, 2005, p. XLVI). 

 

Adicionalmente à critica dirigida à livre mobilidade de capitais, os economistas da 

Macroeconomia do Desenvolvimento enxergam na política de câmbio flutuante um 

componente de instabilidade para a economia, dado que taxa de câmbio, neste sistema está 

suscetível a oscilações que podem elevar a incerteza da economia, além disso, a determinação 

da mesma pelas livres forças do mercado, mesmo quando limitadas por controles de capitais, 

pode implicar no estabelecimento de uma taxa de câmbio incompatível com os objetivos 

econômicos nacionais (Bresser-Pereira, 2007; Sicsú, 2008b; Ferrari Filho, 2008; De Paula, 

2003). Neste aspecto, “os governos não são e nem podem ser indiferentes às variações na 

taxa (real) de câmbio, uma vez que essas variações têm impacto considerável tanto em nível 

macroeconômico (nível de emprego) como microeconômico (competitividade da indústria)” 

(Oreiro, 2006, p. 35). 
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Em oposição ao regime de câmbio flutuante, os economistas da Macroeconomia 

do Desenvolvimento advogam a adoção de um regime de câmbio administrado cujo objetivo é 

“fazer com que as incertezas empresariais em relação à volatilidade dos contratos futuros de 

câmbio sejam dirimidas e, por conseguinte, a demanda efetiva das economias emergentes, 

tanto interna quanto externa, seja expandida” (Ferrari Filho e de Paula, 2006, p. 190).  

Um regime de câmbio administrado, por sua vez, deve ser um intermediário entre 

a livre flutuação e a fixação de um determinado patamar de câmbio, o que abarca um número 

considerável de opções, “pois nesses regimes preserva-se a flexibilidade de ajuste de câmbio 

diante de choques, mas, ao mesmo tempo, se abre a possibilidade de orientação da trajetória 

temporal da taxa de câmbio” (Ferrari Filho, 2008, p. 113-114).   

Dentre esses possíveis regimes de câmbio administrado, o regime mais adequado 

na visão de Ferrari-Filho (2008), é o regime de crawling-peg, neste regime se estabelece 

“uma margem de flutuação ex ante da taxa de câmbio de maneira que a autoridade 

monetária possa intervir no mercado sempre que a taxa de câmbio se aproximar dos valores 

extremos, superior e inferior, da margem de flutuação previamente estabelecida” (Ferrari 

Filho, 2008, p. 114).  

A ideia consiste em estabelecer uma margem de flutuação ex ante da taxa de câmbio 

(sem ter explícita ou necessariamente um comprometimento com esta) de maneira 

que a autoridade monetária possa intervir no mercado sempre que a taxa de câmbio 

se aproximar dos valores extremos, superior e inferior, da margem da flutuação 

previamente estabelecida. Em suma, a determinação prévia da flutuação da taxa de 

câmbio tem como finalidade influir nas expectativas dos agentes em sua trajetória 

temporal (ou seja, influir na determinação da taxa de câmbio real efetiva) (Ferrari 

Filho e de Paula, 2006, p. 190). 

 

Adicionalmente a adoção de um regime de câmbio administrado, os economistas 

da Macroeconomia do Desenvolvimento advogam a adoção de uma taxa de câmbio 

competitiva, ou seja, uma taxa de câmbio que favoreça o investimento, a industrialização, a 

exportação de bens manufaturados, a obtenção de megassuperávits e por fim o acumulo de 

reservas não voláteis (Sicsú, 2008b). 

 

O desenvolvimento econômico só é possível se o país com uma taxa de câmbio 

competitiva, relativamente depreciada, que estimule as exportações e os 

investimentos. A evidência empírica em relação a esta última proposição é clara: 

todos os países que se desenvolveram no século XX, como o Japão, a Alemanha, a 

Itália e, mais recentemente, os países asiáticos dinâmicos, contaram sempre com as 

taxas de câmbio relativamente depreciadas. Estudos econométricos recentes têm 

insistentemente confirmado este fato. Por outro lado, a teoria econômica ensina que 

os países em desenvolvimento deveriam crescer mais rapidamente que os ricos, ou 

seja, deveriam apresentar taxas de aumento de produtividade maiores. [...] A teoria 

econômica, entretanto, está supondo que os países em desenvolvimento conte (sic) 

com uma taxa de câmbio competitiva, que viabilize a produção de bens 
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comercializáveis que estejam sendo produzidos no estado da arte tecnológico. Ora, 

uma serie de fatores, alguns de mercado, outros decorrentes de estratégias propostas 

pelos países ricos, fazem com que essa condição não se cumpra e que a taxa de 

câmbio dos países em desenvolvimento permaneça relativamente apreciada. Sugiro, 

na verdade, que há uma tendência a que a taxa de câmbio desses países permaneça 

relativamente apreciada, combinando-se essa relativa sobre-apreciação com uma alta 

volatilidade decorrente de crises e quase-crises (Bresser-Pereira, 2007, p. 117-118).  

 

Sendo assim, a proposta alternativa da Macroeconomia do Desenvolvimento à 

tríade da política cambial ortodoxa – câmbio flutuante, livre mobilidade de capitais e câmbio 

apreciado – reside na aplicação de controle de capitais, numa política de câmbio administrado 

ao estilo crawling-peg e taxas de câmbio desvalorizadas. Através de tais mecanismos 

perseguem-se a redução da vulnerabilidade externa, o retorno da autonomia na determinação 

da política econômica, a mitigação de incertezas e, juntamente com as demais políticas 

propostas, um maior crescimento econômico com a manutenção da estabilidade de preços. 

 

Assim, uma estratégia alternativa para o crescimento sustentado e financeiramente 

estável para a economia brasileira passa por um esforço sistemático e planejado de 

diminuição da vulnerabilidade externa e da dependência em relação a capitais 

estrangeiros. [...] Por equilíbrio externo, entende-se a manutenção de déficits em 

conta corrente relativamente baixos (algo em torno de 1 a 2% do PIB) e financiados 

com a predominância de capitais de maturidade mais longa. A redução do déficit em 

conta corrente requer um superávit significativo na balança comercial, 

possivelmente na faixa de US$ 10 bilhões a 15 bilhões por ano, o que só é possível 

com a instituição de um viés pró-desvalorização na taxa de câmbio, isto é, orientada 

sempre que possível para o ajustamento da conta corrente e para a diminuição da 

dependência dos capitais externos. Por outro lado, é fundamental evitar um fluxo 

significativo de capitais para o Brasil, em particular de capitais voláteis de curto 

prazo, que provavelmente irá advir em uma conjuntura de retomada de crescimento 

econômico. Daí a importância da adoção de controle de capitais, de natureza 

preventiva, para atenuar o afluxo de capital e ao mesmo tempo atrair capitais de 

maturidade mais longa. Além disso, isso pode ser usado como um dos instrumentos 

que viabilizem uma política que procure compatibilizar equilíbrio interno com 

equilíbrio externo nos termos definidos acima. De fato, controles de capitais podem 

servir para vários propósitos, seja para isolar em algum grau uma dada economia de 

contágios externos, e permitir a adoção de políticas econômicas mais autônomas, 

seja para permitir a redução da vulnerabilidade externa, evitando, por exemplo, uma 

sobrevalorização excessiva da moeda nacional e a predominância de capitais de 

curto prazo na composição dos capitais externos que entram no país. Controle de 

capitais, em suas diversas modalidades, deve ser visto como um instrumento para 

viabilizar políticas de recuperação de autonomia decisória, e não como um fim em si 

mesmo (De Paula, 2003, p. 437-438). 

 

04.2 A Política Fiscal 

 

Em relação à política fiscal, os teóricos da Macroeconomia do Desenvolvimento, 

em geral, apontam três problemas que emergem da estratégia ortodoxa de busca de elevados 

superávits primários: (i) a subordinação dessa política em relação à política fiscal 

(dominância-monetária); (ii) a ideia de que a simples busca de superávits primários 
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conduziriam a economia ao pleno emprego; e (iii) a visão míope em relação à importância do 

gasto público em uma economia em que reina a incerteza. 

A dominância monetária em relação à política fiscal se revela no objetivo 

implícito da política fiscal de obtenção de superávit primário – o pagamento dos juros da 

dívida pública. Juros estes determinados, essencialmente via política monetária. Sendo assim, 

ocorre uma elevada perda de autonomia por parte da autoridade fiscal, que deve sempre atuar 

de modo a compatibilizar o orçamento público com a taxa de juros determinada pela 

autoridade monetária, com o objetivo de manter estável a relação dívida/PIB da economia 

(Sicsú, 2007; Modenesi, 2006). Deste modo, quando a autoridade monetária opta, por motivos 

diversos, por elevar a taxa de juros da economia, provocando com isso um resfriamento da 

economia, a autoridade fiscal vê-se obrigada a elevar o superávit primário para conseguir 

arcar com o aumento das despesas com juros, o que por sua vez intensifica a queda da 

atividade econômica, criando com isso uma situação pessimista e de maior incerteza na 

economia. 

 

Em resumo, esse conjunto de mudanças (ocorridas em 1999), na área monetária, 

com a instituição do regime de metas de inflação, na área cambial, com a instituição 

do regime de câmbio flutuante e a liberalização financeira, consolidou uma 

inequívoca hierarquia de políticas no topo da qual se situa a política monetária, a 

que se subordinam as diretrizes de gestão fiscal (Sicsú e Vidotto, 2007, p. 23). 

 

Já o segundo problema apresentado, a ideia de que o mercado, ao se adotar uma 

conduta fiscal de manutenção da dívida/PIB, atuaria de forma a gerar o pleno emprego, se 

baseia em uma abordagem do laissez-faire, que segundo a postura econômica pós-keynesiana 

é incompatível com a realidade. Tal sugestão de política econômica, baseada na suposição de 

que o gasto público é responsável pela ocorrência de um efeito crowding-out na economia, 

ignora a instabilidade econômica do capitalismo, e revela a crença de que a conquista de 

credibilidade por parte da autoridade fiscal é suficiente para promover incentivos produtivos 

ao mercado, o que de fato não se verifica na realidade. 

 

Tal hipótese é muito forte e representa na prática uma crença cega no crescimento 

econômico meramente espontâneo: a velha crença pré-keynesiana de que as forças 

de mercado, isentas das ameaças de intervenção do governo, movem a economia na 

direção do pleno emprego. Essa é a visão daqueles que consideram a 

sustentabilidade da dívida pública como uma das condições necessárias e suficientes 

para a economia crescer, visto que o governo, sob essa condição, mostra que pode 

honrar seus compromissos financeiros (portanto, o setor privado tem garantido o 

retorno de sua aplicação) (Oreiro, Sicsú e De Paula, 2003, p. 129). 
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Por fim, a ideia de que o gasto público representa um fator desestabilizador do 

sistema econômico, ao prejudicar a eficiência alocativa dos mercados e promover uma 

redução da participação da iniciativa privada na economia em prol de uma maior participação 

do Estado (vide capítulo primeiro), se configura, na visão da Macroeconomia do 

Desenvolvimento, como uma visão míope da importância estabilizadora do gasto público na 

economia capitalista, ou em uma economia monetária de produção (Sicsú, 2008b; Keynes, 

1996).   

Quando os potenciais investidores agem racionalmente fazendo o que é melhor para 

si, não necessariamente fazem o que é melhor para a sociedade, ou seja, investir em 

capital fixo e reduzir o desemprego. Quando racionalmente tentam proteger suas 

riquezas na forma liquida geram desemprego. Quando não investem em capital 

produtivo, o futuro confirma suas expectativas negativas. Então, repetem a decisão 

de não investir – agora fortalecidos pela decisão individual acertada que tomaram no 

passado. Portanto, um governo dominado pela visão ―espontaneísta‖ pode deixar a 

economia estagnada, ou apresentar taxas medíocres de crescimento [...] Se a 

racionalidade espontânea dos agentes não induz às decisões de investimento, o 

governo deve fazer uso de políticas macroeconômicas que necessariamente devem 

ser contracíclicas, isto é vedem estimular as expectativas de lucros empresariais. [...] 

Os agentes econômicos, que são intrinsecamente hegde numa economia com 

governo ausente, tendem a transformar uma situação de reduzido crescimento em 

uma situação de estagnação e esta, por sua vez, em uma situação de recessão. Este é 

o jogo perverso, embora racional, porque é pró-cíclico e causador do desemprego  

(Oreiro, Sicsú e De Paula, 2003, p. 130). 

 

Sendo assim, não só acredita-se ser inaceitável socialmente uma redução do gasto 

público, como também avalia-se ser conveniente e necessário que o governo federal 

aumente, pelo menos, seus gastos em programas sociais abrangentes e investimento 

em infra-estrutura básica. A iniciativa privada poderá [...] desempenhar um papel 

complementar na realização desses gastos de investimento. Entretanto, devido às 

externalidades envolvidas na decisão de investimento em infra-estrutura, a iniciativa 

privada irá sempre investir uma quantia inferior ao volume socialmente desejável. 

Dessa forma, o investimento público em infra-estrutura será a rigor sempre 

indispensável (Oreiro, Sicsú e De Paula, 2003, p. 141).  

 

Contrariamente à visão da macroeconomia ortodoxa-neoclássica-convencional, a 

Macroeconomia do Desenvolvimento, a partir da visão de Keynes e dos pós-keynesianos 

sobre o funcionamento de uma econômica monetária de produção, afirma que os gastos 

públicos, em geral, e os investimentos públicos, em particular, possuem  importante papel no 

funcionamento adequado do sistema econômico capitalista, dada a incerteza inerente ao 

mesmo e as possibilidades de aplicação de recursos em ativos não produtivos. 

Para os adeptos da Macroeconomia do Desenvolvimento a política fiscal opera 

através de dois mecanismos: (i) a elevação direta da demanda na economia, via alteração dos 

gastos públicos; (ii) a geração de um clima segurança propicio ao investimento privado. 

Mecanismos estes que colocam a política fiscal a serviço do emprego e do crescimento 

econômico. 
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Neste aspecto o primeiro mecanismo representa a atuação mais direta do governo 

na sociedade. Tal fato decorre, pois tanto Keynes como os pós-keynesianos atribuem grande 

importância a esta política como mecanismo responsável pela manutenção da demanda 

agregada nos patamares necessários à obtenção de um sólido caminho para o pleno emprego. 

Para a Macroeconomia do Desenvolvimento o impacto do gasto público sobre a demanda 

agregada se dá de modo direto, conseguindo não só ativar a cadeia produtiva dos produtos 

demandados pelo governo, mas a cadeia produtiva como um todo, pois assim como os gastos 

com investimento, ela gera renda que será gasta em outros setores, que disseminarão o 

beneficio da mesma por toda a economia (Keynes, 1996; Oreiro, Sicsú e De Paula, 2003). 

 

O impacto do gasto público sobre a demanda agregada e sobre o nível de atividades 

é semelhante, na teoria keynesiana, ao do gasto com investimentos privados. Cada 

real gasto pelo governo se transforma em renda para o agente privado que lhe 

fornece bens e serviços. Com sua renda aumentada pelo valor do gasto público, o 

agente privado amplia os seus próprios gastos de consumo, de acordo com sua 

propensão marginal a consumir, aumentando, deste modo, a renda daqueles que 

atendem à sua demanda de consumo. Também esses últimos consumirão parte da 

renda que receberam, poupando o restante, transmitindo o impulso de aumento de 

demanda para os seus próprios fornecedores (Carvalho, 2008, p. 15-16). 

 

O segundo mecanismo de operação da política monetária sobre a dinâmica 

econômica reside na redução do clima de incerteza que ronda o investimento. Segundo os 

teóricos da Macroeconomia do Desenvolvimento, o baixo nível de investimento que marca a 

economia brasileira deve-se, entre outros motivos, ao comportamento dos agentes, que diante 

do clima de incerteza que ronda uma economia monetária, optam por utilizar seus capitais na 

aquisição de ativos financeiros, que não geram emprego, nem crescimento econômico. Porém, 

com o aumento do gasto público e a elevação respectiva da demanda, o governo pode mitigar 

essa incerteza em relação aos retornos futuros do capital investido, provocando alterações de 

portfólio em prol de ativos produtivos, conseguindo dessa forma elevar o crescimento 

econômico da economia. Neste aspectos, 

 

[...] As expectativas empresariais devem ser estimuladas para que decisões de 

investimento em capital fixo sejam tomadas. Esse papel é do governo, já que diante 

de um cenário esperado em que os investimentos produtivos podem ter rendimento 

negativo ou inferior ao rendimento de ativos financeiros, os potenciais investidores 

decidem sempre pela não-realização dos primeiros em favor da retenção dos 

últimos. Em outras palavras, potenciais investidores possuem um comportamento 

hedge, preferindo a liquidez dos ativos financeiros diante de possibilidades muitos 

incertas de lucro (Oreiro, Sicsú e De Paula, 2003, p. 129-130). 
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Porém, contrariamente ao que pode parecer aos olhos de um economista de 

viés ortodoxo, Keynes e os pós-keynesianos não propagam uma política fiscal que 

comprometa a estabilidade financeira. Como afirma Carvalho (2008, p.24): “[...] 

Keynes insistiu na necessidade de se planejar cuidadosamente a política fiscal como 

um processo, de modo precisamente a evitar a emergência de desequilíbrios que 

prejudicassem a operação da economia”, ou seja, quando os teóricos desta política 

econômica salientam a importância e a necessidade de manutenção dos gastos 

públicos, os mesmo deixam claro que “para realizar esta política discricionária fiscal 

de gastos, as finanças públicas precisam estar sempre sadias, isto é, 

preferencialmente equilibradas. Para realizar gastos, um governo precisa ter 

condições orçamentárias de realizar tais gastos”. (Sicsú, 2008b, p. 154). O que ocorre 

na verdade é particularmente uma alteração no modus operandi da política econômica 

que deixa de objetivar a trajetória da relação dívida/PIB, para uma trajetória que vise o 

pleno emprego. 

 

Uma política macroeconômica keynesiana não objetiva colocar a trajetória da dívida 

pública numa rota de solvência para tão-somente sinalizar aos investidores de 

portfólio, externos e domésticos, que o Brasil é um país seguro. Isto é tão óbvio 

quanto pouco. O objetivo é muito maior: Recuperar a capacidade do governo de 

realizar políticas de gastos fiscais contracíclicas para tornar viável a construção de 

um contexto macroeconômico de crescimento em busca do pleno emprego. 

Considera-se, em uma estratégia dessa natureza, que um contexto de crescimento 

com estabilidade de preços é um robusto fundamento (tão ou mais importante que a 

simples retomada do controle sobre as finanças públicas), que transmite segurança e 

estimula decisões domésticas de investimento em capital fixo, assim como atrai 

investimentos diretos do exterior. Portanto, o crescimento em busca do pleno 

emprego é a meta, e um dos instrumentos básicos para o seu alcance é a política 

fiscal de gastos. A sustentabilidade da dívida pública é, dessa forma, apenas uma das 

condições necessárias para a viabilização de política, já que possibilita a utilização 

do instrumento de política fiscal de gastos Logo, a redução de déficits nominais e, 

consequentemente, a redução da relação dívida pública/PIB não são metas finais 

(Oreiro, Sicsú e De Paula, 2003, p. 128). 

 

A política fiscal da Macroeconomia do Desenvolvimento, por sua vez, também 

não pretende reduzir a participação do setor privado na economia, pelo contrário, como 

salientado anteriormente, tanto as propostas desta macroeconomia, como as propostas de 

Keynes, partiam do pressuposto da criação de um Estado forte com um mercado forte. Este é 

o fato que a diferencia da corrente ortodoxa (Sicsú, De Paula e Michel, 2005). 

Adicionalmente, as propostas sugeridas visam tornar o mercado ainda mais forte, pois os 

teóricos da Macroeconomia do Desenvolvimento acreditam que um mercado forte só pode 
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existir se houver um Estado forte que crie condições, através de suas políticas 

macroeconômicas, para o mesmo crescer. Neste aspecto, 

 

As ações das políticas macroeconômicas devem ser complementares, e não 

concorrentes nem substitutas da iniciativa privada. [...] A ação das políticas 

macroeconômicas, em especial da política fiscal, deve ser complementar às decisões 

privadas e deve ser implementada quando os investimentos privados são 

insuficientes. Os gastos públicos não devem ser concorrentes nem substitutos da 

livre iniciativa empreendedora (Oreiro, Sicsú e De Paula, 2003, p. 131). 

 

A política fiscal ativa também não representa um descompromisso com a 

estabilidade de preços da economia, dado que a política de gastos públicos deve ser 

adicionada sempre, e somente quando, a economia operar a níveis abaixo do pleno emprego. 

Dessa forma as pressões de demanda geradas pelo aumento do gasto público só irão induzir a 

um maior crescimento da economia e não a aumentos de preços. 

 

[...] A política fiscal keynesiana é um instrumento de regularização da demanda 

agregada de modo a sustentar o pleno emprego. Assim, ela não deve ser ativada se a 

economia já estiver em pleno emprego, porque nessas circunstâncias a soma das 

demandas privadas e pública ultrapassará a capacidade produtiva do país e pressões 

inflacionárias realmente emergirão (Carvalho, 2008, p. 21). 

 

Para os adeptos da Macroeconomia do Desenvolvimento, o orçamento, assim 

como sugeriu Keynes, poderia ser divido em duas partes. A primeira compreenderia os gastos 

necessários à manutenção das funções do Estado, ou seja, o orçamento corrente do governo. A 

segunda, por sua vez, compreenderia os gastos de capital a serem arcados pelo governo. Neste 

aspecto, o primeiro orçamento deveria estar sempre equilibrado, com o governo tendo 

pequena discricionariedade sobre estes. No segundo, no entanto, a discricionariedade seria 

elevada, e os gastos deveriam acompanhar as necessidades apontadas pela analise da 

conjuntura econômica. Ou seja, a política fiscal como “instrumento de administração de 

demanda seria confinada ao orçamento de capital” (Carvalho, 2008, p. 22), enquanto que a 

política de gastos correntes deveria permanecer praticamente estável. 

Os gastos públicos, por sua vez, deveriam ser financiados pela receita tributária. 

Receita esta que, assim como a renda, cresce de acordo com o aumento dos gastos públicos. 

Isto significa que “é perfeitamente possível que o total de impostos seja igual ao de gastos 

públicos, evitando o surgimento de qualquer déficit, mas nem por isso tornando a política 

ineficaz” (Carvalho, 2008, p. 16). 

A utilização de déficits fiscais, por sua vez, apesar de ser considerada pela 

Macroeconomia do Desenvolvimento como um aspecto da política fiscal a ser evitado, 
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representa um instrumento que pode ser empregado em determinados casos. Pode ser utilizada 

como recurso último em situações de forte depressão econômica, ou de crises, partindo-se do 

pressuposto de que situações extremas necessitam de medidas extremas, dada a necessidade 

de forte elevação dos gastos públicos em uma situação econômica adversa. 

[...] Déficits públicos seriam, de fato, a solução de default quanto tudo o mais tivesse 

falhado. Déficits fiscais só emergiriam em valor significativo se o gasto público por 

si falhasse em expandir o nível de atividades, como no caso de uma economia em 

depressão, por exemplo. Nessas circunstâncias, o déficit poderia resultar da 

combinação de um amplo programa de gasto público com um multiplicador 

relativamente reduzido (que pode ocorrer se os agentes privados estão assolados por 

tal incerteza sobre o futuro que não se animam sequer a gastar a proporção normal 

de sua renda acrescida pelo gasto público). Um gasto público elevado, com baixo 

multiplicador e baixa sensibilidade das receitas de impostos a variações da renda 

agregada (se, por exemplo, uma expansão dos gastos for acoplada a uma redução de 

impostos) poderia conduzir a um déficit público mais amplo. Este não seria um 

instrumento ―normal‖ de política fiscal, contudo, mas o resultado do uso dessa 

política em condições especialmente adversas (Carvalho, 2008, p. 17). 

 

Adicionalmente à política de elevação de gastos, o governo, segundo Sicsú 

(2008), deveria: (i) estabelecer um sistema tributário progressivo que desonere o consumo, a 

produção e o investimento; (ii) desburocratizar os processos de gastos para aumentar a 

eficiência dos mesmos – menor desperdício; e (iii) tornar os mecanismos de arrecadação mais 

simples e eficientes, de modo a evitar sonegação e com isso propiciar a redução da carga 

tributária  para o nível “compatível com as necessidades da sociedade de bem-estar que se 

pretende construir” (Sicsú, 2008b, p. 151). 

Desta forma, Macroeconomia do Desenvolvimento econômico advoga uma 

política fiscal ativa que ataque o principal problema da economia brasileira, a elevada taxa de 

desemprego, sem, no entanto, comprometer a estabilidade da dívida pública, a estabilidade de 

preços e o futuro econômico almejado por todos os brasileiros. 

 

A doença básica de certas economias [...] não são os déficits públicos, mas suas 

elevadas taxas de desemprego. Déficits são sintomas que devem ser eliminados 

porque impedem que economias utilizem políticas keynesianas de gastos na rubrica 

obras publicas em condições ideias, onde seus resultados são mais previsíveis. 

Contudo, tentar eliminar o déficit público através do corte de gastos correntes e de 

investimento é tarefa quase impossível e que obterá como resultado mais do mesmo: 

mais déficit e mais desemprego. Doenças devem ser combatidas com ataques às 

causas, e não aos seus sintomas (Sicsú, 2008b, p. 155).  

 

04.3 A Política Monetária 

 

Apesar das criticas elencadas nos itens anteriores é na política monetária é que a 

Macroeconomia do Desenvolvimento concentra seu maior foco de análise. Isto se dá 
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principalmente por tal política ignorar a importância do componente principal de uma 

economia monetária de produção – a moeda. 

Como demonstrado no primeiro capítulo desta pesquisa, contrariamente à 

Macroeconomia do Desenvolvimento, a Macroeconomia Ortodoxa-Convencional parte do 

pressuposto que a moeda é neutra, ou seja, para os adeptos dessa corrente de pensamento 

econômico, a moeda apenas apresenta as funções de meio de troca e unidade de conta, não 

dando importância à função reserva de valor, o que faz com que a mesma não afete o 

funcionamento real da economia, influenciando apenas no nível de preços da economia. É 

pautada nesta lógica, por sua vez, que a ortodoxia estabelece como deve operar a política 

monetária da economia.  

 

É a aceitação da neutralidade que justifica a prioridade de controle dos preços sobre 

a garantia do crescimento econômico. Nestas concepções o mercado é o regulador 

mais eficiente e é preciso, por isso, garantir que os preços relativos não fiquem 

distorcidos por processos inflacionários. Além disso, como a moeda é neutra, o 

crescimento do produto não é percebido como muito comprometido. No máximo o 

será de forma transitória. É esta neutralidade, pois, ou a ideia de efeitos meramente 

transitórios da moeda sobre a economia real que torna mais fácil, para seus 

defensores, a proposição de controle monetário restritivo para redução da inflação, 

uma vez que os custos sociais envolvidos não tendem a ser encarados como 

elevados (Mollo, 2004, p. 328-329). 

 

Alternativamente a esta visão, a Macroeconomia do Desenvolvimento considera 

que a moeda “joga um papel fundamental, afeta motivações e decisões sobre preços, 

produção e investimento. Logo, a política monetária é considerada potente para alterar 

estados reais da economia” (Sicsú, 2007, p. 55). 

Tal visão, por sua vez, encontra respaldo na teoria de Keynes e dos pós-

keynesianos, descrita no capítulo anterior, que afirma que a moeda, por ser o ativo mais 

liquido, é desejada por si só, provocando com isso desvios de produção que comprometem o 

investimento e o crescimento econômico, afetando dessa maneira a economia. Sendo assim, 

“não há uma relação proporcional entre oferta monetária e nível de preços, conforme atesta 

a teoria quantitativa da moeda, pois a demanda por moeda (velocidade de circulação da 

moeda) não é constante” (Ferrari Filho, 2006, p. 224). 

A segunda crítica à política monetária ortodoxa reside no fato de que tal 

concepção vê a moeda como a única causa da inflação, o que faz com que o uso da taxa de 

juros represente o único mecanismo eficaz de combate a ela. 

  

A regra convencional que busca disciplinar a política monetária que vigora nos dias 

de hoje é simples: se pressões inflacionárias ou a própria inflação estão presentes, 
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eleva-se a taxa de juros; se a inflação ou as pressões inflacionárias desaparecem, a 

taxa de juros deve ser reduzida (Sicsú, 2007, p. 94). 

 

Neste aspecto, diferentemente da teoria econômica neoclássica, a Macroeconomia 

do Desenvolvimento não vê a moeda, nem como única, nem como principal fonte 

inflacionária em uma economia monetária de produção. Pelo contrário, os teóricos desta 

proposta macroeconômica salientam que economias como a do Brasil tendem a apresentar 

pressões inflacionárias do lado da oferta, e não do lado da demanda como afirmam os 

economistas ortodoxos (Sicsú, 2007), o que faz com que a utilização de um remédio 

específico (taxa de juros) não seja o mais indicado quando as doenças são diversas. 

Apesar desta critica, a taxa de juros, na visão da Macroeconomia do 

Desenvolvimento, e em concordância com os fatos da realidade, representa um mecanismo 

eficaz de controle da inflação, pois ao deprimir a economia evita que pressões inflacionárias 

se efetivem. Sua critica, porém não se pauta na ineficácia do remédio em combater os 

sintomas (aumento de preços), mas sim no fato de, além de o remédio não combater a doença 

(inflação), causar efeitos colaterais indesejados na economia (como desemprego, baixo nível 

de investimento e baixo crescimento econômico
109

). 

 

[...] A teoria de Keynes e os desenvolvimentos pós-keynesianos [...] não 

recomendam a utilização da taxa de juros como instrumento para manter o controle 

da inflação. Identificam que a inflação, na maioria dos casos, é um problema do  

lado da oferta e que a taxa de juros pode ser eficaz para controlar a inflação, mas 

ainda assim não recomendam sua utilização devido aos impactos negativos que uma 

elevação da taxa de juros atacaria os sintomas da inflação, e não suas causas. Tal 

elevação dificultaria a passagem de um aumento de custos aos preços (o sintoma), 

mas não resolveria o problema da elevação de custos (a causa). A proposição pós-

keynesiana é que existem vários tipos de inflação e para cada tipo deve ser utilizado 

um instrumento anti-inflacionário diferente, sempre buscando atacar a(s) causa(s) da 

inflação (Sicsú, 2007, p. 95). 

 

Outro aspecto em relação à taxa de juros que representa foco de criticas da 

política monetária atual pela Macroeconomia do Desenvolvimento é o elevado número de 
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 Além disso, “uma política de elevação da taxa de juros, como proposta pela regra 

convencional de disciplina da política monetária, não possui um mecanismo de diferenciação entre as empresas 

e trabalhadores que estão gerando inflação e aqueles que estão tendo um comportamento compatível com a 

estabilidade de preços. Muitas empresas inocentes (isto é, aquelas que não realizaram aumentos de preços) não 

resistem aos elevados custos financeiros e à fraca demanda e entram em processo de falência, demitindo muitos 

trabalhadores; outras deixam de realizar os investimentos planejados e não absorvem, assim, os trabalhadores 

que estão involuntariamente desempregados. A política de elevação de juros de utiliza da tática de provocar um 

resfriamento geral da economia para buscar convencer todas as empresas de que não podem aceitar as 

demandas dos trabalhadores ou de seus proprietários porque não terão condições de repassa-las aos preços. A 

política antiinflacionária de elevação dos juros derruba a inflação. Entretanto, condena a economia a um 

estado de semi-resfriamento permanente com altas taxas de desemprego e baixas taxas de investimentos (em 

média)” (Sicsú, 2007, pp. 105-106) 
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funções que a mesma possui na economia atual. Nela a taxa de juros deve (Modenesi e 

Modenesi, 2010): 

a) restringir a demanda agregada visando controlar a inflação; 

b) evitar a desvalorização da taxa de câmbio que tende a gerar pressões 

inflacionárias (de custo); 

c) estimular entrada de capitais para equilibrar o balanço de pagamentos; 

d) incentivar a compra de títulos com vistas a financiar o déficit público; 

e) diminuir o déficit da balança comercial via contenção da demanda interna. 

 

“Dada essa multiplicidade de objetivos, dentre os quais alguns contraditórios, a 

elevação da taxa de juros para realizar um determinado objetivo tende a aprofundar 

desequilíbrios em termos de outros objetivos, requerendo recorrentes elevações da taxa de 

juros” (Modenesi e Modenesi, 2010), o que faz com que ela permaneça em níveis elevados na 

economia brasileira. 

A manutenção da taxa de juros em patamares elevados, por sua vez, é criticada 

pela Macroeconomia do Desenvolvimento, devido ao fato de a mesma: i) remunerar ativos de 

alta liquidez, o que provoca desvios de crédito; ii) gerar um ambiente de incerteza tanto para 

os agentes internos como para os agentes externos. 

A primeira critica, em relação ao patamar da taxa de juros, encontra respaldo no 

fato de que a taxa básica de juros da economia brasileira, que é uma das mais altas do mundo 

(Modenesi e Modenesi, 2010), remunerar uma quantidade substancial dos títulos da dívida 

pública brasileira (Assis, 2005), o que faz com que o prêmio pela liquidez na economia 

brasileira seja muito elevado, deslocando recursos tanto dos bancos responsáveis pelo 

fornecimento de crédito, como dos agentes possuidores de capital. 

 
[...] Aqui, a preferência pela liquidez é estimulada e premiada pelas mais altas taxas 

sobre a moeda, por mais tempo, que se conhecem na história do capitalismo. 

Observe-se que a taxa do over/open brasileiro não remunera poupança. Dada a 

natureza liquida ou quase líquida da dívida pública, o que se remunera é o próprio 

dinheiro, sem a necessidade de ficar indisponível no banco por algum tempo. Isso 

nunca se viu antes no mundo, às taxas prevalecentes aqui. É a nossa contribuição 

especifica ao capitalismo improdutivo e predatório. Obviamente que, agraciado com 

esse tipo de remuneração, nenhum capitalista racional vai investir no sistema 

produtivo, especificamente quando não há demanda nem há perspectiva de tê-la, 

dado o quadro de alto desemprego e queda da renda do trabalho (Assis, 2005, p. 85-

86). 

 

Já em relação ao ambiente de incerteza, uma taxa de juros elevada tende a levantar 

suspeitas sobre a economia interna, o que afasta tanto o investidor nacional que recorre à 
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liquidez como válvula de escape, como o investidor estrangeiro que passa a pedir cada vez 

mais retorno ao risco assumido. Como afirma Alencar: 

 

(...) não preciso estudar Economia profundamente para saber que o nosso regime de 

juros é grandemente responsável pelo elevado risco-país: é fácil entender que os 

credores internacionais não podem praticar taxas de juros mais baixas para um país 

em que o seu próprio Banco Central mantém taxas de juros dessa natureza. Se 

nossas autoridades monetárias enxergam problemas que, segundo elas, exigem a 

adoção dessas elevadas taxas de juros, não seria razoável esperar que os credores 

internacionais tivessem outro comportamento. Essa é uma das principais razões para 

o elevado risco-Brasil, que cairia seguramente, a partir do momento em que caíssem 

os juros a patamar civilizado (Alencar, 2005, apud Sicsú, 2007, p. 206). 

 

      

Como alternativa a esta política macroeconômica perversa (Sicsú, 2007), que não 

consegue combater as verdadeiras mazelas da inflação, que representa hoje o único objetivo 

da política monetária, que utiliza da taxa de juros para cumprir uma gama elevada de 

objetivos, e que para isso mantém a taxa de juros em patamares elevados, provocando efeitos 

nocivos a economia, como deslocamentos produtivos e incerteza, a Macroeconomia do 

Desenvolvimento propõe uma profunda alteração da lógica da política econômica, que deve 

se pautar pelo duplo mandato inflação-crescimento econômico, onde a taxa de juros deve se 

manter em patamares civilizados capazes de auxiliar as demais políticas macroeconômicas 

propostas na promoção do desenvolvimento econômico nacional. 

 

   [...] Uma política monetária eficiente seria aquela que, além de criar o mínimo de 

utilização contraditória entre seus instrumentos e os instrumentos de política fiscal, 

persegue um objetivo não ambíguo e, também, emite o máximo de sinais aos 

agentes a fim de estimulá-los a agir no mesmo sentido da direção apontada/adotada 

pelas autoridades. Assim, uma política monetária pós-keynesiana eficiente busca 

preparar um ambiente apropriado (tal como um jardineiro) para a tomada de 

decisões individuais favoráveis aos objetivos desejados – e não moldar resultados 

finais (como faz um artesão) (Sicsú, 2007, p. 59). 

 

Assim, a primeira proposta da Macroeconomia do Desenvolvimento em relação à 

política monetária reside redução das múltiplas funções que recaem sobre a taxa de juros da 

econômica brasileira. Neste aspecto, ao propor uma política cambial pautada na adoção de 

controles de capitais e câmbio administrado em patamares capazes de promover maior 

competitividade, os teóricos da Macroeconomia do Desenvolvimento retiraram a 

responsabilidade que a taxa de juros possui no modelo atual de política econômica de 

controlar tanto a taxa de câmbio da economia, de evitar fugas de capitais e de garantir a 

redução dos déficits na conta corrente do balanço de pagamentos. Porém, diferentemente da 

política econômica atual, a política proposta não representa comprometimento da atividade 
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econômica nem a geração de incertezas na economia (Sicsú, 2007; Sicsú, 2008b; De Paula, 

Oreiro e Silva, 2003; Ferrari Filho, 2008), como se pode verificar na primeira seção deste 

capítulo. 

Adicionalmente a isto, a Macroeconomia do Desenvolvimento, ao identificar 

várias causas para fenômenos inflacionários – “(i) inflação de salários; (ii) inflação de 

lucros; (iii) inflação de rendimentos decrescentes; (iv) inflação importada; (v) choques 

inflacionários; (vi) inflação de impostos” (Sicsú, 2007, p. 104) – que extrapolam a área de 

atuação da política monetária e ao considerar a moeda como capaz de influenciar variáveis 

reais (Keynes, 1996), retira o peso do combate a inflação da taxa de juros, o que permite que a 

mesma, agora com objetivos reduzidos, possa ser utilizada como mecanismo efetivo de 

estimulo econômico.  

 

[,,,] Na visão keynesiana, existem várias causas para a inflação, isto é, existem 

vários tipos de inflação e para cada tipo deve ser utilizado um instrumento anti-

inflacionário diferente – sempre buscando atacar a(s) causa(s) e não o(s) sintomas. 

Em verdade, a ideia keynesiana é que qualquer inflação que ocorra em uma situação 

em que a economia está abaixo do pleno emprego tem sua causa do lado da oferta 

(SICSÚ & OLIVEIRA, Em: SICSÚ,OREIRIO, DE PAULA, 2003, p. 30).  

 

Sendo assim, em vez de se pautar na promoção de uma política econômica com 

viés restritivo, a Macroeconomia do Desenvolvimento afirma que a mesma deve ter como 

objetivo gerar um ambiente econômico capaz de estimular as decisões de investimento, para 

com isso elevar o emprego e a renda nacional. Como afirma Amado (2006, p.92): “A moeda 

nacional [...] tem um papel essencial a desempenhar na trajetória de crescimento dessas 

economias (economias monetárias de produção) e, portanto, a política monetária é um 

instrumento fundamental para a compreensão e determinação de suas dinâmicas”. 

Neste aspecto o objetivo fundamental da política monetária na Macroeconomia do 

Desenvolvimento reside, “por um lado, [na] troca de liquidez por iliquidez e, por outro, [na] 

troca de rendimentos de juros por quase-rendas atrativas, isto é, busca desestimular a posse 

de títulos e estimular a aquisição e o uso de máquinas” (Sicsú, 2007, p. 67).  

Para tanto, a Macroeconomia Desenvolvimento propugna uma forte redução da 

taxa de juros
110

, capaz de tornar mais atrativa a posse de ativos produtivos para com isso 
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 “Na visão de Keynes e dos pós-keynesianos, a redução dos percentuais de reservas bancárias 

compulsórias por parte das autoridades monetárias com o objetivo de estimular decisões privadas de 

investimento seria um erro. Essa redução somente aumentaria as reservas disponíveis dos bancos, mas não 

estimularia a tomada de crédito para esse fim. Nessas circunstanciais, agentes privados não teriam motivos 

para alterar seus portfólios adquirindo ativos ilíquidos; comparativamente, papéis financeiros, máquinas ou 

apartamentos alugados teriam seus retornos esperados inalterados” (Sicsú, 2007, p. 65-66) 



160 

 

promover um volume maior de investimentos que geram emprego e que são mecanismos 

seguros para o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que desestimula 

movimentos especulativos e rentistas que atuam contra o objetivo principal de suas 

proposições de políticas – o crescimento econômico. 

 

[...] A arte da política monetária pós-keynesiana, que visa o aumento do produto ou, 

equivalente, à redução do desemprego, é transformar moeda-ativo em moeda meio 

de troca. A arte é induzir a viagem de moeda da circulação financeira para a 

circulação industrial. Então, recomenda-se aumentar o estoque monetário da 

circulação financeira por meio de operações de mercado aberto para reduzir a taxa 

de juros dos ativos líquidos com o objetivo de estimular estratégias privadas de 

recomposição de portfólios. Em outras palavras, deve-se estimular a composição de 

portfólios que contenham itens comercializados na circulação industrial que não são 

líquidos, mas podem render lucros compensadores em relação aos juros oferecidos 

pelos ativos líquidos da circulação financeira (Sicsú, 2007, p. 67). 

 

Porém essa busca por um maior crescimento econômico através de uma política 

monetária de viés expansionista, não representa um descompromisso por parte dos teóricos da 

Macroeconomia do Desenvolvimento com a estabilidade de preços. Assim como a adoção da 

política fiscal de aumento do gasto público não representa uma tendência a promoção de 

déficits ficais, a proposta de uma política monetária com viés pró-crescimento não representa 

uma negligência em relação à estabilidade de preços, como pode saltar aos olhos de 

economistas filiados à corrente do pensamento ortodoxo. 

 

Por terem contestado o suposto consenso teórico estabelecido pelo mainstream da 

ciência econômica, Keynes e seus seguidores têm sido injustamente acusados de 

serem condescendentes com a inflação e de se preocuparem unicamente com o 

desemprego. Para afastar essa pecha, Keynes afirmou, em seu magnífico livro 

Essays in Persuasion, que a inflação é injusta e a recessão é inconveniente e, então, 

concluiu: ―Entretanto, não é necessário compararmos um mal com o outro. É 

necessário reconhecer que ambos são males que devem ser evitados‖.  (Sicsú, 2007, 

p. 216). 

 

Opostamente a esta visão, a Macroeconomia do Desenvolvimento não somente 

assume o compromisso com a estabilidade de preços, como amplia os instrumentos e coloca 

todos os órgãos públicos nessa missão. “Segundo eles, a busca e a manutenção da 

estabilidade de preços não são tarefas exclusivas da autoridade monetária. Isto é, a 

estabilidade de preços não deve ser obtida somente por meio da política monetária, mas, sim, 

por uma combinação dos instrumentos de política econômica” (Modenesi, 2005, p. 137). 
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Esta ampla participação do governo no combate a inflação, por sua vez, se dá 

devido ao fato de que, como afirmado anteriormente, a Macroeconomia do Desenvolvimento 

considera a existência de várias causas para a inflação, e para tanto prevê políticas especificas 

de combate a cada uma. Sendo assim, caberá ao agente público que atua sobre o setor gerador 

de inflação identificá-la e portanto, promover a sua extinção, de forma a gerar o mínimo 

impacto possível na economia.Ou seja, 

 

[...] Se a inflação estivesse sendo causada pelo aumento do feijão ou da soja, seria o 

Ministério da Agricultura que deveria apresentar um diagnostico do problema e 

apontar soluções. Se a inflação estivesse sendo causada pelo aumento de margem de 

lucro de forma excessiva por parte da indústria automobilística seria o Ministério da 

Industria e Comércio que deveria apresentar um diagnóstico do problema e 

apresentar soluções. O Banco Central deveria ser o controlador de última instância 

da inflação e não o primeiro e único órgão do governo preocupado com um 

problema que é amplo, complexo e com muitas especificidades. Deixar somente o 

Banco Central responsável por tratar da estabilidade de preços é o mesmo que 

solicitar ao médio clinico geral para solucionar ora um problema de coração, ora um 

problema de pele, ora um problema de estomago. Manter a inflação sob controle é 

algo tão importante que deveria haver uma câmara formada por diversos organismos 

do governo – inclusive o Banco Central – e dirigida pelo Ministro da Economia para 

deliberar sobre o assunto (Sicsú, 2008b, p. 150). 

 

Neste aspecto o que se busca é uma agenda positiva de combate à inflação, uma 

agenda que busque suas causas, e aplique políticas específicas de combate à causa e não ao 

sintoma da inflação, evitando com isso afetar as outras variáveis econômicas. No entanto se a 

economia se aproximar do pleno emprego, situação em que pode haver uma verdadeira 

inflação de demanda, a adoção de políticas econômicas restritivas de combate à inflação – 

aumento da taxa de juros e redução do gasto público - tornam-se necessárias para evitar que o 

nível de preços se eleve. 

 

[...] O diagnóstico desse tipo de inflação e seu tratamento foram identificados por 

Keynes, que sugeriu que as medidas de expansão fossem relaxadas um pouco antes 

de se atingir o pleno emprego. Esse tipo de inflação, se ocorrer, deve ser combatido 

com políticas macroeconômicas contracionistas, principalmente com a redução de 

gastos governamentais públicos. Se os gastos de forma generalizada, de consumo ou 

de investimento, público ou privado, estão pressionando os preços para cima, então 

a economia, sem qualquer discriminação, deve ser resfriada para ser mantida em 

situação de quase-boom, e não de super-boom (Sicsú, 2007, pp. 108-109). 

 

Quando o pleno emprego é alcançado, qualquer tentativa de aumentar ainda mais o 

investimento faz com que os preços tendam a subir sem limite, seja qual for a 

propensão marginal a consumir, isto é, chega-se a um estado de verdadeira inflação. 

Até este ponto, no entanto, a alta dos preços será acompanhada de um aumento da 

renda real agregada (Keynes, 1996, p. 137). 
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 Sendo assim a política monetária da Macroeconomia deve estar voltada para a 

manutenção de uma baixa taxa de juros, capaz de promover o investimento e o crescimento 

econômico, deixando a tarefa da estabilidade de preços ao governo como um todo – que é 

quem possui instrumentos mais eficientes de combate a suas causas. 

 

Aos olhos de Keynes, os resultados que poderiam ser obtidos por uma redução da 

taxa de juros seriam duradouros. Mais fábricas, por exemplo seriam abertas e parte 

daqueles que estavam involuntariamente desempregados encontraria trabalho. A 

política monetária poderia, dessa forma, estimular o crescimento econômico. A 

redução do desemprego, portanto, também deve ser um objetivo da política 

monetária, já que ela é capaz de alcança-lo. Esse raciocínio possui nexo com a 

realidade, explicaria por que ministros, empresários e parlamentares desejam sempre 

uma redução da taxa de juros em situações de desaquecimento econômico. Se 

políticas monetárias expansionistas inevitavelmente sempre geram, ao fim e ao cabo, 

somente inflação, isso já teria aprendido por esses segmentos, que não clamariam 

por algo que seria considerado ineficaz e prejudicial. Seria ineficaz porque não 

estimularia o investimento real e a abertura de novos postos de trabalho. Seria 

prejudicial porque produziria inflação. Acreditar em viés inflacionário de 

empresários é desconsiderar que o que desejam verdadeiramente é o crescimento 

econômico que amplia o leque de possibilidade de obtenção de lucro. Acreditar em 

viés inflacionário de ministros e parlamentares é considera-los em sua totalidade 

como irresponsáveis, seria o mesmo que avaliar que sempre estariam dispostos a 

trocar a situação corrente de estabilidade por benefícios de curto termo e 

instabilidades de longo termo. (Sicsú, 2007, pp. 214-215). 

 

Dessa forma, em oposição ao tripé ortodoxo-convencional – metas de inflação, 

superávit primário e câmbio flutuante com livre fluxo de capitais, a Macroeconomia do 

Desenvolvimento defende a adoção de um novo conjunto de políticas econômicas baseadas 

em políticas de controle de capitais, num câmbio competitivo, em uma política fiscal de 

gastos públicos, em uma política de baixas taxas de juros, e por fim um empenho generalizado 

de combate a inflação. 

Como todas essas políticas necessitam ser realizadas como um conjunto 

macroeconômico é necessário que haja o retorno à ideia de planejamento estratégico, de 

forma que seus efeitos garantam não só resultados no curto como também no longo prazo 

(Magalhães, 2006). Para que isto ocorra se faz necessário um Estado forte que atue de forma a 

não só garantir a estabilidade de preços, mas que tenha capacidade de estimular a economia 

no caminho de superação de nossos problemas; este é o papel das políticas keynesianas que 

servem de base para esta nova macroeconomia. 
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CONCLUSÃO 
 

Durante muitos anos de nossa história como nação convivemos com o slogan 

―Brasil – o país do futuro‖. Uma frase que marcou um período áureo da economia brasileira, 

em que o crescimento era robusto e a confiança em um futuro melhor era disseminada. 

Atualmente, porém, esta esperança de um futuro melhor parece ressurgir, por 

fenômenos temporários – Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas de 2016, e por um 

crescimento elevado em 2010, crescimento este que não deverá se repetir nos anos seguintes 

conforme afirma o próprio Banco Central. O povo brasileiro é novamente ludibriado com a 

falsa esperança de que estamos caminhando para um futuro melhor. 

Porém desde meados da década de 1980 o Brasil tem convivido com um 

crescimento econômico pífio quando comparado com o resto do mundo, e principalmente 

quando comparado com as nações em desenvolvimento. Durante alguns anos do século XXI, 

o Brasil apresentou a segunda menor taxa de crescimento da América Latina, ficando apenas 

na frente do Haiti, que até hoje enfrenta problemas de ordem política e econômica. 

Neste aspecto, como demonstrado no segundo capítulo desta pesquisa, a 

macroeconomia ortodoxa convencional, por apresentar um viés contracionista, e por expor as 

variáveis econômicas internas às oscilações de humor do mercado internacional, configura-se 

como uma das responsáveis pela situação econômica que nos encontramos. 

Tal macroeconomia, porém não foi desenvolvida com base na realidade. Seus 

pressupostos são típicos de um mundo ideal, no qual o desemprego é essencialmente 

voluntário, onde o desempregado é um optante pelo lazer, e não uma pessoa que não encontra 

no mercado espaço para ofertar seu maior bem – sua força de trabalho. 

Trata-se de uma abordagem que se baseia na crença cega nos mecanismos de 

mercado. Mecanismos estes que foram responsáveis pela crise de 1929 e pela situação 

econômica enfrentada atualmente pelos Estados Unidos e pela Europa. 

É por sua vez, a partir dessa visão de funcionamento da economia que a teoria 

econômica neoclássica propõe um conjunto de políticas que devem ser introduzidas pelos 

países que desejam promover o desenvolvimento. Do ponto de vista macroeconômico suas 

proposições se pautam por políticas que visam o afastamento do Estado na economia, o ganho 

de credibilidade perante os agentes, especialmente os especuladores, e pela busca da 

estabilidade, porém se esquecem de que um dos objetivos mais desejados pela sociedade é o 

desenvolvimento econômico, que deve associar crescimento econômico, estabilidade de 

preços e distribuição equitativa da renda, entre outras coisas. 
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Devido ao fato de se esquecerem de abordar essas necessidades, deixam o 

mercado cuidar desses problemas que assolam a sociedade econômica. A ortodoxia promove 

um mercado forte com um Estado fraco, e com isso esquece que com um Estado fraco o 

mercado também será fraco, dado que o mesmo não possui mecanismos que garantam o seu 

desenvolvimento, e consequentemente o desenvolvimento da economia com um todo. 

 Este é o grande resultado, tanto do ponto de vista teórico quanto prático: quando 

o Estado é fraco o mercado é fraco e não consegue realizar os seus objetivos, sejam eles 

individuais, de acumular riquezas, dado a incerteza intrínseca ao capitalismo, como os sociais, 

de geração de emprego e melhores condições de vida para a população.  

Este, por sua vez, é o modus operandi da política econômica brasileira que tem 

provocado as mazelas que se tornaram corriqueiras na economia brasileira. 

Porém, como argumenta o último capítulo desta pesquisa, tem-se que avançar 

além da critica. Nós últimos anos o número de artigos publicados por economistas de viés 

heterodoxo criticando a política econômica atual foi crescente. Porém, muito poucos 

economistas dessa corrente de pensamento econômico ousaram propor políticas alternativas. 

Algumas dessas alternativas foram esboçadas nesta pesquisa, más há muito que se fazer.  

As propostas da Macroeconomia do Desenvolvimento são consistentes e baseadas 

em uma teoria que se aproxima da realidade, que analisa a economia como ela é e não do jeito 

que ela deveria ser. Apesar disso, o número de economistas que se dedicaram ao assunto 

ainda é pequeno. O mesmo acontece com o número de publicações a este respeito. 

Portanto, esta pesquisa visa mais do que simplesmente expor as criticas, que são 

muitas, à política econômica atual, aos seus resultados e suas bases. Visa acima de tudo, 

demonstrar que políticas alternativas estão sendo propostas, e que acima de tudo que há 

alternativa à macroeconomia ortodoxa-convencional, ou seja, que há ainda a possibilidade de 

o Brasil voltar a ser, dessa vez de fato, o ―país do futuro‖. 
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