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Felipe Micail da Silva Smolski
Gilson Braz do Amaral

Herton Castiglioni Lopes

1 INTRODUÇÃO

Que os países em desenvolvimento são mais vulneráveis às crises 
econômico-financeiras não é novidade na literatura econômica. Contu-
do, sua configuração macroeconômica é fundamental, tanto para evitar 
as crises como para superá-las de forma mais rápida, evitando as drásti-
cas flutuações de renda e emprego decorrentes. No caso brasileiro, o tripé 
macroeconômico – câmbio flutuante, metas de inflação e superavit pri-
mário – tem sido um dos principais entraves às políticas macroeconômi-
cas anticíclicas, dificultando a superação dos problemas de crescimento 
observados recentemente e aumentando a vulnerabilidade da economia 
às oscilações do mercado mundial.

Nesse contexto, a proposta deste trabalho é, primeiramente, apresen-
tar a complementaridade de interpretação das crises financeiras, a partir 
de uma integração entre os trabalhos de Hyman Minsky e Carlota Perez. 
Minsky formula a hipótese da instabilidade financeira, demonstrando 
que as relações entre os agentes e o sistema financeiro são peças-chave no 
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processo de financiamento dos investimentos, ao passo que as mudanças 
de cenário podem revelar estruturas de passivos mais fragilizados, levando 
à deflação de ativos e à crise. Perez, por seu turno, buscou compreender a 
dinâmica capitalista, estudando a relação entre inovações, capital financeiro 
e sociedade, em ondas de desenvolvimento (oleadas de desarrollo). A autora 
argumenta que, no processo de transformação produtiva, a implementação 
das revoluções tecnológicas interfere e é afetada diretamente pelo mercado 
financeiro. Em um segundo momento, o trabalho procura demonstrar que 
crises financeiras acabam sendo agravadas por estar em vigor, no Brasil, um 
tripé macroeconômico que dificulta a ação anticíclica do Estado.

Este trabalho foi dividido de forma a trazer, em um primeiro mo-
mento, os principais aspectos teóricos da Hipótese da Fragilidade Finan-
ceira de Minsky e também os pressupostos teóricos do comportamento 
do capital financeiro nos ciclos econômicos de Perez. Posteriormente o 
trabalho apresenta uma caracterização das bases que sustentam o tripé 
macroeconômico brasileiro. Em seguida, é feita uma discussão entre a 
ação discricionária do Estado, dentro dos limites do tripé macroeconô-
mico e sobre a convergência das teorias de Minsky e Perez, apresentando 
uma conclusão na subseção seguinte.

2 MINSKY E A HIPÓTESE DA 
FRAGILIDADE FINANCEIRA

Na teoria econômica, torna-se cada vez mais necessária uma análise 
aprofundada das relações financeiras, das crises e suas repercussões econô-
micas e sociais. Isto porque, com a sofisticação dos sistemas monetários, os 
estudos sobre o movimento do capital financeiro, relacionados aos ciclos de 
negócios,ganham relevância significativa. Diante da importância do sistema 
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financeiro, Hyman P. Minsky1 traz elementos de suma importância para a 
compreensão da instabilidade, das crises financeiras e suas repercussões.

Os aspectos empíricos trazidos pelo autor emanam da verificação 
histórica da recorrência das crises financeiras a que estão sujeitas as eco-
nomias capitalistas, bem como a perplexidade das autoridades com os as-
pectos não explicados por uma teoria padrão de supremacia dos mercados. 
Como coloca Minsky2, “mainstream economics does not help because 
systemic situations that force interventions, [...], are not possible system 
states whitin standart theory”(MINSKY, 1986, p. 2).

A premissa fundamental de uma economia capitalista moderna é a 
importância do setor financeiro para os investimentos produtivos. Isto por-
que se revela pelo processo de troca de dinheiro presente (representando 
a compra de recursos para efetivar a sua produção) e pelo dinheiro futuro 
(representado pela contrapartida dos lucros que os empresários esperam 
dos ativos de capital). Ou seja, os estoques de capital são financiados pela 
geração de passivos (dívidas/compromissos), que predeterminam uma 
série de pagamentos posteriores aos emprestadores – setor financeiro. Por 
consequência, os verdadeiros donos dos ativos, que são os financiadores 
dos empréstimos, não os possuem na forma de recursos reais, mas sim na 
forma de créditos ou em dinheiro. Minsky (1992) considera que uma parte 
considerável do investimento produtivo fora financiada pelo setor financeiro.

O ponto-chave do relacionamento entre os agentes emprestadores e 
tomadores são os fluxos de dinheiro3, que estão conectados com finan-
ciamentos através do tempo como forma de depositadores-bancos-firmas 
e na contrapartida como firmas-bancos-emprestadores, demonstrando a 
importância da formação de expectativas para o investimento produtivo 

1 O autor concebe o sistema capitalista como propenso a instabilidades constantes, característica inerente a sua 
própria dinâmica interna (MINSKY, 1986).

2 Ao enfocar a intervenção do Estado revelam-se, na teoria de Minsky, influências da interpretação da Teoria Ge-
ral de Keynes, mais precisamente de um keynesianismo financeiro, bem como da visão do crédito e do dinheiro.

3 No mundo moderno, além dos empresários, as famílias, os governos e outras instituições internacionais pos-
suem relações financeiras com o setor bancário. Para análise deste texto, será evidenciado exclusivamente o 
recorte acerca do comportamento do empresário ou das firmas.
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(visão keynesiana). Isto porque, como resposta a boas expectativas de lu-
cros futuros, os empresários apostam na criação de passivos (realização de 
empréstimos/financiamentos) para o investimento na produção de mer-
cadorias/serviços. O posterior retorno do dinheiro aos bancos se dá pela 
realização dos lucros dos investimentos efetuados pelas firmas.

Os fluxos de caixa das firmas tomam lugar principal no estudo de 
Minsky(1992), assim como a estrutura de dívidas que uma firma detém. 
Como relata Minsky acerca do investimento: “Some years ago I describe 
Keynes’ theory as an investment theory of business cyrcles and a financial 
theory of investment. The intergating idea I subsequently appropriated 
shifts the emphasis to the determinants of business profits and libiality 
estructures” (MINSKY,1986, p. 9).

A estrutura de débitos das firmas assume as mais diferentes formas. A 
partir dela, Minsky estrutura sua hipótese de instabilidade financeira, que 
permite o entendimento do impacto dos débitos (estrutura de passivos) 
sobre o sistema econômico. A composição dos passivos em cada agente 
pode ser avaliada, de acordo com Minsky (1992), como relações de dívidas 
hedge, especulativa e Ponzi. Uma estrutura financeira denominada hedge, 
ou uma unidade com financiamento hedge, é aquela que pode cumprir 
com todos os seus compromissos, tranquilamente, pelo seu fluxo de caixa. 
É o que afirmam as palavras de Minsky (1992, p. 7): “Hedge financing units 
are those which can fulfill all of their contractual payment obligations by 
their cash flows: the greater the weight of equity financing in the liability 
structure, the greater the likelihood that the unit is a hedge financing unit.”

As firmas que se caracterizam como unidades especulativas enfrentam 
obstáculos maiores, em seu fluxo de caixa, para pagar o principal de suas 
dívidas. Como descreve Minsky (1992, p. 7): “[...] are units that can meet 
their payment commitments on “income account”on their liabilities, even 
as they cannot repay the principle out of income cash flows. Such units 
need to “roll over” their liabilities: (e.g. issue new debt to meet commit-
ments on maturing debt).” Segundo Deos et al.(2008, p. 12), “para alguns 
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períodos, os compromissos financeiros são maiores que a renda esperada”. 
Para Corazza(1994, p. 114), o “fluxo de caixa esperado não é suficiente 
para pagar as dívidas, mas apenas os seus juros”.

As posturas denominadas Ponzi são aquelas em que os fluxos de cai-
xa não são suficientes nem para pagar os juros, muito menos o principal 
da dívida. “For Ponzi units, the cash flows from operations are not suf-
ficient to fulfill either the repayment of principle or the interest due on 
outstanding debts by their cash flows from operations” (MINSKY,1992, 
p. 7). Nessa situação, as firmas podem realizar mais empréstimos para o 
enfrentamento da situação – aumentando seu passivo/endividamento e o 
compromisso dos lucros futuros – ou até mesmo desfazer-se de um ativo 
para gerar recursos. Importante notar que, nesta estrutura, a firma reduz 
fortemente a margem de segurança que é oferecida aos titulares de seus 
débitos, que são, na maioria dos casos, os bancos credores.

A fragilidade no sistema está na passagem de uma economia em que 
predominam unidades hedge, para especulativa e, por fim, Ponzi. “It can 
be shown that if hedge financing dominates, then the economy may well 
be an equilibrium seeking and containing system. In contrast, the great-
er the weight of speculative and Ponzi finance, the greater the likelihood 
that the economy is a deviation amplifying system” (MINSKY,1992, p. 7). 
Dois fatores possuem importância neste processo: a) os regimes de fi-
nanciamento podem passar de regimes estáveis para instáveis; b) as rela-
ções financeiras do sistema podem passar de estáveis (em que operam na 
maioria unidades hedge) para instáveis (grande peso de unidades Ponzi) 
(MINSKY,1992). Fatores econômicos como uma política contracionista 
podem influenciar fortemente a fragilidade do sistema e a iminência de 
crises financeiras. Aumentos de juros, ciclos de negócios e restrições de 
crédito, após períodos de crédito farto, podem induzir as firmas à insu-
ficiência de fluxo de caixa quando em posições Ponzi, gerando venda de 
ativos para pagamento de obrigações financeiras e, até mesmo, colapso 
nos valores dos ativos.
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A evolução de uma fase no ciclo de negócios, com maior proporção 
de unidades Ponzi durante o “boom”, colapsando quando no ciclo de baixa, 
tem efeitos sobre as falências das empresas (CHIARELLA, GUILMI,2013). 
As unidades especulativas e Ponzi dependem também das condições do 
mercado financeiro para honrar suas dívidas, as quais derivam de um 
cenário anterior de ganhos de capital crescente e da especulação na eco-
nomia (MARCATO, 2014). A teoria da fragilidade financeira, estudada 
por Minsky, defende que o modelo da economia capitalista não depende 
necessariamente de choques exógenos para gerar ciclos de negócios de 
diversos tipos de gravidades e consequências (MINSKY,1992). Assim sen-
do, os ciclos de negócios seriam compostos pela própria dinâmica interna 
das economias capitalistas, mas os sistemas de intervenções e regulações 
seriam fundamentais para manter uma economia operando dentro de 
certos limites desejáveis4.

Portanto, os estudos das crises e dos ciclos de negócios, na visão de 
Minsky, precisam partir das relações financeiras. Partindo da interpre-
tação keynesiana de expectativas, os fluxos de investimentos das firmas 
determinam sua estrutura de endividamento, porque os financiamentos 
para ampliação da capacidade produtiva são importantes na economia 
contemporânea. Com expectativas de lucros, as firmas compram ativos 
(bens de capital, estoque, etc.) por meio da geração de uma obrigação con-
sequente, fazendo com que parte dos lucros seja comprometida no futuro 
com o fluxo de caixa para pagamento da dívida.

Com as mudanças do cenário econômico, de tempos de bonança 
para dificuldades financeiras, as condições de financiamento da econo-
mia se alteram, bem como a estrutura de passivos das firmas. Isto pode 
fazer, portanto, as estruturas financeiras fragilizarem-se, gerando crises 

4 Como evidenciado na experiência dos Estados Unidos no Pós-Segunda Guerra Mundial, a ausência de uma 
recessão mais séria naquele país nos 40 anos seguintes foi consequência de uma atuação de seu Banco Central 
como emprestador de última instância. Somado a isso, a execução de uma política de deficit do governo para 
sustentar os lucros privados (MINSKY, 1986).
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sistêmicas. As decisões das empresas agora estão sendo realizadas em eco-
nomias que podem ser rapidamente fragilizadas5. O papel das políticas 
macroeconômicas adotadas neste cenário é fundamental para o entendi-
mento da função que o Estado vem desempenhando, frente aos desafios 
do desenvolvimento econômico.

3 CARLOTA PEREZ: A DINÂMICA ENTRE A INOVAÇÃO 
E O CAPITAL FINANCEIRO

A percepção das frequentes crises ocorridas no seio da dinâmica ca-
pitalista levanta diversos questionamentos acerca do detalhamento dos 
fatores que influenciam ou definem suas interações. As bases teóricas 
que sustentam as estratégias econômico-sociais dos governos e suas ins-
tituições são conduzidas basicamente por expectativas. No entanto, ainda 
existe uma carência de instrumentos e ferramentas que podem ajudar na 
ampliação da previsibilidade das crises, assim como interpretar a comple-
xa interação entre atores, como o capital financeiro e os fatores de produ-
ção. Nessa perspectiva, Perez (2004) desenvolveu um modelo histórico/
analítico, para estudo da dinâmica capitalista, a partir das relações entre 
inovações, capital financeiro e sociedade.

Schumpeter, em 1939, identificou que a dinâmica capitalista poderia 
comportar-se em forma de ciclos econômicos irrompidos, de períodos em 
períodos, em torno de grandes inovações. Esses fatos – denominados por 
Perez de revoluções tecnológicas – têm como características principais a 
combinação entre novos produtos, processos e indústrias, com as condi-
ções já preexistentes, redefinindo os arranjos produtivos. É intrínseco de 

5 Muito se discute sobre o papel dos governos centrais nas crises: na sustentação do investimento privado via 
deficit maiores quando a expectativa de lucros cai ou quando a demanda agregada murcha; ou no papel regula-
tório para o contingenciamento de crises que, segundo o autor, tendem a se tornar endogenamente recorrentes. 
Em ambos os casos o papel do governo nesses cenários encontra entraves quanto à capacidade de regulação em 
meio ao pensamento do mainstream econômico, cooperação para enfrentamento entre os mais diversos bancos 
centrais nas mais diversas situações e capacidade fiscal pública para a sustentação dos investimentos.
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uma revolução tecnológica a promoção de um reajuste estrutural da eco-
nomia, ocorrendo uma recombinação articulada em saltos tecnológicos, 
que é incorporada de maneira a influenciar toda a organização socioeco-
nômica, promovendo novas oportunidades de lucratividade. Assim, além 
de criar setores, as novas tecnologias subsidiam a renovação das indústrias 
preexistentes, produzem alterações na organização social, nos padrões de 
investimento e também demandam mudanças jurídicas e institucionais, 
dando nova identidade às relações de mercado. Esse processo é chama-
do por Schumpeter de “destruição criadora” (NELSON; WINTER, 2005).

Tomando como base a ideia dos ciclos econômicos de Schumpeter, 
Perez identificou que nos últimos dois séculos a sociedade transitou por 
cinco grandes eventos, nos quais ordinariamente estiveram presentes um 
poderoso conjunto de tecnologias, novos produtos, novas indústrias e no-
vas relações de mercado. Segundo a autora, é possível identificar em seus 
estudos que cada etapa de crescimento econômico é reconhecida segundo 
as tecnologias mais notáveis de sua época: era da revolução industrial; era 
do vapor e das ferrovias; era do aço, da eletricidade e da engenharia pesada; 
era do petróleo, do automóvel e da produção em massa; era da informática 
e da sociedade do conhecimento (PEREZ, 2004). Assim, as relações entre 
inovações, capital financeiro e sociedade, no processo capitalista, ocorrem 
em um movimento de ondas de desenvolvimento (oleadas de desarrollo), 
a partir do surgimento de revoluções tecnológicas6.

Desse modo, como resultado de processos inovadores, as revoluções 
tecnológicas acabam tendo uma relação estreita com o comportamen-
to do crédito e dos investimentos, isto é, com o mercado financeiro de 
forma global. Schumpeter, em seu livro Business Cycles (1939), afirma 
que, no sistema capitalista, a ruptura com o estado estacionário se dá por 

6 Conforme Perez, “[…] Cada revolución tecnológica ha llevado al remplazo masivo de un conjunto de tecno-
logías por otro, bien por sustitución del bien o por modernización del equipamiento, los procesos y las formas 
de operar existentes. Cada una supuso profundos cambios en la gente, las organizaciones y las habilidades, cual 
un huracán que barre con los hábitos existentes. Cada una condujo a un período de explosión en los mercados 
financieros […]” (PEREZ, 2004, p. 46).



O modelo de desenvolvimento brasileiro das primeiras décadas do século XXI

94

intermédio das inovações, e que, ao introduzi-las, os empresários acabam 
criando expectativas de lucros, as quais norteiam o comportamento dos 
agentes econômicos, iniciando uma nova onda de investimentos, que é 
baseada na primeira. Em outras palavras, os empreendedores inovado-
res, movidos pelas expectativas de lucratividade geradas pela inovação, 
acabam promovendo mudanças na organização da produção, sendo essa 
inovação o motor fundamental que aciona e mantém o sistema capitalis-
ta em movimento. Não obstante, Schumpeter (1997) completa que, não 
sendo o empreendedor detentor de poupança, a oferta de crédito passa 
a ser fator de suma importância para a viabilização do processo de in-
vestimento na inovação. Segundo ele, “[...] a função essencial do crédito 
consiste em habilitar o empresário a retirar de seus empregos anteriores 
os bens de produção de que precisa, ativando uma demanda por eles e, 
com isso, forçar o sistema econômico para dentro de novos arranjos [...]. 
(SCHUMPETER,1997, p. 110).

Apoiando-se na estreita relação entre processo de inovação, crédito e 
expectativas dos agentes, pode-se descrever em dois períodos a dinâmica 
do sistema financeiro: o período de instalação (instalación) e o período 
de desenvolvimento (despliegue). Dentro do primeiro período ocorrem as 
fases de irrupção e de freenesi; já no segundo, ocorrem as fases de sinergia 
e madurez, todas sucessivamente. Entre os dois períodos, há ainda um 
evento de reajustes (intervalo de reacomodo). A fase de irrupção ocorre 
imediatamente após o “big-bang” inicial da revolução tecnológica. Essa 
fase é caracterizada pelo respaldo oferecido pelo capital financeiro aos no-
vos produtos e tecnologias, supondo que eles demonstrem potencial de 
lucratividade futuro, ainda que nascentes no interior do paradigma que 
será substituído. Na segunda fase, de frenesi, o capital financeiro, impul-
sionado pela experiência dos empreendedores pioneiros e por expectativas 
de ainda melhores taxas de lucratividade, é amplamente direcionado para 
o entorno da nova tecnologia, desenvolvendo-a intensamente.
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A expectativa de melhores taxas de lucratividade, assim como a diver-
sificação das formas de investimento em torno da revolução tecnológica 
indicada pela fase de irrupção, acaba dando início à fase de frenesi do capital 
financeiro, respaldada pela ampla aceitação pela sociedade de uma forma 
geral. Ocorre então um grande aumento nas tensões estruturais entre o 
antigo paradigma e o paradigma que está se estabelecendo no sistema so-
cioeconômico, devido ao surgimento de novas alternativas mais rentáveis 
ao capital financeiro e à inércia das práticas habituais existentes, criando 
um ambiente de tensão entre interesses e expectativas. Com isso, o capital 
financeiro acaba se desprendendo do capital produtivo do velho paradigma 
e se conduz para diversas aplicações de maior risco relacionadas ao novo. 
Essa desvinculação do capital financeiro, como suporte do capital produ-
tivo, é motivada pela orientação da economia a favorecer a multiplicação 
de capital para dar suporte à nova revolução tecnológica (PEREZ, 2004).

O sistema financeiro também acompanha a dinâmica da revolução 
tecnológica e inova os seus instrumentos de alavancagem (engenharia fi-
nanceira), abrindo espaço para que financistas encontrem a possibilidade 
de artificializar a economia, criando dinheiro em cima de dinheiro, e agra-
vando a “financeirização” do sistema. Isso faz com que surja um ambiente 
favorável à especulação, que se caracteriza por grandes índices de inflação 
dos ativos e de crescimento econômico, concomitantemente a um grande 
aumento das desigualdades sociais. Isso porque poucos atores conseguem 
reproduzir o arranjo “ótimo” dos fatores, e a grande disponibilidade de 
capital financeiro força o aumento dos preços (PEREZ, 2004).

Após o início da corrida alvoroçada do capital financeiro, temos uma 
série de instabilidades estruturais estabelecidas. Devido à transição ao 
novo paradigma, temos fragilidade nos setores relacionados ao velho pa-
radigma e também dificuldades da inserção de entes menos apoderados 
no paradigma que se inicia. A velocidade com que o capital financeiro se 
aloca e se multiplica, em sua busca gananciosa pela obtenção de lucros, 
modifica o arranjo econômico preexistente. Entretanto, a velocidade de 
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retorno da economia real não é tão rápida quanto a demandada pelo capi-
tal financeiro. Isso tudo aumenta as tensões entre um mercado financeiro 
inflado e o mercado produtivo (economia real) desequilibrado (PEREZ, 
2004). Além disso, parte do capital financeiro é direcionada a riscos ad-
vindos de investimentos tecnológicos aventureiros, em pequenas modas 
(chamadas por Perez de manías) inerentes ao processo de construção do 
novo paradigma. Conforme Perez (2004, p. 353), “[…] llámense manías 
financieras las burbujas de finales del frenesí […] son estructuralmente 
insostenibles […] envuelven a toda la economía del país […] en realidad 
son simplemente un gran engaño, una fantasía autorreforzada […]”. Um 
exemplo de investimento especulativo aventureiro recente é a crise pro-
duzida pelas empresas “.com”, no início dos anos 2000.

Sem uma regulamentação clara e adequada, a expectativa de ganhos 
acaba por gerar um círculo vicioso nas decisões de investimento e também 
na estrutura econômico-financeira. Nesse cenário predominam tensões 
estruturais que fragilizam o sistema econômico e automaticamente im-
possibilitam a continuidade do processo de frenesi: tensões entre a rique-
za de papel e a riqueza real, tensões entre o perfil da demanda e da oferta 
existentes e as tensões produzidas a partir das desigualdades sociais. Tais 
tensões são retroalimentadas pelas flutuações de mercado (interações de 
oferta e demanda) e intervenções do Estado a partir de políticas fiscais, 
monetárias ou que afetem a renda (expansionistas ou recessivas). As ten-
sões demandam ajustes estruturais que acabam por colapsar uma bolha 
econômica, de maior ou menor intensidade (PEREZ, 2004).

A partir do colapso de uma bolha financeira, se estabelece um período 
de forte recessão, em que, lentamente, se inicia um processo de reorga-
nização do arcabouço econômico, o qual busca descentralizar a dinâmi-
ca econômica da lógica estritamente financeira e especulativa. Essa nova 
fase é chamada Intervalo de Reacomodação. Ocorre entre os períodos de 
instalação e desenvolvimento das ondas de desenvolvimento. Essa fase 
é assim chamada porque reacomoda as tensões estruturais, por meio de 
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um evento reorganizador. Nessa fase, normalmente são feitas importan-
tes mudanças regulatórias por parte do Estado, de maneira a estabilizar 
os mercados (PEREZ, 2004).

Em suma, percebemos que durante a fase de frenesi temos: dissocia-
ção entre o mercado financeiro e o mercado real; agravamento das dis-
paridades sociais; há inflação de ativos a partir da especulação feita pela 
riqueza antiga; consequentemente, há crise nos atores mais vulneráveis 
da economia global; o capital financeiro é seduzido por novas janelas de 
oportunidade, para dar um salto de desenvolvimento; a partir daí, ocorre 
um “sobre investimento” nas indústrias revolucionárias, promovendo “ma-
nias financeiras” e a competição frenética; no ambiente fragilizado ocor-
rem concentração de poder por meio de fusões e criação de oligopólios, 
e essa situação promove um abrandamento da ética e da transparência.

4 O REGIME MACROECONÔMICO 
BRASILEIRO RECENTE

O tripé macroeconômico representa uma política instalada no ano de 
1999 e que vem perpassando vários mandatos presidenciais. Após a aber-
tura comercial e financeira do Brasil da década de 1990 e a estabilização 
de preços de 1994 com o Plano Real, o país entrou no que Bresser-Pereira 
(2013) chama de “Novo Consenso Econômico”: uma política ortodoxa do-
minante originada nos Estados Unidos daquela época e encabeçado por 
economistas derivados daquelas escolas. Paiva e Cunha(2008)argumentam 
que ocorreu uma tendência de implantação deste modelo nas principais eco-
nomias em desenvolvimento naquele tempo, no período posterior às crises 
cambiais7 observadas na segunda metade dos anos 1990. Henriques (2011) 

7 “[…] crises cambiais, resultantes de ataques especulativos contra o valor externo das moedas que forcem sua 
desvalorização ou que obriguem as Autoridades Monetárias a vender reservas e/ou elevar fortemente as taxas 
de juros para defender uma paridade estabelecida” (PAIVA; CUNHA, 2008).
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caracteriza o segundo governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) como 
o marco da implantação de um modelo neoclássico-neoliberal-ortodoxo.

Os defensores do tripé macroeconômico justificam que se essas con-
dições e metas fossem mantidas e atingidas ao longo dos anos, poderiam 
então criar as condições para um desenvolvimento econômico no futuro, 
apresentando inflação reduzida e equilíbrios externo e fiscal (GIAMBIAGI 
etal., 2011).Também se observa que a mola propulsora de alastramento 
dessas ideias se deveu ao experimento monetarista ocorrido na economia 
americana em 19798, quando a desinflação ocorreu via política monetária, 
sem a necessidade de ações no âmbito fiscal (TEIXEIRA; MISSIO, 2011). 
Já os estudiosos que o contestam explicam que o referido tripé não con-
segue libertar a economia brasileira da prática das mais altas taxas de ju-
ros reais do mundo, da apreciação constante da taxa de câmbio real e de 
um crescimento constantemente baixo (NASSIF, 2015). Como demonstra 
Bresser-Pereira (2013), a política macroeconômica ortodoxa não leva em 
conta o fator produção nos países, isto é, se eles produzem bens primários 
ou industrializados. Isso porque a política macro não considera se suas 
diretrizes podem acarretar um processo de desindustrialização, como 
efeito colateral.

Conforme Teixeira e Missio (2011), o novo consenso macroeconô-
mico é composto por elementos das correntes de pensamento econômico 
denominadas Novo Clássico, Novo Keynesiano e da Real Business Cycle 
(esta retomada pelos monetaristas, em que a ênfase está na condução do 
processo econômico pela esfera e instrumentos monetários). A principal 
função dos bancos centrais está na prevenção da inflação (está sendo um 
fenômeno essencialmente monetário), tendo como objetivo secundário a 
mitigação de flutuações cíclicas, ambas com políticas monetárias via taxas 
de juros em detrimento de políticas fiscais. Com isso, a política monetária 
administraria a demanda agregada e também a expectativa dos agentes 

8 Liderados por Paul Volcker como presidente do Federal Reserve (TEIXEIRA; MISSIO, 2011).
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(pois tanto as ações para a política corrente como a esperada possuem 
influências sobre a demanda agregada). A sistemática de aumentos nas 
taxas de juros afeta a demanda agregada, que possui impactos na inflação, 
colocando-a dentro da meta.

A crítica heterodoxa parte da negação da pressuposição de um único 
equilíbrio geral na síntese neoclássica, sendo possível então a economia 
operar em equilíbrios múltiplos. Adicionalmente, a crítica entende que 
os choques de curto prazo (ciclos econômicos) causam movimentos per-
sistentes no longo prazo (tendência do produto), alterando as interpre-
tações sobre as causas das flutuações ao longo do tempo. E também que 
a suposição sobre os agentes econômicos racionais da teoria clássica são 
insuficientes para explicar as flutuações de curto prazo no produto, acer-
ca dos efeitos macroeconômicos (TEIXEIRA; MISSIO, 2011; NELSON; 
WINTER, 2005; FREEMAN, 1988).

Não há evidências de que sejam suficientes para seguir argumentan-
do que uma adoção de sistemas de metas consiga reduzir a inflação, bem 
como o viés altista dos juros: se realça que as taxas de juros não descem 
tanto quando a inflação baixa, com a mesma intensidade que elas sobem 
quando a inflação aumenta. A taxa natural de crescimento para os hete-
rodoxos é não só definida pela taxa de crescimento da força de trabalho 
e da produtividade, mas também pela influência da demanda. É possível 
também que as restrições da demanda operem antes do que da oferta, 
fazendo a economia operar abaixo do pleno emprego, com crescimento 
menor que o potencial (TEIXEIRA; MISSIO, 2011).

Além disso, a interação entre as três variáveis-chave do tripé (câmbio, 
inflação e dívida pública) ainda não esgotaram as discussões acadêmicas. 
Uma das prioridades do modelo é a manutenção da inflação dentro da 
meta, sendo que os aumentos de juros são acionados pelas autoridades mo-
netárias para enquadrá-la quando assim demandar. Ocorre que no Brasil 
o aumento de preços parece estar mais relacionado com os componentes 
do custo de produção do que com o aquecimento da demanda agregada. 
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Mesmo assim, o fator câmbio apreciado é também utilizado para este fim, 
visto que aumentos de juros reais geram incrementos de fluxos de capitais 
especulativos, apreciando mais ainda o câmbio e freando uma inflação de 
custos de produtos importados (SILVA; LOURENÇO, 2014).

A chamada política do tripé macroeconômico foi constituída pelas 
diretrizes a serem seguidas quanto: (i) ao regime de câmbio flutuante com 
livre circulação de capitais; (ii) às metas para a inflação; (iii) à política de 
obtenção de superavit primários.

4.1 Câmbio flutuante

O regime de câmbio flutuante deveria servir para o amortecimento 
dos choques externos e a promoção de um ajuste automático no balanço 
de pagamentos (NASSIF, 2015). No entanto, tem levado o Brasil – com 
uma economia extremamente aberta para o fluxo internacional de capi-
tais – a uma situação de tendência cíclica de apreciação da taxa de câmbio 
em termos reais. Quando há correção da taxa de câmbio, se faz abrupta-
mente pela incursão do próprio mercado. O autor também enfatiza que o 
Banco Central tem perdido oportunidades – em contrapartida dos países 
asiáticos desde a crise de 1997 – de intervir no câmbio para deixá-lo no 
nível competitivo.

A taxa de câmbio brasileira opera de forma flutuante desde 1999, com 
a instalação do tripé macroeconômico, e a menor interferência do gover-
no no câmbio é uma premissa. Argumenta-se que a flutuação cambial 
opera na tendência de estabilizar a taxa de câmbio real em um patamar 
de equilíbrio dos preços domésticos em comparação aos internacionais, 
e as variações no câmbio respondem às mudanças na produtividade en-
tre as economias. Adicionalmente, outro argumento ortodoxo para um 
câmbio livre (sem intervenções do governo) é que são condizentes com 
correções automáticas e contínuas, ajustando distorções antes das crises. 
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A alta volatilidade cambial seria resultado de instabilidades nas políticas 
e alterações nos fundamentos e/ou políticas econômicas equivocadas 
(ROSSI, 2014).

A necessidade de uma política ativa de intervenção no câmbio é mui-
to debatida na literatura econômica. Em países exportadores de commo-
dities, é grande o impacto dos ciclos nesses produtos, pois os produtores 
industriais não conseguem manejar os preços como os exportadores de 
produtos primários. Tem-se, portanto, uma alta volatilidade dos preços 
em países agroexportadores, que é transmitida à taxa de câmbio, repas-
sada ao restante da economia, necessitando, então, de política cambial. 
(ROSSI, 2014). A entrada de capitais financeiros voláteis é facilitada pela 
globalização financeira, em busca de altos juros reais exibidos em um país 
influenciando fortemente na taxa de câmbio (NASSIF, 2015).

Sobre o setor financeiro, adicionalmente, este não leva a taxa de 
câmbio ao nível de equilíbrio, pois ocorrem excessos que causam alta vo-
latilidade do câmbio, exibidos pelos capitais de curto prazo em busca de 
alta rentabilidade de investimentos financeiros, bem como com as ope-
rações de carry trade – investimento intermoedas (ROSSI, 2014). Ainda 
há o problema da falha de mercado denominado “doença holandesa”, que 
contribui para a apreciação de longo prazo da taxa de câmbio em países 
abundantes em recursos naturais e baratos. Isso faz com que uma taxa de 
câmbio competitiva não seja possível ao setor industrial, considerando a 
não interferência do governo, sendo fortemente apontada como uma das 
causas de desindustrialização nos países em desenvolvimento (BRESSER-

-PEREIRA; VIANA; CUNHA, 2016).
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4.2 Inflação

A inflação9 teve uma participação perversa na história econômica 
brasileira. Na década de 1980, muitos teóricos afirmaram que a estagna-
ção brasileira se deveu ao próprio quadro de crise financeira e à inflação 
elevada (BRESSER-PEREIRA, 2013). Castro e Ribeiro (2009) destacam 
que as décadas de 1980-1990 foram marcadas pela prioridade macroeco-
nômica de combate à inflação em detrimento do crescimento, que teve 
como consequência o declínio da geração de emprego sustentada. Toda-
via, a discussão sobre as origens da inflação ainda levanta debates fervo-
rosos. O argumento de que a inflação estrutural é persistente nos países 
em desenvolvimento caiu por terra com os teóricos da macroeconomia 
estruturalista10.

A instalação do regime de metas para a inflação11 baseia-se no fato de 
que o Banco Central12 deve conduzir a estabilidade de preços como única 
regra para a condução da política monetária. Seus defensores acreditam 
que ela não pode afetar o investimento nem mesmo a atividade econômi-
ca (HENRIQUES, 2011).

Estudos empíricos comparados sobre o regime de metas para a infla-
ção brasileira mostram que, apesar de conseguir-se o impacto pretendido 

9 O BACEN (2016) detalha o histórico da instalação do sistema de metas para a inflação pela Resolução 2.615 do 
Banco Central em 1999, bem como as normas posteriores, a meta de inflação definida em cada período e a in-
flação observada de 1999 a 2015. Define que a meta será auferida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os limites superior e inferior são 
considerados intervalos de confiança.

10 “O principal ponto de estrangulamento do lado da oferta que causava inflação estrutural era o da produção de 
bens agrícolas para consumo interno cuja oferta não respondia com a rapidez necessária as variações na deman-
da e nos preços. Outra fonte de inflação estrutural era o setor externo” (BRESSER-PEREIRA; GALA, 2010).

11 Analisando rapidamente de forma isolada os resultados do sistema de metas para inflação (BACEN, 2016), a 
partir da sua instalação (de 1999 a 2015), constata-se que em 17 anos obtiveram-se 13 observações dentro do 
intervalo de tolerância superior, sendo que em quatro delas se localizaram no centro da meta. Em outras quatro 
observações, porém, ficou-se aquém do planejado: duas vezes no período FHC (2001 e 2002), em 2003, no 
primeiro ano do mandato Lula, e no governo Dilma, em 2015.

12 A importância do Banco Central como condutor da política de enquadramento da inflação nas metas é ressalta-
da no Decreto nº 3.888 de 2009 do BACEN, pois caso ocorra descumprimento deve formular uma carta aberta 
informando: “I - descrição detalhada das causas do descumprimento; II - providências para assegurar o retorno 
da inflação aos limites estabelecidos; e III - o prazo no qual se espera que as providências produzam efeito” (BA-
CEN, 1999).
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(estabilizar nível de preços), países que não o adotam também podem apre-
sentar experiências de controle de inflação. No caso do Brasil, apresenta-se 
um crescimento econômico relativamente baixo com inflação controlada, 
mas ligeiramente alta (ARESTIS; PAULA; FERRARI-FILHO, 2009).

O enfoque proposto por Mendonça (2007) ressalta o poder que os 
preços administrados possuíram, apresentando variações superiores à 
taxa de inflação oficial no período de 1999 a 2004. Questiona, portanto, 
a política de neutralização via aumento indiscriminado da taxa de juros 
básica da economia, a SELIC, justificando a capacidade de as empresas 
aumentarem seus preços quando a demanda está fraca.

Ainda atual no debate macroeconômico, a curva de Philips relaciona 
negativamente os indicadores de inflação com o nível de desemprego das 
nações. Portanto, a queda na inflação poderia ser explicada com o aumen-
to do desemprego (enfoque na demanda). O importante levantamento de 
Sachsida (2013) sobre a produção nacional, investigando o caso do Brasil, 
demonstra que embora os estudos se mostrem sensíveis a cada período 
analisado, trazem resultados que aumentam as dúvidas sobre a adequação 
desse modelo para explicar a dinâmica brasileira.

4.3 Superavit primário

A política de superavit primários, a ser adotada pelos governos no 
tripé macroeconômico, constitui-se em uma política fiscal, com objetivo 
de reduzir/manter o estoque da dívida pública para que alcance níveis 
relativamente baixos e estáveis. A justificativa é que esta seria a forma de 
combater o crescimento do endividamento público. No entanto, o proble-
ma é que ainda não sesabe determinar pela literatura disponível qual seria 
este nível ótimo “baixo e sustentável” da dívida (NASSIF, 2015).

Na mesma visão, para Bresser-Pereira (2013), a meta de superavit pri-
mário – que é alcançada na medida que iguala os juros reais a serem pagos 
sobre a dívida pública, diminuindo a taxa de crescimento do PIB – permite 
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manter a relação dívida pública/PIB constante, sendo elemento fundamen-
tal para a liquidez do sistema financeiro nacional. Apesar de defender a 
responsabilidade fiscal,Bresser-Pereira; Viana; e Cunha (2016) ressaltam 
que a política de superavit deixa de lado a questão da poupança pública 
para financiar investimentos públicos, bem como torna a dívida pública 

– altos juros – o principal instrumento dos ganhos rentista-patrimoniais
(BRESSER-PEREIRA, 2013).

4.4 A convergência teórica entre as análises keynesianas de Minsky 
e neo-schumpeteriana de Carlota Perez

Como apresentado até agora, muito se tem discutido sobre os pres-
supostos da política denominada do tripé macroeconômico em questão 
de sua efetividade no cenário brasileiro. Adicionalmente, é relevante a 
análise dos indicadores macroeconômicos resultantes desta política eco-
nômica, inclusive para a análise da convergência das teorias de Minksy e 
Perez, como é proposto nesta subseção.

No cenário brasileiro recente, a julgar pela análise pós-implantação 
da política do tripé, voltam-se as atenções para os indicadores do período 
1999-2015. Sob o prisma do orçamento federal (Apêndice A), muito em-
bora partindo de uma participação da Receita Total de 19,2% do PIB em 
1999, chegando a 23,6% em 2010, houve arrefecimento da atividade pela 
crise econômica e política em 2014 e 2015, reduzindo as receitas federais 
para 21,1% neste ano. É importante notar que o Brasil sempre efetuou 
grandes esforços para honrar sua meta de superavit primário, a observar 
que a média para o período de 1999-2015 foi de economia anual em 1,6% 
do PIB, aumentando para 2,3% em 2001-2005 e 2,0% em 2006-2010. Com 
o efeito das dificuldades financeiras observadas pelo deficit primário em
2014 e 2015, o período 2011-2015 foi aquele em que o país menos econo-
mizou (0,6%). Em contrapartida, o pagamento de juros nominais passou
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de 4,5% do PIB em 1999 para 6,7% em 2015, com média no período ana-
lisado em 4,3%.

Pelo lado da demanda, observa-se que o período posterior a 1999 
foi alavancado pela evolução do consumo das famílias e do governo na 
economia – variação percentual de 2,7% e 2,1%, respectivamente. Adicio-
nalmente, buscou-se a agregação desses indicadores no período de crise 
internacional posterior a 2009, para manutenção da demanda agregada 
(de 2006-2010 cresceram 4,2% e 3,4%, respectivamente). Nota-se que nes-
se referido quinquênio o Brasil obteve um crescimento do PIB (em média 
4,5%) superior ao PIB mundial (3,94%).

Com exceção do ano de 200313 e da implosão da crise econômica e 
política no biênio 2014-2015, o Brasil praticou uma política de câmbio 
valorizado na maioria dos anos aqui analisados. Isso justificou a preocu-
pação dos autores quanto à questão da doença holandesa no país, em vis-
ta de que foram períodos de altos preços internacionais de commodities. 
Quanto aos juros, muito embora o país tenha chegado a um patamar em 
torno dos 7% em 2012, no período 1999-2015 foi observada uma taxa 
média de 14,29% anuais. Voltou-se a praticar políticas altistas de juros em 
2015, muito embora o histórico anterior de sucessivos superavit primários 
fossem realizados pelo governo.

Assim, embora o Brasil tenha mostrado continuidade no esforço em 
preservar o compromisso de efetuar um superavit primário no período 
posterior a 1999, este não foi suficientemente aceito pelos investidores para 
manter as expectativas com relação à manutenção do crescimento da eco-
nomia. Apesar de uma política de enquadramento da inflação dentro da 
banda superior da meta (com exceção ao ano de 2015), o pagamento de 
juros nominais continuou a crescer, bem como a política de aumento da 
taxa de juros (SELIC) voltou a vigorar. Essas evidências do funcionamen-
to do tripé macroeconômico neoclássico voltam a requerer preocupações 

13 É verdade que no ano de 2003 a entrada de um novo presidente da república foi entendida como maior risco 
pelos investidores, influenciando fortemente na taxa de câmbio, devido à saída de capitais do país.



O modelo de desenvolvimento brasileiro das primeiras décadas do século XXI

106

quanto ao papel que este modelo pode desempenhar no desenvolvimento 
econômico de um país.

Voltando-se ao campo teórico, importante ressaltar que as ferramen-
tas neoclássicas para a análise da dinâmica econômica apresentam uma 
série de problemas, em especial nas análises que contemplam comple-
xidade entre os diversos processos (DOSI et al.,1988, p. 121). Segundo 
essa teoria, os processos de mercado agem como uma seleção de agentes 
econômicos maximizadores e não necessariamente um ambiente de se-
leção e competitividade, estando incompleta ao seguir uma lógica path-

-independent ou behaviour-independent. Duas são as propostas que vêm 
sendo construídas com viés de integração e assimilação da complexidade 
do arranjo econômico: a da escola neo-schumpeteriana, assim como a 
de origem keynesiana, neste trabalho representadas por Carlota Perez e 
Hyman Minsky, respectivamente.

Embora o pensamento neo-schumpeteriano contemple uma teoria do 
ciclo baseada nos impactos de um conjunto de inovações, a sua visão não 
reconhece os efeitos dinâmicos da demanda efetiva e nem os efeitos rela-
cionados ao desenvolvimento complexo do sistema financeiro em torno das 
inovações (POSSAS,1981). Por outro lado, em vias keynesianas é possível 
compreender-se a lógica das oscilações da atividade econômica a partir 
da lógica financeira, mas não há uma teoria do ciclo. Ela é desenvolvida 
posteriormente por Minsky, a partir da rede de intermediação financeira, 
da importância da aquisição de passivos para o investimento produtivo e 
da inerente fragilidade do sistema. A análise dos sistemas financeiros por 
meio de Minsky, tanto do ponto de vista das firmas (buscando funding) 
quanto do ponto de vista do investidor (procurando as melhores oportu-
nidades de retorno) ajudam a identificar fontes potenciais da instabilida-
de no contexto de economias monetárias de produção, particularmente 
associadas às mudanças tecnológicas radicais, que conforme Schumpeter 
é capaz de conduzir as expectativas (CÂMARA,1991, p. 149).
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Em seus estudos, Freeman e Perez (1988) acrescentam que, de forma 
genérica, os investimentos e o crédito possuem um papel fundamental 
nos ciclos econômicos. E os fatores que motivam o nível de volatilidade 
e flutuação dos investimentos são: a) inovação tecnológica; b) dinâmica 
do crescimento da população e do território; c) flutuação do estado de 
confiança e o “animal spirit”, no qual a especulação possui significativa in-
fluência. Já o crédito está atrelado à capacidade de poupança, assim como 
à atratividade de fluxos de capital financeiro externo.

Os estados de euforia e frenesi do capital financeiro acabam afetan-
do as mais diversas esferas da economia. O fluxo de capitais em busca de 
taxas de lucratividade em âmbito global faz com que a economia se torne 
instável. Cabe ressaltar também que níveis diferenciados de desenvolvi-
mento tecnológico afetam diretamente a balança comercial e os níveis de 
preços. As teorias da instabilidade financeira de Minsky e de Carlota Perez 
sobre o comportamento do capital financeiro durante as ondas de desen-
volvimento defendem uma regulação do Estado para conter os estados 
de euforia e frenesi da dinâmica do mercado financeiro e produtivo (que 
de forma negligente normalmente só ocorre a posteriori de um colapso 
financeiro), assim como estabelecer diretrizes para o funcionamento sau-
dável do mercado financeiro, de maneira mais abrangente à que a teoria 
neoclássica se propõe.

Minsky chama atenção para o fato de que as crises financeiras sem-
pre tendem a retornar, pois a instabilidade é endógena na economia. Isso 
porque, após períodos de bonança, as relações financeiras ficam mais fra-
gilizadas, pois as empresas continuam a buscar maior rentabilidade, mes-
mo que sob mais contração de dívidas, as quais, nesses períodos, são mais 
acessíveis. Um regime de metas para a inflação – que no caso brasileiro 
propõe altos juros reais para combater uma inflação que nem sempre é de 
demanda – agrava a fragilidade das empresas. O encurtamento do crédito 
de forma brusca, somado ao agravamento nas condições de demanda, que 
derivam de juros mais altos,fragilizam o setor produtivo, que é altamente 
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vinculado ao financiamento bancário. Schumpeter também enfatiza o 
papel preponderante do crédito na economia para o financiamento das 
inovações que impulsionam o desenvolvimento.

É intrínseco à dinâmica capitalista vicissitudes que afetam e são afe-
tadas pelo capital financeiro. Nessa conjuntura, quaisquer ações discri-
cionárias do Estado acabam exercendo influência acerca das expectativas 
dos agentes organizados nos mercados. Um Estado com viés de aprimo-
ramento da gestão nacional busca métodos que contemplem medidas de 
incentivo ou desmotivação aos atores econômicos.

Nesse sentido, apoderando-se das teorias de Minsky e Perez, é pos-
sível interpretar o tripé econômico neoclássico em sua atual configura-
ção como sendo um instrumento insuficiente de políticas públicas. Isso 
é especialmente devido à inflexibilidade (sob os aspectos de estímulos) 
das metas fiscais e de inflação em relação aos diferentes cenários impos-
tos dentro dos ciclos econômicos, além do comprometimento monetário 
que se torna subjugado ao capital, com interesse especulativo no cenário 
global. Dentro da interpretação de Perez e Minsky, se faz imprescindível 
a presença de um Estado capaz de regular a atividade financeira em mo-
mentos de euforia do capital. A teoria do comportamento do capital nos 
ciclos econômicos procura esclarecer quais fatores promovem o frenesi 
do capital financeiro na busca de maiores lucratividades proporcionadas 
a partir das revoluções tecnológicas, produzindo, consequentemente, um 
ambiente insustentável, a partir do descolamento do capital financeiro ao 
capital produtivo. Já a hipótese da instabilidade procura explicar como a 
alocação do capital financeiro em ambientes desregulamentados e eufóri-
cos acaba produzindo crises financeiras. Tal instabilidade é devida à supre-
macia das relações de mercado, em que expectativas de melhores taxas de 
lucro, associadas à engenharia financeira em busca de multiplicar o capital 
para alavancagem, fazem com que seja comprometida a capacidade dos 
agentes em honrar seus compromissos financeiros.
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Dentro da proposta de comportamento do capital financeiro nos ciclos 
econômicos de Perez, é relevante compreender que o nível de desenvolvi-
mento tecnológico e de inserção do país na revolução tecnológica corren-
te é fundamental para explicar o desenvolvimento econômico alcançado 
ou pretendido. Assim, o tripé econômico como instrumento de política 
monetária brasileira deve estar alinhado com as estratégias nacionais de 
desenvolvimento e inserção no paradigma socioeconômico existente. O 
ambiente socioeconômico global é complexo, apresentando diversas flutua-
ções a partir da demanda e da oferta global, dos níveis de investimento nos 
diversos países, dos níveis de apropriação tecnológica e, também, devido 
às diversas intervenções socioeconômicas promovidas pelos governos de 
cada país. Para tal, o tripé econômico auxilia na pretensão de estabilidade; 
contudo, no Brasil se faz necessária uma maior flexibilização das metas 
estabelecidas, de maneira que o país possa readequar-se às condições de 
mercado impostas em períodos mais curtos. Como as metas são estabe-
lecidas de maneira anual, o país perde sua capacidade de adaptar-se às 
oscilações de mercado, que na atual sociedade da informação vêm ocor-
rendo em espaços de tempo menores. Dessa forma, a economia interna 
deixaria de ser tão vulnerável às oscilações globais e menos subjugada aos 
interesses do capital financeiro, podendo, de maneira especial, promover 
estratégias de catching-up tecnológico, o que daria condições de acompa-
nhar o surgimento de uma nova revolução tecnológica.

Durante períodos de frenesi do capital financeiro, o Estado deve agir 
de maneira a orientar atividades financeiras puramente especulativas. 
Essa intervenção é necessária para que não ocorra um descolamento en-
tre o capital financeiro e o capital produtivo. Dessa forma, o surgimento 
de bolhas financeiras é diminuído em âmbito interno. Adicionalmente, o 
caráter instável das relações financeiras entre os agentes deve ser levado 
em consideração, em um cenário no qual uma nação busca a consolidação 
das relações produtivas associadas aos processos de inovação tecnológica 
como combustível para o desenvolvimento econômico.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi elencar as contribuições sobre a hipó-
tese da instabilidade financeira de Minsky, juntamente às considerações 
teóricas acerca da inovação e das rodadas de desenvolvimento de Schum-
peter e Perez, sob o pano de fundo da implantação do modelo ortodoxo 
do tripé para a estabilidade macroeconômica instalado no caso brasileiro. 
Verificou-se que a atuação discricionária do governo afeta as variáveis ma-
croeconômicas, interferindo nos ciclos econômicos e também na dinâmica 
do mercado financeiro.

Em outro direcionamento, Perez atenta para o fato de que nas fases 
de frenesi da instalação de um novo paradigma tecno econômico, o capi-
tal financeiro tende a descolar-se do setor produtivo nas economias. Com 
um mundo com livre circulação de capitais, eles podem causar abruptos 
deslocamentos, incorrendo em crises financeiras em países em desenvol-
vimento com fragilidades de balanço de pagamentos. Como nessa fase a 
busca por inovações se afasta de fatores mais ponderados das expectativas 
de lucratividade, criam-se bolhas financeiras nas atividades semelhantes 
àquelas da revolução tecnológica. Isso dificulta o controle das autoridades, 
ao mesmo tempo em que deixa o sistema mais instável à crise, que decorrerá 
posteriormente, podendo causar estragos em diversas economias. Ainda 
há a dificuldade das economias periféricas em atrair capitais financeiros 
para as atividades produtivas inovativas, uma vez que os produtos decor-
rentes de inovações são catalisadores do desenvolvimento na economia.

Os juros reais altos como medida para enquadrar a inflação têm de-
monstrado como consequência uma forte atração de capitais financeiros 
especulativos de curto prazo em busca da rentabilidade dos títulos públicos 

– capital rentista – o que reforça o descolamento do capital financeiro do 
capital produtivo. Com um câmbio flutuante, esse fluxo desencadeia uma 
maior apreciação cambial que, somada aos efeitos da doença holandesa, 
contribui para piorar a competitividade do setor industrial exportador 
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brasileiro. Muito se discute a necessidade de política com alta nos juros 
para combate da inflação, uma vez que ela pode não ser de demanda, e 
existem casos em que países controlaram a inflação não adotando o re-
gime de metas. E, ainda, dificulta o investimento do empresariado local, 
uma vez que encurta o crédito e direciona os recursos para aplicações fi-
nanceiras em títulos do tesouro.

Embora a maioria dos autores concorde que seja necessário disciplina 
fiscal para manter o nível da dívida pública em equilíbrio, não há consen-
so sobre as formas de realizar-se tal prática e sobre a rigidez da meta de 
superavit em momentos de crise. Tem-se visto que, por um lado, a rela-
ção do tamanho da dívida é fundamental para a segurança dos investido-
res; por outro, questiona-se a sustentabilidade desse mecanismo que tem 
promovido a dívida pública brasileira como um dos investimentos com 
maior prêmio, promovendo altos ganhos rentista-patrimoniais. A rigidez 
da meta fiscal também é questionada quanto à capacidade da poupança 
pública em direcionar investimentos para o desenvolvimento, bem como 
para o suporte às inovações.

Uma política de câmbio totalmente flexível – sem intervenção do 
governo – pode ser prejudicial, uma vez que a taxa nem sempre gira em 
torno de um equilíbrio que deixe o país competitivo internacionalmen-
te com seu setor industrial. Embora utilizada muitas vezes para ajudar a 
controlar a inflação interna, ainda assim é refém dos fluxos de capitais 
internacionais em busca de rentabilidade, que nem sempre se destinam 
diretamente a investimentos produtivos. Em países exportadores de com-
modities, muitos autores defendem uma taxa de câmbio competitiva ao 
nível industrial, para que não ocorra uma desindustrialização. Para isso 
é necessário um governo forte (capacitado) e que gerencie os fluxos de 
capitais. Ao adotarmos um câmbio flutuante (mesmo que “sujo”), abre-se 
mão de uma política monetária forte, capaz de transbordar seus reflexos 
sobre as condições endógenas e exógenas da concorrência nacional.
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As contribuições de Schumpeter e de Perez são importantes, pois sus-
tentam que, em primeiro lugar, as inovações alicerçam o desenvolvimento 
econômico. Em segundo lugar, as alterações nos paradigmas tecno econô-
micos, que decorrem das profundas alterações das economias inovadoras, 
demonstram que é crucial para um país desenvolver-se a absorção da tec-
nologia da revolução vigente. Mas para isso depende de ação consciente, 
nada trabalhada na teoria ortodoxa de estabilização econômica, repre-
sentada pelo tripé de controle de inflação, superavit primário e câmbio 
flutuante. As condições para que isso ocorra vão além do controle econô-
mico pela taxa de juros ou pelo ajuste fiscal. A teoria vigente não abarca 
tal perspectiva, uma vez que o desenvolvimento se dá automaticamente 
em uma economia estabilizada.

Tampouco pode-se dizer que a perspectiva do estudo da fragilidade 
financeira consta no referencial ortodoxo. Chama atenção que, embora 
a economia se constitua em relações produtivas dadas pelo emaranhado 
de relações financeiras dos agentes, ainda não se contempla na teoria-

-padrão as causas de crises financeiras exibidas pelas empresas quando 
ocorrem os ciclos econômicos. O aporte de Minsky e Perez foi de alertar 
que a economia silenciosamente tende a ficar instável, pois as relações de 
financiamento se alteram com o tempo. O capital financeiro, muitas vezes 
em busca de altas rentabilidades, desconsidera os riscos crescentes. Com 
a alteração de cenários, os estouros das bolhas dos ativos ocorrem, e as 
crises têm efeitos negativos nas economias, também criando obstáculos 
para o desenvolvimento dos países.
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Apêndice A – Indicadores Selecionados
1999 2000 2001 2002 2003 2004

RESULTADO FISCAL DO GOVERNO CENTRAL (% PIB)*

I. RECEITA TOTAL 19,2% 19,6% 20,6% 21,5% 20,7% 21,4%

II. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA 2,8% 3,1% 3,3% 3,5% 3,3% 3,3%

III. RECEITA LÍQUIDA  (I-II) 16,4% 16,5% 17,3% 18,0% 17,4% 18,1%

IV. DESPESAS 14,6% 14,8% 15,6% 15,9% 15,1% 15,6%

V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL 1,9% 1,7% 1,7% 2,1% 2,3% 2,5%

VII. AJUSTE METODOLÓGICO 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA 0,2% -0,0% 0,0% 0,0% -0,0% 0,0%

IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI + VII + 
VIII) 2

2,1% 1,7% 1,7% 2,1% 2,3% 2,7%

X. JUROS NOMINAIS 2 -4,5% -3,8% -3,6% -2,8% -5,9% -4,1%

XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX + X) 2 -2,4% -2,1% -1,9% -0,7% -3,6% -1,4%

DEMANDA AGREGADA -  PIB - VAR (%)**

Consumo final 0,6 2,6 1,0 2,2 -0,2 3,2

Consumo final - Adm. Pública 0,3 -0,0 0,5 0,9 0,2 0,8

Consumo final - famílias 0,2 2,6 0,4 1,2 -0,5 2,4

Capital - formação bruta -3,5 0,2 -1,8 -3,3 -1,7 0,5

Importações - bens e serviços 1,3 -1,2 -0,2 1,6 0,2 -1,6

Exportações - bens e serviços 0,4 1,2 1,0 0,9 1,5 2,3

INDICADORES***
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Inflação - IPCA - (% a.a.) 3 8,94 5,97 7,67 12,53 9,30 7,60

Meta Inflação - Limites Sup/Inf5 6-10 4-8 2-6 1,5-5,5 1,25-6,5 1,25-8

Selic - Copom - (% a.a.) 5 19,00 15,75 19,00 25,00 16,50 17,75

Taxa de câmbio - R$ / US$ 6 R$ 1,81 R$ 1,83 R$ 2,35 R$ 2,92 R$ 3,08 R$ 2,93

Mundial - PIBpm - var. real anual7 3,60 4,8 2,5 3 4 5,4

Brasil PIBpm: var. real anual8 1,39 3,05 1,14 5,76

2011 2012 2013 2014 2015

RESULTADO FISCAL DO GOVERNO CENTRAL (% PIB)*

I. RECEITA TOTAL 22,6% 22,1% 22,2% 21,5% 21,1%

II. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA 3,7% 3,6% 3,4% 3,5% 3,5%

III. RECEITA LÍQUIDA  (I-II) 18,9% 18,5% 18,7% 18,0% 17,7%

IV. DESPESAS 16,7% 16,9% 17,3% 18,3% 19,6%

V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL 2,1% 1,8% 1,4% -0,3% -1,9%

VII. AJUSTE METODOLÓGICO 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA -0,0% -0,1% -0,0% -0,1% -0,1%

IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI + VII + 
VIII) 2

2,1% 1,8% 1,4% -0,4% -2,0%

X. JUROS NOMINAIS 2 -4,1% -3,1% -3,5% -4,4% -6,7%

XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX + X) 2 -2,0% -1,3% -2,1% -4,8% -8,7%

DEMANDA AGREGADA -  PIB - VAR (%)**

Consumo final 2,8 2,6 2,0

Consumo final - Adm. Pública 0,4 0,7 0,4

Consumo final - famílias 2,4 1,9 1,6

Capital - formação bruta 0,6 -1,6 1,4

Importações - bens e serviços -1,2 -0,0 -1,2

Exportações - bens e serviços 0,5 0,1 0,3

INDICADORES***

Inflação - IPCA - (% a.a.) 3 6,50 5,84 5,91 6,41 10,67

Meta Inflação - Limites Sup/Inf5 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5 2,5-6,5

Selic - Copom - (% a.a.) 5 11,00 7,25 10,00 11,75 14,25

Taxa de câmbio - R$ / US$ 6 R$ 1,67 R$ 1,95 R$ 2,16 R$ 2,35 R$ 3,33

Mundial - PIBpm - var. real anual7 4,1 3,4 3,3 2,61 2,46

Brasil PIBpm: var. real anual8 3,91 1,92 3,01 0,5 -3,84
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Média 
1999-2015

Média 
2001-2005

Média 
2006-2010

Média 
2011-2015

Resultado Fiscal do Governo Central (% PIB)*

I. RECEITA TOTAL 21,7% 21,3% 22,8% 21,9%

II. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA 3,5% 3,4% 3,7% 3,5%

III. RECEITA LÍQUIDA  (I-II) 18,2% 17,9% 19,1% 18,3%

IV. DESPESAS 16,6% 15,7% 17,0% 17,8%

V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL -0,0% 0,0% -0,1% 0,1%

VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL 1,6% 2,2% 1,9% 0,6%

VII. AJUSTE METODOLÓGICO 1 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA -0,0% 0,0% -0,0% -0,1%

IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI + VII + VIII) 2 1,6% 2,3% 2,0% 0,6%

X. JUROS NOMINAIS 2 -4,3% -4,5% -4,1% -4,4%

XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX + X) 2 -2,6% -2,2% -2,1% -3,8%

Demanda Agregada -  PIB - var (%)**

Consumo final 2,7 1,8 4,2 2,5

Consumo final -Adm. Pública 0,6 0,6 0,7 0,5

Consumo final - famílias 2,1 1,2 3,4 2,0

Capital - formação bruta -0,6 -1,6 0,5 0,1

Importações - bens e serviços -0,8 -0,2 -1,8 -0,8

Exportações - bens e serviços 0,8 1,4 0,3 0,3

Indicadores***

Inflação - IPCA - (% a.a.) 3  6,87  8,56  4,74  7,07

Meta Inflação - Limites Sup/Inf5

Selic - Copom - (% a.a.) 5  14,29  19,25  11,55  10,85

Taxa de câmbio - R$ / US$ 6  R$ 2,27  R$ 2,74  R$ 1,94  R$ 2,29

Mundial - PIBpm - var. real anual7  3,75  3,96  3,94  3,17

Brasil PIBpm: var. real anual8  2,84  2,91  4,50  1,10

* - Tesouro Nacional (https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/246449/Anexos+RTN+Set+2016.xlsx/a6fbd940-caf4-4f0a-af89-eeba9864f595)

1 - Recursos transitórios referentes à amortização de contratos de Itaipu com o Tesouro Nacional.

2 - Pelo critério “abaixo-da-linha”, sem desvalorização cambial.  Fonte: Banco Central do Brasil.

**-  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema de Contas Nacionais Referência 2000 (IBGE/SCN 2000 Anual) - SCN_CTCR

3 -  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (IBGE/SNIPC) - PRECOS_IPCAG

4 - Histórico de Metas para a Inflação no Brasil - (http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf)

5 - Banco Central do Brasil, Boletim, Seção mercado financeiro e de capitais (Bacen/Boletim/M. Finan.) - BM366_TJOVER366

6 -  Comercial - compra – média

*** - IPEADATA (http://www.ipeadata.gov.br/)

7 - Para 2014 e 2015, estimativas do Banco Mundial (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&start=1997)

8 - Para 2014 e 2015, estimativas IBGE (ftp://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Contas_Nacionais_Trimestrais/Tabelas_Completas/Tab_Compl_CNT.zip) e BCB (http://www.bcb.gov.br/
pec/Indeco/Port/ie1-51.xls).




