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e a Bolsa pré-parto
ficante

Grávida

Vem chegando o simpatia é Quase amor 
alô Burguesia de ipanema!

tá pintando um clima...
... é hoje Que o “Quase” Vira amor.

25 anos – Bodas de prata

Samba de 2009 do bloco Simpatia é QuaSe amor1  

ceSar caldeira
adVogado

ABSTINÊNCIA
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Avenida Vieira Souto repleta de 
foliões e fantasias.

– Professor!
– Olá! Como vai? Você se chama...
– José K. 
– Continua trabalhando no Jurídico 

do banco? 
– Sim.
– E curtindo o Carnaval sem culpa?
– Não. No dia do meu aniversário de 

30 anos fui citado numa ação de alimen-
tos gravídicos. Minha noiva tinha vindo 
do Espírito Santo para passar o fim de 
semana comigo. Foi uma confusão.

– E você é o pai?
– Não! A moça é estagiária na em-

presa. Fiquei com ela uma vez depois 
de uma festa no final do ano. 

– Vocês foram vistos juntos? 
– Sim, mas as testemunhas não 

viram nada de comprometedor.
– O juiz vai julgar indícios de pa-

ternidade... Vamos fazer o seguinte. 
Ao invés de você ficar ansioso agora, 
escreve aqui o seu e-mail e aproveite 
o bloco. Envio para você um texto que 
escrevi sobre o direito de alimentos 
da mulher gestante para a revista In-
teligência. Espero que esclareça como 
é esse processo. Ah! Leia esse cartaz 
que está no carro de som.

– “Plastifique seu documento. Use 
camisinha!”2 É isso aí.Valeu, Mestre.

Ele: Eu sou seresteiro
Poeta e cantor.

Ela: O meu tempo inteiro
Só zombo do amor.

Ele: Eu tenho um pandeiro.
Ela: Só quero violão.

Ele: Eu nado em dinheiro.
Ela: Não tenho um tostão.

Noite dos Mascarados –  

Chico Buarque (1966)

Lei nº 11.804
Desde 6 de novembro de 2008 está 

em vigor a Lei 11.804 que disciplina o 
direito de alimentos da mulher ges-
tante. Os alimentos compreenderão 
os valores suficientes para cobrir as 
despesas adicionais do período de 
gravidez e que dela sejam decorren-
tes da “concepção ao parto”. Estão 
incluídos gastos com a alimentação 
especial, assistência médica e psicoló-
gica, exames complementares, inter-
nações, parto, medicamentos e demais 
prescrições preventivas e terapêuticas 
indispensáveis, a “juízo do médico”, 
além de outras despesas que o juiz 
considere pertinente3. Esses alimentos 
referem-se à parte das despesas que 
deverá ser custeada pelo “futuro pai”, 
considerando-se a contribuição que 
também deverá ser dada pela mulher 
grávida, na proporção dos recursos 
de ambos4.

A Lei nº 11.804 cria uma “nova” 
legitimada ativa para propor ação de 
alimentos: a “mulher grávida” – que 
não seja casada, que não viva em união 
estável ou que não seja parente5. A 
autora pode ser a namorada, ou a “fi-
cante”, com todas as possíveis variantes, 
porque a Lei visa fazer o “suposto pai” 
biológico pagar alimentos. 

A Lei não exige prova de paternidade, 
através de laudos médicos ou periciais 
de DNA, para que sejam impostos ali-
mentos provisórios. Convencido da 
existência de “indícios da paternida-
de”, o juiz fixará “alimentos gravídicos” 
que perdurarão até o nascimento da 
criança, sopesando as necessidades 
da parte autora e as possibilidades da 
parte ré (art. 6º da Lei nº 11.804). As 
despesas do “suposto pai” não ter-
minam aí. Após o “nascimento com 

vida”, os alimentos gravídicos ficam 
convertidos em “pensão alimentícia 
em favor do menor”6 até que uma das 
partes solicite a sua revisão (parágrafo 
único do art. 6º da Lei nº 11.804). Esta 
obrigação alimentar imposta pela Lei 
tem natureza jurídica mista: é um direito 
de conteúdo patrimonial e finalidade 
pessoal exigido do pai (devedor).

Esta Lei protege o nascituro7 ao 
propiciar à namorada fiel, cujo na-
morado está bem empregado ou tem 
recursos patrimoniais e financeiros, 
uma ação com rito especial para as-
segurar boas condições de gestação. 
Nesta hipótese marcada pela boa-fé 
da gestante, afirmam-se o princípio 
constitucional da dignidade humana 
e os direitos à vida e a saúde; tal-
vez até contribua para a paternidade 
responsável. Estatísticas do Registro 
Civil indicam que cerca de 30% das 
crianças nascidas no Brasil não têm 
pai declarado8.

Investigações de paternidade têm 
importância social e impacto crescen-
te nas atividades forenses. O Tribunal 
de Justiça do Rio registrou, em 2007, 
6.784 pedidos de perícias de DNA para 
investigação de paternidade. Desde 
1997, ano em que foi firmado o contrato 
entre a instituição e a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 25 mil 
perícias de DNA já foram realizadas. 
No decorrer de 2008, porém, a procura 
chegou a superar 600 pedidos, nos 
meses de março, junho e julho, que 
tiveram, respectivamente, 626, 629 e 616 
solicitações. Desde 1997, o número de 
pedidos aumentou significativamente. 
Em 2008, cada exame custava ao Fundo 
Especial do TJ R$ 375,00 – modelo 
padrão, com o suposto pai, filho e 
mãe vivos, sendo utilizada tecnologia 

ABSTINÊNCIA
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Tourinho, decidiu-se ouvir primeiro a 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS), 
que, tendo por relator o senador Marco 
Maciel, proferiu parecer favorável, com 
duas emendas.

Na CCJ, a relatora foi a senadora 
Serys Slhessarenko (PT-MT). Faremos a 
análise do projeto de Lei original que, 
a partir dessa deliberação, tornou-se 
o projeto de Lei nº 7.376 de 2006.

ObjetO da Lei e âmbitO de sua apLicaçãO
No art. 1º da PL nº 62 é indicado 

o objeto da Lei e o âmbito de sua 
aplicação14. Foi aprovado o texto origi-
nal: Art. 1º Esta Lei disciplina o direito 
de alimentos da mulher gestante e a 
forma como será exercido.

A justificação afirma que o projeto 
visa assegurar à mulher gestante o 
direito de pleitear ajuda financeira do 
suposto pai, com vistas a garantir-lhe 
uma gravidez saudável. A proposição 
prevê expressamente algo que já vem 
sendo adotado no Brasil por construção 
doutrinária e jurisprudencial: a possibi-
lidade de se conceder alimentos com 
vistas a assegurar o “mínimo necessário” 
durante o período de gestação, que 
é, por natureza, um período contur-
bado, durante o qual a mulher possui 
necessidades especiais. 

abrangência dOs aLimentOs 
gravídicOs

O art. 2º compreende norma de 
direito material destinada a definir a 
abrangência com que os alimentos 
gravídicos deverão ser considerados. 
É sobre este ponto que incidirá uma 
emenda.

No PL nº 62 o art. 2º tinha a redação 
seguinte: “Os alimentos de que trata 
esta Lei compreenderão os valores 

suficientes para arcar com despesas 
de exames médicos pré-natal, medi-
camentos, alimentação especial, entre 
outras indispensáveis a uma gravidez 
saudável.” 

O senador Rodolpho Tourinho em 
sua justificação afirmava que a apro-
vação do projeto será “um importante 
passo para possibilitar que a mulher 
gestante, sem recursos, possa realizar 
os exames pré-natais, contribuindo 
para a melhoria da sua saúde nesse 
período e reduzindo a mortalidade 
infantil, combatendo assim problemas 
sociais importantes que assolam nosso 
país e, decerto, “reduzindo os gastos 
públicos nessa seara”15.

A Emenda nº 02, oriunda da Co-
missão de Assuntos Sociais, modificava 
o art. 2º do PL nº 62, pretendendo 
“dar maior abrangência aos alimentos 
gravídicos, de forma a compreender 
quaisquer despesas realizadas no pe-
ríodo da gravidez.”

A relatora da CCJ, senadora Serys 
Slhessarenko ponderou que não acei-
tava a Emenda nº 02 da CAS, pelos 
mesmos motivos que também não 
podia concordar com a redação ori-
ginal para o art. 2º do Projeto, objeto 
da referida Emenda. Isso porque, se, 
por um lado, os alimentos gravídicos 
devem ter uma abrangência tal que 
compreenda quaisquer despesas du-
rante a gravidez, por outro, “há que se 
delimitar essa colaboração do suposto 
futuro pai apenas à proporção que 
corresponda, na medida das possi-
bilidades de cada um, aos efetivos 
acréscimos decorrentes da gravidez, 
de forma que os alimentos gravídicos 
“não acabem se prestando ao indevi-
do sustento total da mulher grávida 
pelo suposto futuro pai, independente 

de ponta por parte do laboratório de 
diagnósticos. 

Porém, com a Lei nº 11.804, que 
dificulta a defesa do suposto pai, cresceu 
o risco de expansão dos “golpes de 
barriga”. Como fica a situação jurídica 
do suposto pai que após o nascimento 
com vida da criança constata, com 
o exame de DNA, que não é o pai 
biológico?

Neste artigo será apresentada 
a história legislativa dos alimentos 
gravídicos. O projeto de Lei aprova-
do pelo Senado Federal tramitou pela 
Câmara dos Deputados sem qualquer 
emenda. O presidente Lula mudou-o 
inteiramente através de vetos parciais. 
O Congresso Nacional – que, ao reabrir 
seus trabalhos, em fevereiro de 2009, 
encontrará 1152 vetos presidenciais não 
analisados – poderá ainda derrubar os 
artigos vetados do projeto original9. 
Ou aprovar nova Lei sobre a mesma 
matéria, revogando a Lei 11.804. Por 
tudo isso é importante discutir aspec-
tos constitucionais, e de direito civil e 
processo civil da Lei 11.804. 

aLimentOs gravídicOs: trajetória  
nO cOngressO naciOnaL

A origem da Lei nº 11.804 está 
no projeto de Lei do Senado nº 62, 
apresentado em 24 de março de 2004 
por Rodolpho Tourinho Neto10, do PFL 
da Bahia 11. O texto original do projeto 
contém onze artigos 12. De início, a ma-
téria foi encaminhada exclusivamente 
para a Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), em caráter terminativo 

13, por despacho da presidência do 
Senado, exercida à época por Renan 
Calheiros. No entanto, em razão da 
aprovação do Requerimento nº 163, 
de 2005, do próprio senador Rodolpho 
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dos ganhos da requerente e sem que 
ela também tenha uma participação 
proporcional nessas despesas”16. 

O resultado final virou o art. 2º do 
Projeto de Lei nº 7.376, no Senado, em 
2006, que foi aprovado sem alterações 
pela Câmara dos Deputados. O texto 
seguinte também não foi alvo de veto 
presidencial. É atualmente o art. 2º da 
Lei 11.804/08: 

“Os alimentos de que trata esta Lei 
compreenderão os valores suficientes 
para cobrir as despesas adicionais do 
período da gravidez e que sejam dela 
decorrentes, da concepção ao parto, 
inclusive as referentes a alimentação 
especial, assistência médica e psi-
cológica, exames complementares, 
internações, parto, medicamentos 
e demais prescrições preventivas e 
terapêuticas indispensáveis, a juízo 
do médico, além de outras que o juiz 
considere pertinentes.” 

“Parágrafo único. Os alimentos de 
que trata este artigo referem-se à parte 
das despesas que deverá ser custea-
da pelo futuro pai, considerando-se a 
contribuição que também deverá ser 
dada pela mulher grávida, na proporção 
dos recursos de ambos.”

FOrO cOmpetente
Os artigos subseqüentes, do 3º ao 

10º, dispõem sobre a ritualística pro-
cessual da pretensão aos alimentos. 
O art. 3º do PL nº 62/04 versa sobre 
o foro competente para processar e 
julgar as ações de alimentos graví-
dicos. É importante notar que este 
dispositivo não sofreu emendas no 
Senado Federal nem na Câmara dos 
Deputados. O art. 3º afirmava: “Aplica-
se, para a aferição do foro competente 
para o processamento e julgamento 

das ações de que trata esta Lei, o 
art. 94 do Código de Processo Civil 
(CPC)17”. Portanto, adotou-se como 
foro competente o do réu (suposto 
pai), como regra. Esta deliberação le-
gislativa é expressamente contrária à 
regra do art. 100, II do CPC, que afirma: 
“É competente o foro do domicílio ou 
da residência do alimentando,18 para 
a ação em que se pedem alimentos”19. 
Tanto as ações de alimentos em ca-
samento como aquelas baseadas em 
união estável e parentesco são regidas 
pelo art. 100, II do CPC. 

Por que os senadores e os deputa-
dos federais se afastaram da regra de 
competência especial do art. 100, II do 
CPC? Este é um exemplo de como a 
falta de discussão no Poder Legislativo 
propicia dúvidas sobre o significado 
de suas decisões. 

requisitOs indispensáveis  
da petiçãO iniciaL

No art. 4º do PL nº 62/2004 são 
estabelecidos os requisitos indispen-
sáveis da petição inicial: “Na petição 
inicial, necessariamente instruída com 
laudo médico que ateste a gravidez e 
sua viabilidade, a parte autora indicará 
as circunstâncias em que a concep-
ção ocorreu e as provas que dispõe 
para provar o alegado, apontando, 
ainda, o suposto pai, sua qualificação 
e quanto ganha aproximadamente ou 
os recursos de que dispõe, e exporá 
suas necessidades”. Este dispositivo 
tramitou e foi aprovado sem qualquer 
emenda no Senado Federal e Câmara 
dos Deputados.

Este artigo merece uma discussão 
crítica. Por um lado, uma apreciação 
favorável ao dispositivo afirmaria o 
seguinte: “Os requisitos estabelecidos 

são razoáveis e estabelecem critérios 
legais úteis para a avaliação judicial”. 
Primeiro, a comprovação da gravidez 
é indispensável; é aspecto probatório 
mínimo. A prova da gravidez por laudo 
médico ajudará a determinar a época 
da concepção; “os alimentos gravídicos 
serão devidos a partir dessa época.” 
A avaliação médica da viabilidade da 
gravidez dará subsídios ao juiz para 
determinar, minimamente, se é uma 
gravidez de alto risco, ou não, o que 
repercutirá na fixação do quantum 
alimentício. 

Segundo, a petição inicial des-
creverá os fatos que ocorreram e 
apresentará provas que – superando 
dúvidas razoáveis – permitam concluir 
que o homem indicado é o pai. Este 
é o requisito crucial para se acolher 
o pedido da gestante: ela manteve 
conjunção carnal com o suposto pai 
na época da concepção e que as re-
lações sexuais eram exclusivas. Este 
é o escopo da prova pré-constituída 
que se exige para se avaliar se a ação 
é movida com boa-fé20. Sem que isto 
fique documentado na petição inicial 
haverá, de fato, inversão do ônus da 
prova para o indigitado pai que terá 
que provar que não é o pai biológico e 
oportunidade para decisões injustas. 
Por isso, a cognição sumária feita pelo 
juiz precisará ser cautelosa, rigorosa 
e perspicaz.

Terceiro, a fixação dos alimentos 
gravídicos provisórios devem se orientar 
pelo princípio da proporcionalidade 
existente entre a capacidade do su-
posto pai e a necessidade da mulher 
gestante21.

Por outro lado, o art. 4º do PL nº 
62/2004 pode ser atacado pelos fun-
damentos seguintes. Primeiro, mesmo 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

22

se a gravidez for inviável ocorrerão 
despesas a serem pagas nos termos do 
artigo 2º. Segundo, não seria necessário 
incluir que na petição inicial “a parte 
autora indicará as circunstâncias em 
que a concepção” ocorreu por duas 
razões: a) o art. 282, III do CPC adotou 
a teoria da substanciação da causa de 
pedir para a qual interessa a descrição 
do contexto fático em que as partes 
se encontram envolvidas22; b) haveria 
uma indevida invasão da intimidade 
da gestante. 

audiência de justiFicaçãO 
O art. 5º do PL nº 62/ 2004 foi apro-

vado sem qualquer emenda no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados. 
Na justificativa o senador Rodolpho 
Tourinho escreve: “Assim, sem olvidar 
da necessidade de elementos mínimos 
de convicção, o projeto estabelece pro-
cedimento de cognição sumária para 
que o juiz afira a existência de indícios 
da paternidade imputada”23. 

No PL nº 7.376/2006 que foi en-
viado à apreciação do presidente da 
República constava o art. 5º: Recebi-
da a petição inicial o juiz designará 
audiência de justificação onde ouvirá 
a parte autora e apreciará as provas 
de paternidade, em cognição sumá-
ria, podendo tomar depoimento da 
parte ré, de testemunhas e requisitar 
documentos.

A audiência de justificação é, ordi-
nariamente, marcada para comprovar 
uma situação fática para obter uma 
medida liminar.24 No PL 7376/2006 os 
senadores e deputados pretenderam 
que a fixação dos alimentos fosse feita 
a partir das provas obtidas na audiência 
de justificação.

indíciOs de paternidade
O art. 6º do PL nº 62/2004 foi 

mantido sem qualquer emenda no 
Senado ou na Câmara. O presidente 
não vetou este dispositivo, que agora 
vigora na Lei 11.804/2008: Convencido 
da existência de indícios da paternida-
de, o juiz fixará alimentos gravídicos 
que perdurarão até o nascimento da 
criança, sopesando as necessidades 
da parte autora e as possibilidades 
da parte ré. 

Parágrafo único. “Após o nascimento 
com vida, os alimentos gravídicos ficam 
convertidos em pensão alimentícia 
em favor do menor até que uma das 
partes solicite a sua revisão.”

respOsta dO réu
O art. 7º do PL nº 62/2004 foi 

também mantido sem emendas no 
Senado e na Câmara dos Deputados. 
Não houve veto presidencial sobre este 
dispositivo que consta agora da Lei 
11.804/2008. O réu será citado para 
apresentar resposta em cinco dias.

O prazo é curto, o que trará difi-
culdades para a defesa do suposto 
pai. Na Lei dos Alimentos25, o art. 5º, 
§ 1º, autoriza o juiz ao fixar a data da 
audiência de conciliação e julgamento 
um “prazo razoável que possibilite ao 
réu a contestação da ação proposta”. 
Este prazo de cinco dias é usado nas 
ações cautelares26, sugerindo que o 
projeto de Lei se inspirou no proce-
dimento cautelar que inclui a “audi-
ência de justificação” (art. 5º do PL 
nº 62/2004).

cOntestaçãO da paternidade
Aqui está o cerne da discussão, do 

ponto de vista da defesa do suposto 

pai. O PL nº 62/2004 na justificativa 
do senador Rodolpho Tourinho as-
severou: “Por outro lado, o projeto 
cria mecanismos de oposição por 
parte do suposto pai, permitindo a 
contestação e a suspensão do valor 
fixado a título de alimentos gravídicos, 
mediante depósito em juízo. Impõe, 
entretanto, retroatividade até a data 
da citação.”27

A redação original no PL nº 62/2004 
era protetora dos interesses do suposto 
pai: “Art. 8º Se não for contestada a 
paternidade, o juiz, apreciando a res-
posta do réu, poderá alterar o valor 
dos alimentos; “caso haja contestação, 
o valor dos alimentos fixado pelo juiz 
será recolhido em depósito bancário 
à ordem do juízo até o nascimento 
da criança.”

“§ 1º Havendo oposição à pater-
nidade, a procedência do pedido do 
autor dependerá da realização de 
exame pericial que comprove a pa-
ternidade.

§ 2º Os alimentos serão devidos 
desde a data da citação do réu.”

O caput do art. 8º e seu parágra-
fo primeiro foram rejeitados ainda na 
Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado Federal. A relatora, sena-
dora Serys Slhessarenko, justificou a 
supressão da maneira seguinte:

“Há também objeções a fazer no 
que se refere ao caput do art. 8º do 
Projeto, pois a fórmula nele estabelecida, 
de que o juiz poderá alterar o valor 
dos alimentos se não for contestada a 
paternidade, parece-nos despicienda, 
uma vez que o nosso ordenamento já 
comporta o entendimento de que o 
juiz deverá fundamentar sempre a sua 
decisão e jamais poderá julgar extra 
petita, isto é, conferir além daquilo 
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que a parte pediu na sua petição ini-
cial. Porém, sempre poderá conceder 
menos, desde que fundamentada a 
sua decisão.

Além disso, esse mesmo dispositivo 
também estabelece uma extravagante 
fórmula de que, se houver contesta-
ção quanto à paternidade, deverá a 
pensão alimentícia ser recolhida em 
depósito bancário à ordem do juízo 
até o nascimento da criança. Ora, se 
os alimentos gravídicos estão sendo 
criados para dar suporte financeiro 
à futura mãe arcar com as despesas 
necessárias a uma gravidez saudável 
e segura, não faz sentido determinar 
que os recursos indispensáveis aos 
exames pré-natais, consultas médicas, 
medicamentos e etc, fiquem indispo-
níveis até o nascimento da criança, 
indiferente às inadiáveis necessidades 
da mulher grávida.”

Assim o texto do artigo, que foi 
depois aprovado pela Câmara dos 
Deputados, ficou com a redação se-
guinte: “Art. 8º Havendo oposição à 
paternidade, a procedência do pedido 
do autor dependerá da realização de 
exame pericial pertinente.”

quandO é que O supOstO pai  
cOmeça a pagar?

O PL nº 62/2004 manteve a norma 
prevista na Lei dos Alimentos, art. 13 § 
2º: Os alimentos são devidos desde a 
data da citação do réu. Esta norma foi 
aprovada sem emendas no Senado e 
na Câmara dos Deputados.

respOnsabiLidade civiL  
da gestante grávida

Aqui está um dos pontos mais po-
lêmicos desta Lei. Como fica a situação 
jurídica do “suposto pai” que, após 

o nascimento com vida da criança, 
constata, por meio o exame de DNA, 
que não é o verdadeiro pai? 

Esta foi a questão mais debatida 
na trajetória da PL nº 62/2004. Na 
justificativa do senador Rodolpho 
Tourinho consta: “Registre-se, ainda, 
que a falsa indicação de paternida-
de, apurada mediante exame pericial 
por contestação do réu, importará ao 
autor [“sic”]28 responsabilidade obje-
tiva pelos danos materiais e morais 
causados”29. 

A relatora da CCJ do Senado, Serys 
Slhessarenko, sintetizou em seu parecer: 
“No caso de negativa de paternidade 
na contestação, estabelece o Projeto 
que a improcedência do pedido, com 
base nessa alegação, sempre depen-
derá da realização de exame pericial, 
sendo que, não confirmada a paterni-
dade, a autora responderá pelos danos 
morais e materiais causados ao autor, 
devolvendo-se a pensão alimentícia em 
liquidação nos próprios autos.”30

No voto da relatora da Comissão 
de Seguridade Social e Família, depu-
tada Solange Almeida, também existe 
referência ao dispositivo: “Ressalte-se 
que a proposição contém preceito que 
garante a cidadãos a quem se impute 
injusta ou por má-fé paternidade não 
comprovada pericialmente o direito 
de ingressar com ações indenizatórias 
por danos materiais e morais.”

Observe-se que a “liquidação nos 
autos” é extremamente positiva para 
dar celeridade a uma ação que apontou 
equivocadamente o suposto pai, redu-
zindo a injustiça de que foi vítima.

O texto aprovado sem emendas 
no Senado e Câmara se tornou, no 
PL 7.376, o Art. 10º: “Em caso de re-
sultado negativo do exame pericial 

de paternidade, o autor responderá, 
objetivamente, pelos danos materiais 
e morais causados ao réu.

Parágrafo único. A indenização será 
liquidada nos próprios autos.”

Última observação: foi aprovada 
sem emendas ou veto presidencial, 
o dispositivo do PL nº 62/2004 que 
declarou que: Art. 11 Aplicam-se su-
pletivamente nos processos regulados 
por esta Lei as disposições da Lei nº 
5.478, de 25 de julho de 1968, e do 
Código de Processo Civil.

Eu, por mim, queria isso e aquilo 
Um quilo mais daquilo,  

um grilo menos disso 
É disso que eu preciso  

ou não é nada disso 
Eu quero todo mundo  

nesse carnaval... 
Eu quero é botar meu bloco na rua 

Brincar, botar pra gemer 
Eu quero é botar meu bloco na rua 

Gingar, pra dar e vender

Eu quero é botar meu bloco na rua – 
Sérgio Sampaio (1972) 

sOLicitaçãO de vetOs peLO ibdFam
A entidade da sociedade que mais 

ostensivamente participou do lobby 
por vetos junto ao presidente da Re-
pública foi o Instituto Brasileiro de 
Direito de Família (IBDFAM)31. Devido 
à importância dos vetos presidenciais, 
transcreve-se a seguir o teor do OF/
PRESI. Nº 415/2007, assinado por Ro-
drigo da Cunha Pereira, presidente do 
IBDFAM: “O PL 7376/06, que aguarda 
a sanção de V. Exa, no entendimento 
do IBDFAM, é inovador e necessário, 
mas apresenta alguns equívocos que 
comprometem a sua aplicabilidade. 
Não se discute a salutar intenção do 
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legislador em fornecer às mulheres 
grávidas o que lhes é de direito, 
mas as disposições dos artigos do 
PL apresentam incongruências que 
vilipendiam a Lei de Alimentos e os 
princípios constitucionais, do acesso 
à justiça, da responsabilidade paren-
tal e do melhor interesse da criança, 
entre outros.”

A seguir, destacamos graves equí-
vocos artigos abaixo elencados e jus-
tificados:

Art. 3º “Aplica-se, para a aferição 
do foro competente para o proces-
samento e julgamento das ações de 
que trata esta Lei, o art. 94 do Código 
de Processo Civil. “

Não se pode fixar a competência 
no domicílio do réu (CPC, art. 94), já 
que estatuto processual concede foro 
privilegiado ao credor de alimentos 
(CPC, art. 100, inc. II). Além do mais, 
o PL deve ser interpretado da forma 
que melhor atenda ao interesse da 
gestante.

Art. 5º “Recebida a petição inicial, o 
juiz designará audiência de justificação 
onde ouvirá a parte autora e apreciará 
as provas da paternidade em cognição 
sumária, podendo tomar depoimento 
da parte ré, de testemunhas e requisitar 
documentos.”

Congestionado como está o nos-
so Judiciário, seria um contra-senso a 
necessidade da audiência para fixação 
de alimentos. A gestante corre o risco 
de não ter os alimentos fixados antes 
que seu filho nasça. Sugerimos que o 
juiz convencido da existência de indí-
cios da paternidade fixe os alimentos 
sem a necessidade de realização da 
solenidade.

Art. 8º ”Havendo oposição à pa-
ternidade, a procedência do pedido 

do autor dependerá da realização de 
exame pericial pertinente.”

Se não vetada, essa disposição pode 
pôr em risco a vida da criança. É con-
senso na comunidade médica que o 
exame de DNA em líquido amniótico 
pode comprometer a gestação

Art. 9º “Os alimentos serão devidos 
desde a data da citação do réu.”

Esse dispositivo favorece às mano-
bras do réu para esquivar-se do oficial de 
justiça, atrasando o trâmite e a fixação 
de alimentos. Ao depois, o dispositivo 
afronta jurisprudência já consolidada 
dos tribunais e se choca com a Lei de 
Alimentos, que de modo expresso diz 
em seu art. 4º: ao despachar a ini-
cial o juiz fixa, desde logo, alimentos 
provisórios. O intuito do legislador é 
claro: garantir o melhor interesse da 
criança (art. 4º do ECA)

Tendo em vista os princípios cons-
titucionais da dignidade humana e 
solidariedade solicitamos a V. Exa. que 
vete os artigos supracitados para que 
, de fato, seja assegurada o bem-estar 
de milhares de gestantes, futuras mães 
e crianças brasileiras.”

Você pensa que cachaça é água 
Cachaça não é água não 

Cachaça vem do alambique  
E água vem do ribeirão.

Cachaça – Mirabeau Pinheiro-Lúcio 
de Castro-Heber Lobato (1953)

vetOs parciais dO presidente  
da repúbLica

Aprovado no Senado Federal e Câ-
mara dos Deputados, o PL no 7.376 
foi para a apreciação do presidente 
da República, que, por meio de ve-
tos parciais, mudou dramaticamente 
o teor da matéria regulada. Dirigida 

ao presidente do Senado Federal, a 
mensagem nº 853, de 5 de novembro 
de 2008, apresenta os vetos parciais 
do presidente da República ao projeto 
de Lei nº 7.376, de 2006. Os aspec-
tos principais da Mensagem são os 
seguintes:

“Ouvidos, o Ministério da Justiça, 
a Advocacia-Geral da União e a Se-
cretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres manifestaram-se pelo veto 
aos seguintes dispositivos:”

art. 3º 
“Art. 3o Aplica-se, para a aferição do 

foro competente para o processamento 
e julgamento das ações de que trata 
esta Lei, o art. 94 da Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil.” 
razões dO vetO

“O dispositivo está dissociado da 
sistemática prevista no Código de 
Processo Civil, que estabelece como 
foro competente para a propositura 
da ação de alimentos o do domicílio 
do alimentando. O artigo em questão 
desconsiderou a especial condição da 
gestante e atribuiu a ela o ônus de 
ajuizar a ação de alimentos gravídi-
cos na sede do domicílio do réu, que 
nenhuma condição especial vivencia, 
o que contraria diversos diplomas nor-
mativos que dispõem sobre a fixação 
da competência.” 

art. 5º
“Art. 5o Recebida a petição inicial, o 

juiz designará audiência de justificação 
onde ouvirá a parte autora e apreciará 
as provas da paternidade em cognição 
sumária, podendo tomar depoimento 
da parte ré e de testemunhas e requi-
sitar documentos.” 
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razões dO vetO

“O art. 5o ao estabelecer o pro-
cedimento a ser adotado, determina 
que será obrigatória a designação de 
audiência de justificação, procedimento 
que não é obrigatório para nenhuma 
outra ação de alimentos e que causará 
retardamento, por vezes, desnecessário 
para o processo.” 

Ouvidos, o Ministério da Justiça e a 
Advocacia-Geral da União manifesta-
ram-se ainda pelo veto aos seguintes 
dispositivos:

art. 8º
“Art. 8o Havendo oposição à pa-

ternidade, a procedência do pedido 
do autor dependerá da realização de 
exame pericial pertinente.”
razões dO vetO 

“O dispositivo condiciona a sen-
tença de procedência à realização de 
exame pericial, medida que destoa 
da sistemática processual atualmente 
existente, onde a perícia não é colocada 
como condição para a procedência da 
demanda, mas sim como elemento prova 
necessário sempre que ausente outros 
elementos comprobatórios da situação 
jurídica objeto da controvérsia.” 

art. 10
“Art. 10. Em caso de resultado nega-

tivo do exame pericial de paternidade, 
o autor responderá, objetivamente, 
pelos danos materiais e morais cau-
sados ao réu. 

Parágrafo único. A indenização será 
liquidada nos próprios autos.” 
razões dO vetO

“Trata-se de norma intimidadora, 
pois cria hipótese de responsabilidade 
objetiva pelo simples fato de se in-
gressar em juízo e não obter êxito. O 

dispositivo pressupõe que o simples 
exercício do direito de ação pode causar 
dano a terceiros, impondo ao autor 
o dever de indenizar, independente-
mente da existência de culpa, medida 
que atenta contra o livre exercício do 
direito de ação.” 

Ouvidos, o Ministério da Justiça e a 
Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres manifestaram-se ainda pelo 
veto ao seguinte dispositivo:

art. 9º
“Art. 9o Os alimentos serão devidos 

desde a data da citação do réu.” 
razões dO vetO

“O art. 9o prevê que os alimentos 
serão devidos desde a data da citação 
do réu. Ocorre que a prática judiciária 
revela que o ato citatório nem sempre 
pode ser realizado com a velocidade 
que se espera e nem mesmo com a 
urgência que o pedido de alimentos 
requer. Determinar que os alimentos 
gravídicos sejam devidos a partir da 
citação do réu é condená-lo, desde 
já, à não-existência, uma vez que a 
demora pode ser causada pelo próprio 
réu, por meio de manobras que visam 
impedir o ato citatório. Dessa forma, 
o auxílio financeiro devido à gestante 
teria início no final da gravidez, ou 
até mesmo após o nascimento da 
criança, o que tornaria o dispositivo 
carente de efetividade.” 

Por fim, o Ministério da Justiça 
manifestou-se pelo veto ao seguinte 
dispositivo:

art. 4º
“Art. 4o Na petição inicial, ne-

cessariamente instruída com laudo 
médico que ateste a gravidez e sua 
viabilidade, a parte autora indicará as 

circunstâncias em que a concepção 
ocorreu e as provas de que dispõe 
para provar o alegado, apontando, 
ainda, o suposto pai, sua qualificação 
e quanto ganha aproximadamente ou 
os recursos de que dispõe, e exporá 
suas necessidades.”
razões dO vetO

“O dispositivo determina que a 
autora terá, obrigatoriamente, que 
juntar à petição inicial laudo sobre a 
viabilidade da gravidez. No entanto, a 
gestante, independentemente da sua 
gravidez ser viável ou não, necessita 
de cuidados especiais, o que enseja 
dispêndio financeiro. O próprio art. 
2o do projeto de lei dispõe sobre o 
que compreende os alimentos graví-
dicos: ‘valores suficientes para cobrir 
as despesas adicionais do período de 
gravidez e que sejam dela decorren-
tes, da concepção ao parto, inclusive 
referente à alimentação especial, as-
sistência médica e psicológica, exames 
complementares, internações, parto 
e demais prescrições preventivas e 
terapêuticas indispensáveis (...)’. Esses 
gastos ocorrerão de qualquer forma, 
não sendo adequado que a gestan-
te arque com sua totalidade, motivo 
pelo qual é medida justa que haja 
compartilhamento dessas despesas 
com aquele que viria a ser o pai da 
criança. 

Essas, Senhor Presidente, as razões 
que me levaram a vetar os dispositivos 
acima mencionados do projeto em 
causa, as quais ora submeto à elevada 
apreciação dos Senhores Membros 
do Congresso Nacional.”

Os dois cantam juntos:  
Mas é carnaval 

Não me diga mais quem é você 
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Anterior à reforma do art. 273 do 
Código de Processo Civil (CPC, Lei 
nº 8.952/1994),35 a Lei dos Alimen-
tos (Lei nº 5.478 de 1968) pertence 
a uma época em que antecipações 
de tutela eram previstas em regras 
especiais, para hipóteses limitadas. O 
art. 2º da Lei dos Alimentos exige para 
a concessão de alimentos provisórios 
a “prova pré-constituída” da relação 
alimentar. No caso em discussão: a 
prova da paternidade36. Os alimentos 
provisórios são fixados por despacho 
judicial no início da ação de alimentos, 
sem ser ouvida a parte contrária (o 
suposto pai biológico). A antecipa-
ção de tutela do art. 273, caput, do 
CPC exige, de maneira assemelhada, 
a “prova inequívoca” que indique a 
“verossimilhança da alegação”.

O ônus da prOva da autOra
O “ônus da prova incumbe à auto-

ra” (mulher gestante) quanto ao fato 
constitutivo do seu direito (CPC, art. 
333, I). A obrigação alimentar tem 
como pressuposto a existência de 
um determinado vínculo parental: 
o indigitado réu provavelmente te-
ria “engravidado” a autora. Mas qual 
seria a “prova pré-constituída” que 
convenceria o juiz sobre as alegações 
de fato da causa?37 

Dado o consentimento da autora 
e do réu, e considerando o advento 
da técnica de PCR (polymerase chain 
reaction) o teste de verificação de pa-
ternidade pode ser feito através da 
análise em DNA contido nas células do 
líquido amniótico ou das vilosidades 
coriônicas da placenta, ao redor do início 
do quarto mês de gestação38. Dado o 
risco e custo existente neste exame 
provavelmente não será usado. 

Existe no Código Civil (CC) de 2002, 
no art. 1.597, I e II, a presunção legal 
da paternidade39. O pai é aquele in-
dicado pelo casamento40. Hoje esta 
presunção legal é relativa (juris tantum), 
podendo-se fazer prova em contrário41. 
A Lei civil não estendeu a presunção 
de paternidade para a união estável. 
A jurisprudência vem se inclinando 
para reconhecer esta presunção ao 
ponto de dispensar a investigação de 
paternidade quando demonstrada a 
notória convivência estável de um casal 
e que mulher deu à luz na constância 
da união estável42.

O CC atual afirma que a filiação é 
provada pela certidão do termo de 
nascimento assentado no Registro Civil 
(art. 1603). Mas, segundo o art. 1605,43 
poderá também ser evidenciada por 
“qualquer outro modo admissível” em 
direito: 1) quando houver começo de 
prova por escrito, proveniente dos pais, 
conjunta ou separadamente, ou; 2) 
quando existirem veementes presunções 
resultantes de fatos já certos.

Assim, bilhetes, cartões ou e-mails 
com referência ao “nosso futuro bebê”, 
pagamento de conta da ginecologista 
pelo indigitado pai ou relacionamentos 
sexualmente exclusivos na época da 
concepção seriam veementes presun-
ções de paternidade. 

Ao aplicar pela primeira vez a Lei 
nº 11.804/2008, que entrou em vigor 
no mês de novembro de 2008, a juíza 
Maria Cristina Costa, da 5ª Vara de 
Família, Sucessões e Cível de Goiânia, 
deferiu no dia 4 de dezembro de 2008, 
pedido de alimentos gravídicos a S.R.M,. 
determinando a A.A. que pagasse à 
gestante, até o dia 10 de cada mês, o 
valor correspondente a 60% do salário 
mínimo. Ao pedir os alimentos gravídicos 

Amanhã, tudo volta ao normal 
Deixe a festa acabar 
Deixe o barco correr 

Deixe o dia raiar 
Que hoje eu sou 

Da maneira que você me quer 
O que você pedir 

Eu lhe dou 
Seja você quem for 

Seja o que Deus quiser (bis).

Noite dos Mascarados –  
Chico Buarque (1966)

avaLiaçãO crítica da Lei nº 11.804
O presidente da República vetou 

seis artigos do projeto de Lei nº 7.376 
que continha doze artigos. Todos os 
artigos que protegiam processualmente 
o suposto pai foram vetados. Esses 
vetos foram saudados pela advogada 
familiarista Maria Berenice Dias32. 

“De forma salutar foram afastados 
dispositivos do projeto que traziam 
todo um novo e moroso procedimento, 
o que não se justificava em face da 
existência da Lei de Alimentos. Perma-
neceu somente uma regra processual: 
a definição do prazo da contestação em 
cinco dias (7º). Com isso fica afastado 
o poder discricionário do juiz de fixar 
o prazo para a defesa (L 5.478/68, 5º, 
§ 1º).”33

A prestação jurisdicional deve ser 
célere na medida do possível, desde que 
respeite a garantia do devido processo 
legal. O exame do pleito em cognição 
sumária34 pelo juiz – devido a uma 
situação de urgência (o período de 
gestação materna) e perigo de dano 
irreparável ou de difícil reparação (não 
pagamento das despesas pelo supos-
to pai) – é baseado em um juízo de 
verossimilhança (probabilidade).
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S.R.M. juntou prova da gravidez nos 
autos e, ainda, “testemunho de duas 
pessoas que atestaram a existência de 
relacionamento amoroso entre ela e 
A.A. em época coincidente com a con-
cepção”, o que para a juíza são “fortes 
indícios da paternidade44.”

deFesa dO supOstO pai
A contestação da paternidade está 

extremamente fragilizada. Salvo se o 
indigitado pai tiver laudos médicos 
ou documentos que comprovem uma 
cirurgia de vasectomia, impotência 
sexual grave ou esterilidade45, a sua 
resposta a ser dada no prazo de cinco 
dias provavelmente não será muito 
convincente. 

É possível provar, através de teste-
munhas, que a gestante, no período da 
concepção, manteve relações sexuais 
com outro ou outros homens. É a cha-
mada exceptio plurium concunbentio 
(exceção do concubinato plúrimo). 
Esta defesa pode se tornar bastante 
usada porque gera dúvida para o juiz 
sobre quem é o pai biológico, o que 
pode ser suficiente para a improce-
dência da ação46. Neste caso talvez a 
decisão sobre alimentos fosse adiada 
para após o nascimento com vida da 
criança, quando se faria o exame pe-
ricial de DNA. 

Outra tese de defesa consiste em 
afirmar que a relação sexual entre a 
gestante e o suposto pai ocorreu em 
período anterior à concepção. Era uma 
linha de defesa bastante usada antes 
do uso do exame de DNA. 

O contestante pode ainda negar que 
conhece a gestante ou que teve com 
ela conjunção carnal, mesmo eventual. 
Essa defesa só seria adequada se o réu 
não temesse uma criteriosa coleta de 

provas, com ouvida de testemunhas. 
Só deve ser usada se corresponde à 
verdade dos fatos, pois implica uma 
terrível exposição no processo, com 
inevitáveis repercussões familiares e 
profissionais. 

O réu pode mover uma ação de-
claratória incidental de negação de 
paternidade solicitando que se faça o 
teste de DNA contido nas células do 
líquido amniótico. Provavelmente este 
pedido não será acolhido devido ao 
risco para a gestante e o feto. 

Enfim, o prognóstico é que, ao 
ponderar o direito de saúde da ges-
tante e do nascituro com os direitos 
patrimoniais do suposto pai, o juiz 
tenderá a favorecer o direito à assis-
tência alimentar e à vida.

O indigitado pai na ação de ali-
mentos gravídicos está numa situação 
cujo ônus probatório é muito difícil 
ou impossível de atender. A doutrina 
usa a expressão “prova diabólica”47 
para designar a prova de algo que 
não ocorreu, ou seja, a prova de fato 
negativo. Como pode o suposto pai 
provar que não engravidou a mulher 
porque usa sempre preservativo?

a pOsiçãO dOutrinária de maria 
berenice dias sObre a Lei nº 11.804

Em seu texto sobre alimentos graví-
dicos, escreve a autora: “Caso o genitor 
não conteste a ação e não proceda 
ao registro do filho, a procedência da 
ação deve ensejar a expedição do man-
dado de registro, sendo dispensável 
a instauração do procedi mento de 
averiguação da paternidade para o 
estabelecimento do vínculo parental”48. 
Com o suposto objetivo de diminuir 
as dificuldades probatórias no campo 
das investigações de “parentalidade”, 

Maria Berenice Dias se socorre de um 
autor para apresentar sua proposta. 

Eis o texto pertinente: “As ações 
que buscam identificar o estado de 
filiação são o exemplo clássico do 
que se chama ação de estado. Por 
isso, ninguém põe em dúvida que 
não se operam os efeitos da revelia 
(CPC art. 320, II). Assim, mesmo que o 
réu seja citado pessoalmente, se não 
contestar, não se reputam verdadeiros 
os fatos afirmados pela autor (CPC, 
art. 319). É necessária a produção de 
provas. Cabe acompanhar o raciocínio 
de Arnoldo Camanho de Assis: será 
colhido o depoimento do represen-
tante do autor, que certamente vai 
ratificar os termos da inicial. Quanto 
às testemunhas, é claro, nada poderão 
dizer sobre o momento da concep-
ção, já que isso somente seria possível 
com o auxílio de uma microcâmera, 
mas vão falar que sabiam do rela-
cionamento afetivo. Assim, somente 
a negativa do réu de submeter-se ao 
DNA (depois de ser marcada a perícia 
mais de uma vez) é que produzirá os 
efeitos da revelia. Só que do decurso 
do prazo da contestação até ser cer-
tificado que o réu não compareceu 
ao exame, quanto tempo decorreu? O 
processo demorou esse tempo todo 
e o juiz fez isso tudo para chegar ao 
fim do processo e decidir com base 
em mera presunção. E, presunção por 
presunção, preferível usar a presunção 
decorrente da revelia.”49

Este raciocínio não tem base legal 
e enseja uma discriminação contra o 
suposto pai que tem seu direito de 
defesa cerceado através de antecipação 
dos efeitos da revelia50. O indigitado 
pai só será pai por reconhecimento 
voluntário ou sentença judicial.

ABSTINÊNCIA
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O papeL dO ministériO púbLicO
Os promotores atuarão nas ações 

de alimentos51 gravídicos como custus 
legis (fiscal da Lei), defendendo a ordem 
jurídica, o bem comum, os interesses 
sociais e individuais indisponíveis e 
a busca da verdade. É difícil prever 
como avaliarão cada caso.52

As normas jurídicas que hoje am-
param a investigação de paternidade 
são, segundo a doutrina majoritária, 
o art. 27 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA)53 e o princípio da 
isonomia entre os filhos, previsto no 
art. 227 § 6º da Constituição Federal 
de 198854. A estas duas normas devem 
ser conjugadas com o art. 1.606 do 
CC (que trata da ação de prova de 
filiação)55. Eis o fundamento jurídico da 
ação investigatória de paternidade.

A Lei nº 8.560 de 1992 regula a 
investigação de paternidade dos fi-
lhos havidos fora do casamento56. Esta 
investigação oficiosa é de caráter ad-
ministrativo. Ela antecede a uma inves-
tigação de paternidade e visa até evitar 
a sua propositura. O procedimento é 
o seguinte: em registro de nascimento 
de menor apenas com a maternidade 
estabelecida, o oficial remeterá ao juiz 
certidão integral do registro e o nome 
e prenome, profissão, identidade e 
residência do “suposto pai”, a fim de 
ser “averiguada oficiosamente” a pro-
cedência da alegação (art. 2º). 

O juiz, sempre que possível, ouvirá 
a mãe sobre a paternidade alegada e 
mandará, em qualquer caso, “notificar 
o suposto pai, independente de seu 
estado civil”, para que se manifeste 
sobre a paternidade que lhe é atribuída 
(art. 2º, § 1º).

A notificação do suposto pai deve 
ser coberta pelo manto do segredo 

de Justiça57, pois ele pode ser casado 
ou viver em união estável. No Rio de 
Janeiro, esta notificação é feita pelo 
Correio! Se o “suposto pai” tiver uma 
esposa ou companheira curiosa, as 
chances de uma confusão ou briga 
são grandes.

No caso do suposto pai confirmar 
expressamente a paternidade, será 
lavrado termo de reconhecimento e 
remetida certidão ao oficial do registro, 
para a devida averbação (art. 2º, § 3º). 
É o caso do reconhecimento voluntário 
da paternidade.

Se o “suposto pai não atender no 
prazo de trinta dias”, a notificação 
judicial, ou “negar a alegada pater-
nidade”, o juiz remeterá os autos ao 
representante do Ministério Público 
para que intente, “havendo elementos 
suficientes”, a ação de investigação de 
paternidade (art. 2º, § 3º). Aqui cessa 
a atuação do juiz no procedimento de 
investigação oficiosa.

Se o promotor não verificar ele-
mentos suficientes de paternidade, 
promoverá o arquivamento do procedi-
mento de investigação oficiosa. Neste 
caso, o procedimento será enviado 
ao Conselho Superior do Ministério 
Público para a homologação do ar-
quivamento ou indicação de outro 
membro do Parquet para atuar em 
defesa dos interesses do menor.

No entanto, se o promotor encontrar 
“elementos suficientes” promoverá a 
ação de investigação de paternidade. 
Apesar do caráter personalíssimo do 
estado de filiação previsto no art. 27 do 
ECA, a Lei nº 8.560/92 no art. 2º, § 4º 
confere a legitimidade ativa (legitimação 
extraordinária) ao Ministério Público. 
Na prática, ocorrem poucos casos de 
promoção da ação de investigação.

Por fim, o arquivamento da inves-
tigação oficiosa pelo Ministério Públi-
co não impede que o menor, através 
da Defensoria Pública ou advogado, 
venha a promover a investigação de 
paternidade. O menor tem legitimidade 
concorrente nos termos do art. 2º §5º 
da Lei nº 8.56058.

respOnsabiLidade civiL: O supOstO  
pai nãO era O pai biOLógicO

O art. 10 do PL nº 7.376 foi vetado 
pelo presidente da República. Como 
fica a situação agora? Em primeiro 
lugar, os alimentos são irrepetíveis 
ou irrestituíveis. A Lei não dispõe ex-
pressamente sobre a impossibilidade 
das prestações alimentares serem de-
volvidas. Foi, por meio de construção 
doutrinária e jurisprudencial brasilei-
ra, que ela fixou esta característica da 
obrigação alimentar. É justificada por 
ser a prestação alimentar de caráter 
assistencial. Uma vez consumidos os 
alimentos não há como devolvê-los. 
Assim sendo, mesmo vindo a ser des-
constituído o título que serviu de base 
para o pagamento dos alimentos (por 
exemplo, através da ação negativa de 
paternidade), não cabe a restituição 
dos valores pagos durante a gravi-
dez59. Existe uma posição minoritá-
ria na doutrina que sustenta que: “O 
princípio da irrepetibilidade não é, 
todavia, absoluto e encontra limites 
no dolo em sua obtenção, bem como 
na hipótese de erro no pagamento  
dos alimentos.”60

Por sua vez, o parágrafo único do 
art. 6º da Lei nº 11.804 prevê que “Após 
o nascimento com vida, os alimentos 
gravídicos ficam convertidos em pensão 
alimentícia em favor do menor até que 
uma das partes solicite a sua revisão”.
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Isto significa, por um lado, que, se o 
bebê nascer morto, cessa a obrigação 
alimentar do suposto pai. Por outro 
lado, quando a criança vive, passa 
automaticamente a ter uma pensão 
alimentar.

É muito provável que a mãe mova 
uma ação revisional de alimentos ale-
gando que as despesas com a criança 
se elevaram. O suposto pai poderia 
reconvir61 alegando que havia negado 
a paternidade do nascituro e demandar 
agora para a revisão de alimentos a 
prova pericial do exame de DNA? Não, 
porque o parágrafo único do art. 315 
do CPC62 nega expressamente esta pos-
sibilidade, uma vez que a mãe (autora) 
está representando a criança.

O suposto pai precisará contra-
tar um advogado e mover uma ação 
autônoma – ação negatória de pa-
ternidade. Deverá, então, ser feito o 
exame de DNA. Os resultados do teste 
serão aceitos para fixar se ele é o pai 
biológico, ou não. Se for o pai bio-
lógico, dirimiram-se as dúvidas: está 
firmado o vínculo de filiação que fixa 
a obrigação alimentar. Continuará a 
pagar a pensão alimentícia devida e 
sujeita a revisões.

O que ocorrerá na hipótese da 
mãe, que já assegurou uma pensão 
alimentícia “em favor do menor”, im-
pedir que a criança seja submetida 
ao exame de DNA63? O CC de 2002 
adota o princípio da “presunção” pela 
recusa. Afirma o art. 231: “Aquele que 
se nega a submeter-se a exame médico 
necessário não poderá aproveitar-
se de sua recusa.” E no art. 232 está 
previsto: “A recusa à perícia médica 
ordenada pelo juiz poderá suprir a 
prova que se pretendia com o exame.” 
Todos devem colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da 
verdade (CPC, art. 339) e o teste pericial 
de DNA traz uma força de convicção 
muito grande ao juiz. Mesmo a partir 
dessa base legal e da jurisprudência 
dos tribunais, muitos homens con-
tinuaram a recusar a fazer o exame 
pericial. Em 2004, o STJ firmou o se-
guinte enunciado na Súmula nº 301: 
“Em ação investigatória, a recusa do 
suposto pai a submeter-se ao exame 
de DNA induz presunção juris tantum 
de paternidade.” 

Na hipótese do exame de DNA 
indicar que o indigitado pai não é 
o pai biológico, haverá fundamento 
jurídico para pedir a exoneração da 
pensão alimentícia.

O suposto pai, que demonstrou por 
prova pericial não ser o pai biológico, 
poderá ingressar com uma ação inde-
nizatória em face da autora da ação de 
alimentos gravídicos por danos morais. 
Isto é particularmente o caso em que 
o indigitado pai teve sua vida familiar 
(casamento ou união estável), social 
(noivado ou namoro) ou desestabili-
zação profissional. A base legal para 
esta ação indenizatória está presente 
no art. 186 do CC: “Aquele que, por ação 
ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito.” 

Porém, é possível sustentar, em 
circunstâncias especiais, que a inde-
nização será devida com base no art. 
187 do CC que prevê o abuso de direito, 
inclusive de ação: “Também comete 
ato ilícito o titular de um direito que, 
ao exercê-lo, excede manifestamen-
te os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou 
pelos bons costumes64.” 

A obrigação de indenizar está 
prevista no art. 927 do CC: “Aquele 
que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem fica obrigado 
a indenizá-lo.”

Você foi minha cartilha 
Você foi meu ABC 

E por isso eu sou a maior maravilha 
No balancê balancê 

Balancê – Braguinha e  

Alberto Ribeiro (1936)

cOncLusões
As inovações trazidas pela Lei nº 

11.804/2008 contemplam orientações 
doutrinárias65 e alguns julgados que re-
conheciam, em circunstâncias especiais, 
o direito do nascituro a alimentos. 

A história legislativa dos alimen-
tos gravídicos no Congresso Nacional 
evidenciou que esta inovação visava 
reduzir “gastos públicos”, como jus-
tificou o senador Tourinho Filho66. A 
iniciativa era louvável e o PL nº 7.376 
continha garantias legais contra o even-
tual uso abusivo da Lei por gestantes 
que de má-fé indicassem um suposto 
pai. Os vetos parciais do presidente 
Lula alteraram dramaticamente o tex-
to original, criando para, repitamos, 
aquelas grávidas que não agirem de 
boa-fé, uma “bolsa barriga” que se 
tornará, quando o menor nascer com 
vida, uma pensão alimentícia.

Deve-se lembrar, em primeiro lugar, 
a velha lição médica: “Gravidez não é 
doença”. A dieta a que uma gestante 
se submete deve ser assemelhada à 
que qualquer mulher saudável segue. 
As despesas mais elevadas talvez sejam 
aquelas do futuro bebê, mas isto não 
está contemplado nos “alimentos graví-
dicos”, mesmo porque a propensão ao 
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consumismo de algumas gestantes pode 
tornar esta despesa incalculável.

O indigitado pai que não for o pai 
biológico foi posto numa situação pro-
batória em que está materialmente inde-
fensável. Como provar que não é o pai 
do nascituro? É uma prova diabólica.

Outro problema que pode surgir 
após o menor nascer com vida: a re-
cusa a fazer o exame de DNA67. Vai ser 
indispensável que a sociedade venha 
a discutir a legalização do exame de 
material genético da placenta e do 
sangue do cordão umbilical após o 
parto68. O exame desse material não 
constitui invasão da intimidade da mãe. 
Ao contrário, é considerado “lixo bio-
lógico” que pode ser adequadamente 
examinado para resolver um proble-
ma jurídico complexo do ponto de 
vista probatório: o reconhecimento 
da paternidade.

Algumas mulheres, ao longo do 
tempo, se iludiram que, ao engravi-
darem, consolidariam um vínculo afe-
tivo com seus parceiros. As mulheres 
mais prudentes ou experientes sabem 
que isto não é verdade. A gravidez 
indesejada é muitas vezes a causa dos 
fins de relacionamentos. Com a Lei nº 
11.804/2008, este problema social e 
existencial não será resolvido, mas se 
garantirá assistência ao nascituro e 
ao menor. Se, e quando, usada com 
boa-fé pela mulher gestante, a Lei 
dará assistência a uma nova família 
monoparental. 

Mas a gestante pode agir de má-
fé, ou até se enganar, ao apontar o 
suposto pai. Certamente, um indigitado 

pai que não for o pai biológico sofrerá 
graves danos na sua vida pessoal, fa-
miliar, financeira e profissional. Ações 
indenizatórias por dano moral provavel-
mente não serão capazes de reparar as 
perdas, até porque a ré supostamente 
necessita de assistência.

No caso do suposto pai estar certo 
que não é o pai biológico, será acon-
selhável propor uma ação negatória de 
paternidade para, com o resultado do 
exame pericial, obter a exoneração da 
pensão alimentícia. O exame de DNA 
atualmente custa cerca de novecen-
tos reais em clínicas particulares. Se 
for indispensável fazer o exame pela 
Defensoria Pública do Rio, a fila de 
espera é de cerca de seis meses. Deve-
se levar em conta também a demora 
na prestação jurisdicional: nas regiões 
Sul e Sudeste, em mais de 70% das 
varas cerca de 2.500 processos esperam 
julgamento69.

O STJ havia pacificado, através do 
enunciado da Súmula 277, a questão 
da retroatividade dos alimentos de-
vidos “em ação de investigação de 
paternidade julgada procedente: são 
devidos a partir da citação70. Em con-
traste, a Lei nº 11.804/2008, em que o 
nascituro não é, em termos jurídicos, 
comprovadamente filho biológico do 
pai, ele recebe alimentos gravídicos 
“desde a concepção” (art.2º). Esta dis-
crepância entre as duas leis vai, prova-
velmente, fazer com que advogados e 
a Defensoria Pública passem a pedir 
alimentos “a partir do momento da 
concepção nas ações de investigação 
da paternidade.”

Há previsão de prisão civil para 
o devedor de prestação alimentar 
na Constituição Federal de 198871. A 
Lei nº 5.478/68, no art. 19, autoriza 
a prisão do devedor por até 60 dias. 
Já o Código de Processo Civil, no art. 
733, § 1º, prevê a prisão pelo prazo de 
um a três meses. O juiz decide qual o 
entendimento adotará no caso.

Eu sou de ninguém 
Eu sou de todo mundo 

E todo mundo me quer bem 
Eu sou de ninguém 

Eu sou de todo mundo 
E todo mundo é meu também 

Tô te querendo como ninguém
“Já sei namorar” - Os Tribalistas (2002)

epíLOgO
Recebi um e-mail de agradeci-

mento do José K. “Mesmo com os 
seus esclarecimentos, continuo a não 
entender como será o ‘processo’. Só 
sei que sou inocente e provavelmente 
serei condenado”.

Respondi: “Esse ‘processo’ é meio 
kafkiano. Escreva para seus deputa-
dos federais e senadores. Eles ainda 
podem derrubar os vetos do presi-
dente Lula ou elaborar uma nova lei. 
Lembre-se: o melhor cabrito é o que 
mais berra!”
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Federal, e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona.”

15.  Diário do Senado Federal, 25/03/2004, p. 08310.

16.  Parecer da CCJ do Senado Federal, disponível 
em 29/01/2009 em: http://www.senado.gov.br/sf/
atividade/Materia/getTexto.asp?t=24599&c=RTF

17.  CPC, Art. 94 A ação fundada em direito pessoal e a 
ação fundada em direito real sobre bens móveis serão 
propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.
§ 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será deman-
dado no foro de qualquer deles.
§ 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do 
réu, ele será demandado onde for encontrado ou no 
foro do domicílio do autor.
§ 3º Quando o réu não tiver domicílio nem residência 
no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio 
do autor. Se este também residir fora do Brasil, a ação 
será proposta em qualquer foro.
§ 4° Havendo dois ou mais réus, com diferentes domi-
cílios, serão demandados no foro de qualquer deles, 
à escolha do autor.

18.  Alimentando é um termo jurídico que significa 
aquele que é ou deve ser alimentado por outrem.

19.  Quando cumulada com investigação de pater-
nidade, as ações de alimentos devem ser ajuizadas 
no foro do domicílio ou residência do réu, conforme 
se constata no enunciado da Súmula 1 do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). O foro competente para a 
ação de alimentos provisionais também é o foro do 
domicílio ou residência do alimentando (CPC, arts. 
852-854). E esta regra incide também na ação revisional 
de alimentos.

20.  “O processo civil está pautado pela necessida-
de de observância da probidade em todos os seus 
atos. Trata-se de preocupação de fundo ético, que 
se busca atender com a previsão de deveres éticos 
ao longo desse processo. O art. 14, do CPC, prevê 
deveres”. MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, 
Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo 
por artigo. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 
2008, p. 112. 
CPC, art. 14 - São deveres das partes e de todos aqueles 
que de qualquer forma participam do processo: 
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - proceder com lealdade e boa-fé;
III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes 
de que são destituídas de fundamento;
IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou 
desnecessários à declaração ou defesa do direito;
V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais 
e não criar embaraços à efetivação de provimentos 
judiciais, de natureza antecipatória ou final.

21.  É o critério estabelecido pelo Código Civil de 2002 
no art. 1694 § 1º: Os alimentos devem ser fixados na 
proporção das necessidades do reclamante e dos 
recursos da pessoa obrigada.

22.  CPC art. 282, III. A petição inicial indicará: III – o 
fato e os fundamentos jurídicos do pedido.

23.  Diário do Senado Federal, 25/03/2004, p. 08310.

24.  A audiência de justificação está prevista no CPC, 
art. 848 - O requerente justificará sumariamente a ne-
cessidade da antecipação e mencionará com precisão 
os fatos sobre que há de recair a prova.

Parágrafo único - Tratando-se de inquirição de teste-
munhas, serão intimados os interessados a comparecer 
à audiência em que prestará o depoimento.

25.  Lei 5.478/1968.

26.  Art. 802 - O requerido será citado, qualquer que 
seja o procedimento cautelar, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, contestar o pedido, indicando as provas 
que pretende produzir.
Parágrafo único - Conta-se o prazo, da juntada aos 
autos do mandado:

I - de citação devidamente cumprido;
II - da execução da medida cautelar, quando concedida 
liminarmente ou após justificação prévia. 

27.  Diário do Senado Federal, 25/03/2004, p. 
08310.

28.  Evidentemente trata-se da autora, a mulher ges-
tante.

29.  Diário do Senado Federal, 25/03/2004, p. 
08310.

30.  Disponível em 4/02/2009 em: http://www.
senado.gov.br/sf/atividade/Materia/getTexto.
asp?t=24599&c=RTF

31.  “O IBDFAM teve participação significativa nestes 
vetos, pois encaminhou no último dia 21 de outubro 
um ofício para o presidente Lula sugerindo a reti-
rada dos artigos 3º, 5º, 8º e 9º, e todos eles foram 
extraídos do texto”. Cf. Ascom IBDFAM, “IBDFAM co-
labora com a aprovação dos alimentos gravídicos”. 
Disponível em 4/02/2009 em: http://www.ibdfam.org.
br/?noticias&noticia=2751

32.  Maria Berenice Dias Advogados é o primeiro 
escritório especializado em direito homoafetivo do 
Brasil. Todos os artigos citados neste estudo estão 
disponíveis no sítio do seu escritório.

33.  DIAS, Maria Berenice. “Alimentos para a vida”. 
Disponível em 04/02/2009 em: http://www.mbdias.
com.br/hartigos.aspx?0,3 Este texto está reproduzi-
do em DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das 
Famílias, 5ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São 
Paulo, 2009, p. 482. 

34.  A cognição sumária diz respeito a maneira pela 
qual as alegações das partes são examinadas pelo juiz. 
A cognição é sumária quando o exame das alegações 
não é completo, ficando limitada a determinadas ale-
gações, como por exemplo, que X é o suposto pai.

35.  Art. 273 - O juiz poderá, a requerimento da parte, 
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 
pretendida no pedido inicial, desde que, existindo 
prova inequívoca, se convença da verossimilhança 
da alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa 
ou o manifesto propósito protelatório do réu.
§ 1º - Na decisão que antecipar a tutela, o juiz in-
dicará, de modo claro e preciso, as razões do seu 
convencimento.
§ 2º - Não se concederá a antecipação da tutela quando 
houver perigo de irreversibilidade do provimento 
antecipado.
§ 3º - A efetivação da tutela antecipada observará, 
no que couber e conforme sua natureza, as normas 
previstas nos arts. 588, 461, §§ 4º e 5º, e 461-A. 
§ 4º - A tutela antecipada poderá ser revogada ou 
modificada a qualquer tempo, em decisão funda-
mentada.
§ 5º - Concedida ou não a antecipação da tutela, 
prosseguirá o processo até final julgamento.
§ 6º - A tutela antecipada também poderá ser con-
cedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, 
ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. 
§ 7º - Se o autor, a título de antecipação de tutela, 
requerer providência de natureza cautelar, poderá o 
juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, 
deferir a medida cautelar em caráter incidental do 
processo ajuizado. 

36.  Art. 2º. O credor, pessoalmente, ou por intermé-
dio de advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, 
qualificando-se, e exporá suas necessidades, provando, 
apenas, o parentesco ou a obrigação de alimentar 
do devedor, indicando seu nome e sobrenome, resi-
dência ou local de trabalho, profissão e naturalidade, 
quanto ganha aproximadamente ou os recursos de 
que dispõe.

nOtas
1.  Compositores: Felipe Girardi, Rafael dos Santos, 
Ciraninho e Leandro Fregonesi. Música disponível 
em 14/02/2009 em : http://oglobo.globo.com/blogs/
blognarua/ 

2.  Desfile do Simpatia no dia 14 de fevereiro de 2009 
em Ipanema.

3.  Este é o teor do art. 2º caput da Lei nº 11.804/08.

4.  Ver o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 
11.804/08.

5.  O art. 1.694 do Código Civil (CC) de 2002 afirma: 
“Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros 
pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem 
para viver de modo compatível com sua condição 
social, inclusive para atender às necessidades de sua 
educação”. Estes são os chamados “alimentos civis”.

6.  Este dispositivo fundamenta o entendimento que 
a partir da Lei nº 11804 o nascituro tem direito a ali-
mentos gravídicos, no período que vai da concepção 
ao parto. Isto faz parte de uma polêmica sobre a 
questão: o nascituro tem expectativa de direitos ou 
alguns direitos. 

7.  É palavra derivada do latim nasciturus, particípio 
passado de nasci. Significa aquele que deve nascer. 

8.  A análise dos dados de nascimentos tem dois divi-
sores de águas: a Constituição de 1988 (que termina 
com a obrigatoriedade da declaração do estado civil 
da mãe no registro de nascimento) e a promulgação 
da Lei nº 8.560, de 29/12/1992, cujo artigo 5º estabe-
lece: “No registro de nascimento não se fará qualquer 
referência à natureza da filiação, à sua ordem em 
relação a outros irmãos do mesmo prenome, exceto 
gêmeos, ao lugar e cartório de casamento dos pais 
e ao estado civil destes.” Esta nova Lei provoca um 
salto do grupo “ignorado” no que diz respeito ao 
estado civil da mãe. 

9.  “Desde 1995, o Congresso Nacional realizou apenas 
21 sessões para apreciações de veto, sendo as últimas 
duas em março e abril do ano passado, quando ia 
completar quase três anos sem reuniões conjuntas 
para essa finalidade.” BRUNO, Rafael. “Em 13 anos, 
apenas 21 sessões para análises”, Jornal do Brasil, 
caderno País, 26/01/2009, p. A7.

10.  Tourinho foi eLeito como suplente do senador 
Paulo Souto em 1998. Após a posse de Souto como 
governador bahiano, Tourinho assumiu sua vaga. An-
teriormente, foi ministro de Minas e Energia (1999-
2001), no governo de Fernando Henrique Cardoso, e 
secretário da Fazenda do estado da Bahia (1991-1998). 
Perdeu as eLeições para o Senado em 2006 para o 
então candidato João Durval. 

11.  Existe informação oficiosa que a sugestão do 
projeto de Lei partiu de advogados familiaristas as-
sociados do IBDFAM. Porém, após contato com a 
Assessoria de Comunicação daquela instituição não 
obtive confirmação sobre sua participação inicial.

12.  O projeto de Lei nº 62 de 2004 está publicado no 
Diário do Senado Federal, de 25 de março de 2004, 
p. 08309-08310.

13.  Decisão terminativa é aquela tomada por uma 
comissão, com valor de uma decisão do Senado. Depois 
de aprovados pela comissão, alguns projetos não vão a 
Plenário: eles são enviados diretamente à Câmara dos 
Deputados, encaminhados à sanção, promulgados ou 
arquivados. Eles somente serão votados pelo Plenário 
do Senado se recurso com esse objetivo, assinado 
por pelo menos nove senadores, for apresentado 
ao presidente da Casa. Após a votação do parecer 
da comissão, o prazo para a interposição de recurso 
para a apreciação da matéria no Plenário do Senado 
é de cinco dias úteis.

14.  Isto ocorre em obediência ao disposto no art. 7º 
da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 
1998, que “Dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das Leis, conforme deter-
mina o parágrafo único do art. 59 da Constituição 
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37.  Sobre esta questão versava o art. 4º do PL 7.376, 
que foi vetado.

38.  Cf. RASKIN, Salmo. “DNA e a investigação para pater-
nidade” in Jus Navegandi. Disponível em 06/02/2009 em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=538.

39.  CC, Art. 1.597. Presumem-se concebidos na cons-
tância do casamento os filhos:
I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois 
de estabelecida a convivência conjugal;
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dis-
solução da sociedade conjugal, por morte, separação 
judicial, nulidade e anulação do casamento. 

40.  A expressão vem do Direito Romano: pater is 
est quaem justae nuptiae demonstrant. Ou seja, é 
pai aquele que núpcias legítimas indicam.

41.  CC Art. 1.601. Cabe ao marido o direito de contes-
tar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, 
sendo tal ação imprescritível.
Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do 
impugnante têm direito de prosseguir na ação.

42.  Cf. MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família, 
2ª Ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 2008, p. 437.

43.  Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nas-
cimento, poderá provar-se a filiação por qualquer 
modo admissível em direito:
I - quando houver começo de prova por escrito, pro-
veniente dos pais, conjunta ou separadamente;
II - quando existirem veementes presunções resultantes 
de fatos já certos.

44.  “Juíza aplica Lei sobre alimentos gravídicos”, extraído 
do Tribunal de Justiça de Goiás. Disponível em 15/01/2009, 
em http://www.jusbrasil.com.br/noticias/329072/juiza-
aplica-Lei-sobre-alimentos-gravidicos.

45.  O suposto pai teria que comprovar que se achava 
fisicamente impossibilitado de manter relação sexual 
com a mulher, que inclui a impotência generandi, 
desde que absoluta.

46.  “Ao Direito interessa a ausência da fidelidade ou 
de exclusividade do relacionamento sexual entretido 
em coincidência temporal com a concepção, podendo 
ainda ser alegada a notória má-conduta da mãe do 
investigante, a qual levava à época da gravidez uma 
vida desonesta e desregrada.
Sempre existe uma margem de incerteza acerca da 
paternidade de uma mãe sobre a qual pesa a acusação 
de haver mantido relacionamentos concomitantes, 
tendo mantido congresso carnal com todos os namo-
rados ao tempo da concepção, permitindo recair uma 
concorrência de possibilidades sobre todos os distintos 
varões que coabitaram com a mãe do investigante.” 
MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família, 2ª Ed. 
Forense, Rio de Janeiro, p. 444.

47.  DIDIER JR., Fredie, OLIVEIRA, Rafael e BRAGA, Paula 
Sarno. Curso de Direito Processual, vol. 2, Edições 
Podium, 2007, p. 60-61.

48.  DIAS, Maria Berenice. “Alimentos para a vida”. 
Disponível em 04/02/2009 em: http://www.mbdias.
com.br/hartigos.aspx?0,3 Este texto está reproduzi-
do em DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das 
Famílias, 5ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São 
Paulo, 2009, p. 482.

49.  DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 
5ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2009, 
p. 373. Observação: as palavras em negrito estão no 
texto original.

50.  Ler a seção 5.1 que versa sobre a investigação 
oficiosa de paternidade. Ver: COISA JULGADA. PA-
TERNIDADE. INVESTIGAÇÃO. A Turma, por maioria 
entendeu que não faz coisa julgada, na primeira ação 
de investigação de paternidade, em que não houve 
pronunciamento de mérito pelo não comparecimento 
da mãe do autor à audiência de instrução, vez que 
aquela sequer era parte no processo. Ademais, em 
se tratando de direito indisponível e imprescritível, a 
revelia não produz efeitos, assim como é inadmissível 
a confissão quanto a fatos dessa natureza (CPC, arts. 
320, II, e 351). Precedente citado: REsp 226.435-PR, 

DJ 4/2/2002. (STJ - REsp 427.117-MS, Rel. Min. Castro 
Filho, julgado em 4/11/2003 – 3ª Turma).

51.  Ver: art. 11 da Lei dos Alimentos e art. 82, II do CPC.

52.  STJ, REsp 172.968-MG Rel. Min. Aldir Passarinho 
Junior, julgado em 29/06/2004. “Legitimidade do MP. 
Custus Legis. Investigação de paternidade. A atuação 
do MP não se restringe a defesa do interesse do 
menor. Como custus legis ele defende o interesse 
público, que busca a verdade real a qual prevalece 
sobre o particular, seja o investigado ou o investi-
gante. Assim a revelia do investigado não impede ou 
exclui a intervenção do parquet. Na espécie houve 
revelia e não foram apresentados outros elementos 
comprobatórios da relação ou vinculação da mãe 
do investigante com o investigado. Logo pode o MP 
intervir no feito, impugnar os efeitos da revelia apli-
cados pelo juiz singular, requerer provas etc. A Turma 
deu provimento ao recurso e, consequentemente, 
determinou o processamento da apelação.”

53.  Lei nº 8.069/1990, ECA, Art. 27 O reconhecimento 
do estado de filiação é direito personalíssimo, indispo-
nível e imprescritível, podendo ser exercitado contra 
os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, 
observado o segredo de Justiça.

54.  CF, art. 227. § 6º - Os filhos, havidos ou não 
da relação do casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias relativas à filiação.

55.  CC, Art. 1.606. A ação de prova de filiação compete 
ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se 
ele morrer menor ou incapaz.
Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os her-
deiros poderão continuá-la, salvo se julgado extinto 
o processo. 
Se a boa técnica legislativa tivesse prevalecido no 
CC de 2002, os artigos 1.606 e 1605 deveriam estar 
no Capítulo III – Do reconhecimento dos Filhos, do 
Subtítulo II (Das Relações de Parentesco), do Título I 
(Do Direito Pessoal) do Livro IV (Do Direito de Família). 
Atualmente estes dois artigos estão no Capítulo II, 
que trata da filiação.

56.  O reconhecimento voluntário dos filhos havido 
fora do casamento está previsto no CC no art. 1.609: O 
reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento 
é irrevogável e será feito:
I - no registro do nascimento;
II - por escritura pública ou escrito particular, a ser 
arquivado em cartório;
III - por testamento, ainda que incidentalmente ma-
nifestado;
IV - por manifestação direta e expressa perante o juiz, 
ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto 
único e principal do ato que o contém.
Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder 
o nascimento do filho ou ser posterior ao seu fale-
cimento, se ele deixar descendentes.
Este texto legal corresponde ao art. 1º da Lei 8.560 
de 1992.

57.  Lei 8.560 de 1992, art. 2º, § 2º - O juiz, quando 
entender necessário, determinará que a diligência 
seja realizada em segredo de justiça.

58.  Lei nº 8.560 art. 2º, § 5º A iniciativa conferida ao 
Ministério Público não impede a quem tenha legítimo 
interesse de intentar investigação, visando a obter o 
pretendido reconhecimento da paternidade.

59.  FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. 
Direito das Famílias, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 
2008, p. 606.

60.  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, 
vol. VI – Direito de Família, 3ª Ed. Editora Saraiva, São 
Paulo, 2007, p. 462.

61.  Reconvenção é um instituto do direito processual 
civil através do qual o réu formula uma pretensão 
contra o autor da ação.

62.  CPC, art. 315. Parágrafo único. Não pode o réu, 
em seu próprio nome, reconvir ao autor, quando este 
demandar em nome de outrem.

63.  Ou se a mãe recusar a fazer o exame pericial de 
DNA, como muitos homens já fizeram e fazem?

64.  No caso de abuso de direito a doutrina vem 
entendendo que a responsabilidade é objetiva.

65.  Autores como: J. M. Leoni Lopes de Oliveira, Luiz 
Paulo Vieira de Carvalho, R. Limongi França, Francisco 
Amaral, José Ascensão de Oliveira, Maria Berenice Dias, 
Cristiano Chaves Farias, Nelson Rosenvald e Silmara 
Juny A. Chinellato e Almeida. 

66.  Nesse sentido escreve Silvio Rodrigues que “a ten-
dência moderna é a de impor ao Estado o dever de 
socorro dos necessitados, tarefa que ele se desincumbe, 
ou deve desincumbir-se, por meio de sua atividade 
assistencial. Mas, no intuito de aliviar-se desse encargo, 
ou na inviabilidade de cumprimento, o Estado, transfere, 
por determinação legal, aos parentes, cônjuges ou 
companheiro do necessitado, cada vez que possam 
atender a tal incumbência”. RODRIGUES, Silvio. Direito 
Civil, volume 6, 28 ed. Atualização de Francisco José 
Cahali. Saraiva, São Paulo, 2004, p. 373.

67.  No Brasil, prevalece o princípio da dignidade 
humana o que impede que o corpo seja invadido em 
suas cavidades (boca, ânus, vagina, cirurgias) para a 
coleta de evidências, ficando como regra geral a da 
concordância do investigado, conforme decidiu o 
Supremo Tribunal Federal (STF, HC 71.371-RJ, Min. 
Marco Aurélio). 

68.  Esta discussão ocorreu no caso Glória Trevi. O 
voto vencedor, proferido pelo Ministro Néri da Silveira, 
relator da Reclamação, abordou o cerne da controvérsia, 
nos seguintes termos: “Em realidade, assim, de um 
lado, a extraditanda, ‘ora reclamante, com base no 
art. 5º, inciso X, da Constituição, alega como o faz na 
inicial seu direito fundamental à intimidade, à vida 
privada, em não concordando com qualquer exame 
de “material genético dela e de seu filho” (fls. 3), e, de 
outra parte, os Policiais Federais (fls. 186), atingidos, 
consoante alegam, em sua honra, pelas acusações 
da reclamante, juntamente com o Delegado Federal 
que preside o Inquérito Policial em que se apuram os 
fatos ligados à origem da gravidez da requerente, e 
o Ministério Público Federal, invocando, por igual, o 
direito à honra e à imagem, art. 52, x, da Constituição, 
sustentam a imprescindibilidade da prova do DNA do 
filho da reclamante, recém nascido, o que se pode 
obter por meio da placenta retirada da reclamante. 
Põem-se, aqui, portanto, em confronto alegações de 
direitos fundamentais à intimidade, de um lado, e à 
honra e imagem de outro lado, previstos no art. 5º, 
inciso X, da Lei Magna da República.” Ver: BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Coleta de 
material biológico da placenta, com propósito de se 
faze exame de DNA, para averiguação de paternidade 
do nascituro, embora a oposição da extraditanda. 
Reclamação nº 2.040-1/ DF. Reclamante: Glória de 
los Angeles Treviño Ruiz. Reclamado: Juiz Federal da 
10ª Vara da Seção Judiaria do Distrito Federal. Relator 
Ministro Néri da Silveira. Brasília, 21.02.2002. DJU de 
27.06.2003.

69.  “Cerca de 85% das varas judiciais brasileiras es-
tão sobrecarregadas com mais de mil processos em 
tramitação. Em apenas 15% das unidades tramitam 
até mil processos, número considerado aceitável. Os 
números fazem parte da pesquisa inédita realizada 
pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
sobre as condições de trabalho dos juízes. O excesso 
de trabalho associado à falta de estrutura física nas 
unidades são apontados pela entidade como as prin-
cipais causas da morosidade na Justiça. A pesquisa 
ouviu 1.228 juízes de primeira instância nas cinco 
regiões.” ABADE, Luciana. “Magistrados julgam-se 
sobrecarregados”, Jornal do Brasil, caderno País, 
11/02/2009, p. A5.

70.  O verbete do STJ regulou a questão em conso-
nância com o art. 13 § 2º da Lei nº 5.478/1968 (Lei dos 
Alimentos): “Em qualquer caso, os alimentos fixados 
retroagem à data da citação”.

71.  CF, art. 5º, LXVII - não haverá prisão civil por 
dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e 
a do depositário infiel.
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“Há três maneiras de o 

homem conhecer a ruína:

a mais rápida é pelo jogo; a mais 

agradável é com as mulheres;

 a mais segura é seguindo os 

conselhos de um economista”

(AuTOR dESCONHECidO)

TRAQUE36
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O
presente ensaio não tem 
qualquer inspiração asiáti-
ca, de modo que o leitor 
não corre o risco neste tex-
to de ser chateado com a 
repetição de adágios japo-

neses ou lugares comuns, como a lembrança de 
que “crise” e “oportunidade” são representados 
pelo mesmo ideograma chinês. 

O que se pretende nesse ensaio: estabelecer 
uma visão consensual sobre as várias dimensões 
da atual crise do capitalismo mundial (financei-
ra, econômica, política e social); especular – é 
isso o que fazem todos os analistas, inclusive os 
profetas do Apocalipse – sobre os impactos pro-
váveis para o Brasil e seus vizinhos; e, finalmente, 
preparar as bases para uma futura agenda de re-
estruturação da economia e da sociedade brasi-
leiras, que permita ao Brasil a sair deste período 
turbulento mais forte do que hoje. Tal agenda 
será objeto de outro ensaio.

É preciso ressaltar que não se adotou aqui 
a perspectiva de um Brasil autárquico, capaz 
de se manter imune aos efeitos perversos da 
crise internacional, nem atrelado ao otimismo 
do governo: afinal, o país está intimamente co-
nectado com o sistema econômico-financeiro 
mundial, e vai sofrer tanto pelo lado das expor-
tações, quanto pelo lado do financiamento do 
déficit em transações correntes, porque o In-
vestimento Externo Direto (IED) vai se contrair 
e o crunch do crédito vai dificultar a colocação 
de papéis brasileiros no exterior. Além disso, a 
esperada redução do IED implicará a diminui-
ção da taxa de investimento, o que leva à pre-
visão de redução do crescimento do PIB e da 
geração de empregos. 

Também não se extrapolou a curva de cres-
cente prestígio internacional do Brasil, iniciada 
em 1995, com os primeiros resultados do progra-
ma de estabilização econômica, e intensificada 
nos últimos três a quatro anos com a retomada 
do desenvolvimento. 

Mas vale ressaltar, porém, que aqui se rejeita 
o hábito sistemático dos economistas em geral, 
à direita e à esquerda, de fazer previsões conser-
vadoras, quando sempre projetam uma queda 
em relação ao desempenho do ano anterior, sob 
hipóteses mais ou menos pessimistas. Os econo-
mistas têm pavor de serem flagrados em erro. 
Para se precaverem contra possíveis cobranças, 
caso o desempenho do país fique aquém do que 
projetaram, adotam hipóteses bastante conserva-
doras. Ninguém lhes cobrará erros se a realidade 
futura for mais rósea do que previram. Sabem que 
o ciclo econômico levará no futuro a uma queda 
e, então, eles acertarão a previsão pessimista. Só 
não sabem quando. Ou seja, como disse alguém, 
uma situação pior do que a de um velho relógio 
parado, que sempre mostrará a hora certa pelo 
menos duas vezes ao dia...

Esta crise, após um ciclo de expansão extraor-
dinário do capitalismo mundial, iniciado em 2002, 
não vai representar o fim do mundo, como apre-
goam certos analistas e amplificam os meios de 
comunicação. Tudo vai depender das políticas pú-
blicas que forem adotadas pelos países centrais e, 
paralelamente, de como cada nação se comporta-
rá individualmente. Como muitos interesses serão 
contrariados, vai ser preciso liderança política para 
conduzir reformas e arriscar medidas. Há muita 
esperança com base na nova administração esta-
dunidense. É preciso agora esperar, para ver se seu 
desempenho corresponderá às expectativas.

TRAQUE
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pressupOstOs para entender a crise

Há um razoável consenso sobre quais foram 
os detonadores da crise, que “derreteu” o merca-
do financeiro em função da super-alavancagem 
das instituições financeiras norte-americanas, 
bancárias e não bancárias. Discute-se a raiz da cri-
se. Se é remota e devida à regulação inadequada, 
como dizem os neoliberais, ou se é mais recente 
e fruto da falta de regulação, como querem os 
keynesianos. Se os responsáveis deveriam ser: 
o presidente Carter e a maioria democrata do 
Congresso – que, em 1977, emitiu legislação1 
obrigando os bancos de crédito hipotecário a 
emprestar sem discriminação do tomador do 

empréstimo em função de sua classe social, do 
local onde morava, da cor da pele e da origem ét-
nica, de sua condição de proprietário, ou não, de 
bens imóveis ou de cartões de crédito – e o pre-
sidente Clinton, que promoveu o enforcement 
desta legislação, o que se tornou funcional para 
os agentes de crédito imobiliário quando a taxa 
de juros real se tornou negativa; ou a dupla Gre-
enspan/Bush que, em 2001, comandou as deci-
sões colegiadas de reduzir a taxa de juro nominal 
a 1% a 2% ao ano (taxa real de aproximadamente 
-2% a -3% ao ano), propiciando o relaxamento 
das condições de concessão de crédito e a super-
alavancagem das instituições financeiras. 

oS econo-
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Minha análise dos fatos até agosto de 2008 
(veja-se Salomão, L.A. - 2008) – quando o go-
verno Bush resgatou os bancos hipotecários de 
segunda linha Fannie Mae, Freddie Mac e mais 
doze bancos “federais” de empréstimo habitacio-
nal, emitiu uma nova lei2 reformando a regula-
ção e a supervisão do financiamento, por meio 
de hipotecas e destinou recursos no montante 
de US$ 400 bilhões para socorrer devedores 
hipotecários e as instituições especializadas em 
situação de iliquidez e insolvência, que deverão 
favorecer uma lenta recuperação do mercado de 
crédito imobiliário3 – concluiu que os dois lados 
têm razão: houve regulação equivocada e exces-
siva em certos aspectos e faltou regulação em 
muitos outros. 

Em outro artigo (vide Salomão, L.A. – 
2007), foi descrito como a complexa 
instituição Sistema Financeiro Inter-
nacional (SFI) evoluiu, a partir da 

crise da dívida externa deflagrada pelo default 
do México em 1982, no sentido de transferir o 
risco de crédito dos balanços dos bancos comer-
ciais – que captavam recursos nos depositantes e 
tomadores de seus títulos e concediam emprés-
timos e financiamentos a empresas e governos 
estrangeiros – para outros investidores que ad-
quiriram bonds, commercial papers, produtos 
estruturados e outros papéis de dívida emitidos 
diretamente por aquelas empresas e governos. 
Os bancos comerciais e também os de investi-
mentos ficaram apenas com a função de inter-
mediários, que preparam o lançamento dos títu-
los, recomendam-nos aos seus clientes, mas não 
assumem risco de crédito (ou somente o fazem 

na proporção em que adquirem tais papéis para 
suas carteiras próprias de investimento). Tal mu-
tação do Sistema Financeiro Internacional (SFI), 
apoiada no Plano Brady4, se estendeu por toda a 
década dos anos 90 e início dos anos 2000.

Quatro outras transformações posteriores do 
SFI se revelaram fundamentais para a gestação e 
propagação da crise atual e devem ser recordadas 
para melhor compreensão da atual conjuntura e 
de seus possíveis desdobramentos.

A primeira foi o fim da segmentação do mer-
cado financeiro norte-americano5 após a gran-
de crise do sistema de poupança e empréstimo 
imobiliário (Savings&Loans) dos anos 1980. O 
mercado financeiro estadunidense possuía um 
sistema de crédito hipotecário6 isolado do siste-
ma bancário. 

Com o fim da segmentação, os bancos norte-
americanos, a quem antes era vedado operar no 
crédito imobiliário, passaram a poder comprar 
ativos baseados em hipotecas – Mortgage Ba-
cked Securities (MBS), título vinculado a/garan-
tido por recebíveis de créditos garantidos por hi-
potecas – e participar do boom de operações de 
crédito imobiliário. Assim, além dos 14 agentes 
privados, mas garantidos pelo governo dos EUA, 
que exerciam o papel de bancos de segunda li-
nha no mercado de hipotecas, a banca comer-
cial também passou a desempenhar esse papel. 
Foi esta mudança que permitiu que os bancos 
se “intoxicassem” com papéis representativos 
de hipotecas subprime, conforme detalhado em 
(Salomão, L.A. – 2008).

A segunda transformação decorreu da globa-
lização das finanças em torno do maior mercado, 
o norte-americano. A abertura (desregulação) 

TRAQUE
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dos mercados financeiros nacionais para permitir 
a livre circulação dos capitais, iniciada nos anos 
1970-80, associada às facilidades criadas pela in-
ternet e a microinformática, particularmente a 
partir dos anos 90, criaram novas dinâmicas de 
expansão e sofisticação do SFI. Permitiram que 
não apenas os grandes bancos comerciais e gran-
des empresas/investidores operassem em escala 
planetária, mas também poupadores e interme-
diários financeiros de todos os portes e de todo 
o mundo. Estes passaram a conectar-se em tem-
po real com as bolsas de valores, de mercadorias 
e com os mercados de balcão ao longo do dia, 
caminhando do oriente para o ocidente. Milhões 
de pessoas se incorporaram aos mercados de ca-
pitais de todo o mundo. 

A contrapartida deste fantástico avanço no 
contato entre investidores, tomadores de recur-
sos e intermediários financeiros foi que o SFI se 
tornou muito mais vulnerável à propagação das 
crises, por efeito de contágios imediatos.

A terceira transformação também diz res-
peito à arquitetura do SFI, e foi motivada pelos 
Acordos de Basileia7 que, de uma forma ultra-
simplificada, podem ser traduzidos pela exigên-
cia prudencial de que um banco enquadrado 
nas regras de Basileia necessita ter capital e 
reservas (patrimônio líquido) proporcionais ao 
valor de suas operações ativas. Se, por exemplo, 
a exigência de patrimônio líquido for igual a 8% 
do valor de seus ativos (isto é, de seus emprés-
timos, créditos e aplicações), significa que um 
banco enquadrado nessas regras pode empres-
tar/financiar/aplicar até cerca de 12,5 vezes o 
seu capital e reservas. Tais regras criaram uma 
espécie de freio para as operações de cada ban-

co que atua internacionalmente. Por outro lado, 
limitando o valor global máximo de suas opera-
ções ativas igual a um múltiplo de seu capital e 
reservas, determina-se também um limite máxi-
mo para suas possibilidades de captação de re-
cursos de terceiros (endividamento ou passivos 
exigíveis) para financiar suas operações ativas. 
Ou seja, limita-se a alavancagem dos bancos. 
No exemplo acima, não faz sentido o banco ter 
uma relação entre dívida e patrimônio líquido 
superior a 11,5 vezes. 

Nos EUA, as regras de Basileia I e II só 
se aplicam aos bancos comerciais, 
únicas instituições que até recente-
mente tinham acesso ao seguro de 

depósito bancário – até o limite de US$ 100 mil, 
são garantidos pela Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC) – e ao redesconto junto ao 
Sistema FED de Reserva Federal (para uma dis-
cussão mais detalhada desse tema, vide Farhi, M 
et all - 2008). As demais instituições não-bancá-
rias não foram submetidas às regras de Basileia, 
de modo que podiam alavancar-se mais.

Para fugir do cabresto de Basileia, ou mitigar 
seus efeitos limitantes, e poder expandir suas 
operações, os bancos norte-americanos busca-
ram – a exemplo do que fizeram nos anos 90 
– meios e modos de “limpar” seus balanços de 
ativos de maior risco (ativos tóxicos) e torná-los 
mais líquidos. Para tanto, os grandes bancos es-
tadunidenses utilizaram-se fortemente de inova-
ções financeiras que transferiam riscos de seus 
balanços para os de outras instituições não-ban-
cárias que os aceitavam em seus balanços duran-
te um período de tempo, obviamente mediante 
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uma remuneração. Os bancos driblavam, assim, 
os limites de alavancagem (o que se chama de 
arbitragem regulatória) e podiam ampliar nova-
mente suas operações, aumentando naturalmen-
te sua exposição a riscos de crédito. 

Para realizar tal malabarismo, os bancos co-
merciais venderam seus créditos “re-empaco-
tados” sob a forma de securities (asset backed 
securities) ou os chamados “produtos estrutu-
rados”, que ofereciam altos rendimentos e eram 
bem classificados pelas agências de avaliação de 
risco (rating). As instituições que compravam es-
tes papéis, “limpando” os balanços dos bancos e 
lhes dando recursos para alavancar novas opera-

ções eram bancos de investimentos independen-
tes, hedge funds, fundos de pensão, seguradoras, 
assim como os 12 bancos “federais” regionais que 
compõe o Sistema FED e as agências patrocina-
das pelo governo (Freddie Mac e Fannie Mae), 
especializados em crédito imobiliário. Como ex-
posto adiante, estas instituições não-bancárias 
passaram a fazer operações típicas dos bancos e 
passaram a constituir o que se chamou “sistema 
bancário-sombra” (shadow banking system), não 
regulado pelo FED.

O que é um produto estruturado? Nada mais 
que um título ou papel representativo dos ren-
dimentos futuros de um pacote de vários cré-
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ditos (bônus, hipotecas, debêntures, dívidas de 
cartão de crédito etc.) ou derivativos de crédi-
to – Credit Default Swap (CDS), Credit Default 
Option (CDO), Credit Mortage Option (CMO) 
e Credit Mortage Swap (CMS) – detidos pelo 
banco, que geram uma série de recebíveis. O 
valor do produto estruturado, em tese, corres-
ponde ao valor presente da série de recebíveis 
a certa taxa de juros, ponderado pelos riscos 
de inadimplência dos mesmos. O risco deste 
produto é determinado pela composição dos 
riscos de inadimplência dos diferentes créditos 
empacotados. 

Graças à consultoria das agências de 
rating8 – que orientaram os bancos 
sobre como “estruturar” convenien-
temente estes créditos e derivativos 

de créditos, numa atitude eticamente condenável 
– passou-se a “precificar” estes ativos, classificá-
los pelos riscos respectivos (ratings dados pelas 
próprias agências antes referidas) e negociá-los 
no mercado. Ao serem lançados no mercado 
com mídia altamente favorável, baseada nos ra-
ting generosos, tais produtos estruturados foram 
adquiridos pelos investidores institucionais (ins-
tituições não-bancárias) com recursos próprios 
e também alavancados de terceiros, conforme 
exposto mais adiante. 

Mas, além destes investidores institucio-
nais, os bancos comerciais sujeitos à regulação 
do FED e às regras de Basiléia criaram pessoas 
jurídicas especiais – as Special Investment Vehi-
cle (SIV ), conduits ou SIV-lites – que técnica e 
formalmente não eram de sua propriedade, de 
modo que se consideraram aptas a adquirir os 

títulos estruturados dos bancos, sem que os mes-
mos figurassem nos balanços consolidados dos 
mesmos! Outro malabarismo amoral, conhecido 
das autoridades regulatórias, mas tolerado. Os 
SVI ou conduits, em última instância subsidiárias 
dos bancos, naturalmente também fazem parte 
do sistema bancário sombra, desregulado e livre 
para alavancar. 

Não podendo captar depósitos junto ao pú-
blico, os shadow banks recorreram ao mercado 
de capitais, no qual lançavam seus commercial 
papers (asset-backed commercial papers) de 
90-120 dias de prazo, que atraíam aplicadores 
afeitos a riscos em troca de elevadas taxas de ren-
dimento, de prazo curto (menor risco) e acom-
panhados de ratings (nota ou conceito sobre a 
qualidade do papel) atraentes.

Desta forma, os shadow banks atuavam 
como quase-bancos comerciais, pois captavam 
recursos de curto prazo no mercado de capitais 
e os repassavam aos bancos comerciais – adqui-
rindo seus títulos estruturados sobre recebíveis 
de créditos e derivativos. Estes financiavam a 
curto, médio e longo prazos o consumo (crédito 
direto e cartões de crédito), o crédito comercial, 
as hipotecas (de até 30 anos) etc., “rolando” sua 
dívida com novos títulos oferecidos aos shadow 
banks. Ou seja, graças a estas engrenagens, hou-
ve expansão acentuada do crédito, aumentando 
os multiplicadores/velocidade de circulação dos 
agregados monetários (M2, M3 e M4). Isso certa-
mente ajudou a impulsionar o crescimento das 
economias estadunidense e de outros países que 
estão atreladas ao consumo dos EUA, mas pro-
vocou um crescimento ainda desconhecido da 
alavancagem das instituições financeiras, tornan-
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do o sistema muito mais vulnerável. Apesar de 
ser uma incógnita (veja-se Fahri, Maryse ET all 
– 2008 – op.cit.), cujo valor não se sabe ao certo, 
a alavancagem foi brutal. Em alguns bancos que 
quebraram, chegou a 60 vezes o capital. A regu-
lação bancária dos EUA, a cargo do sistema FED, 
ignorou este movimento de endividamento em 
espiral e foi conivente com seu crescimento.

Excetuando países como a Espanha, Austrália 
e Grã-Bretanha, onde as autoridades de supervi-
são bancária também foram liberais e permissi-
vas quanto à alavancagem, fora dos EUA o pro-
cesso de multiplicação de atores e a “arbitragem 
regulatória” não foi tão intenso. Mas, de qualquer 
forma, com a globalização dos mercados finan-
ceiros, os agentes de todos os países estão co-
nectados ao sistema financeiro estadunidense. 
Merece registro, como uma curiosidade, a infor-
mação que me foi dada por um ex-presidente do 
Banco Central da Bolívia de que esta instituição 
tinha reservas aplicadas em títulos baseados em 
hipotecas da Fannie Mae e Freddie Mac, ou seja, 
as escassas reservas bolivianas também alimenta-
vam a bolha de crédito e dos preços dos imóveis 
nos EUA.

Em paralelo às mudanças arquitetônicas e de 
interconexão de todos os atores, com os capitais 
fluindo livremente pelos mercados nacionais 
de todo o mundo, e a alavancagem furando as 
regras prudenciais de Basileia, ocorreu a quarta 
transformação: a explosão do mercado de deri-
vativos, que pode ser mensurada através das es-
tatísticas coletadas pelo Banco Internacional de 
Compensações (BIS), com base em informações 
fornecidas pelos bancos centrais dos diversos pa-
íses. O BIS produz dois tipos de relatórios: uma 

pesquisa semestral, referente a 13 países9 (veja-
se BIS-2008), e outra trienal, mais completa, que 
abarca 47 países (veja-se BIS-2007). 

Omovimento negociado em termos 
de valor de face dos diferentes ti-
pos de contratos (futuros, swaps, 
opções sobre divisas/câmbio, taxas 

de juros e derivativos de ações, índices de bolsas 
de valores e mercadorias) não corresponde ao 
valor efetivamente movimentado em dinheiro, 
porquanto as transações são efetuadas median-
te o depósito de margens, que podem ou não 
ser reajustadas ao longo do tempo em função 
da volatilidade das cotações no mercado à vis-
ta das mercadorias, moedas, ações, índices etc. 
A ordem de grandeza das margens é, em geral, 
de 10-2 (ou seja, de 1% a 10%), mas podem ser 
aumentadas se a especulação e a instabilidade 
dos mercados crescerem muito. O valor total 
dos contratos negociados – também conhecido 
como “valor nocional” – é um bom indicador 
da intensidade com que os atores do mercado 
financeiro estão se movimentando, seja para se 
proteger (hedge) de variações nas cotações (de 
moedas, de mercadorias, de ações etc.) em ne-
gócios a serem fechados no futuro, seja para sim-
plesmente especular. 

De acordo com as estatísticas trienais do BIS, 
o valor nocional total dos contratos negociados 
em 47 países evoluiu de pouco mais de US$ 10 
trilhões, em 1995, para US$ 516 trilhões, em 
2007, conforme ilustrado na parte à esquerda do 
gráfico 1. Em junho 2008, de acordo com a pes-
quisa trimestral do BIS, o valor cresceu para US$ 
683,7 trilhões (cerca de 50 vezes o PIB dos EUA, 
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ou cerca de 10 vezes o PIB mundial). A taxa de 
crescimento médio anual no período 1995-2004 
foi de 25%, mas, no período 2004-2008, acelerou 
para 33% ao ano, com um aumento acumulado 
de 211% no quadriênio.

Em termos do Valor Bruto de Mercado, que 
significa o custo de liquidação financeira de to-
dos os contratos em aberto, observa-se um cres-
cimento significativo a partir de 2004 até junho 
2007, quando saltou de aproximadamente US$ 6 
trilhões para US$ 11 trilhões (+74%).

A parte direita do gráfico 1 ilustra como se 
divide o valor nocional total dos derivativos ne-
gociados em balcão – fora de bolsas de valores 
– pelos diferentes tipos de contrato, vale dizer 
pelas diferentes categorias de risco, para os anos 
de 2004 e 2007. Como se observa, os derivativos 
mais expressivos em termos de valor nocional 
são os contratos de taxas de juros (opções, futu-
ros e swaps), preferidos por aqueles que preci-
sam e conseguem se “hedgear” (proteger contra 
variações de valor dos juros), que ascenderam a 
quase US$ 400 trilhões, em junho de 2007, com 
um crescimento da ordem de 120% em relação 
ao valor nocional de 2004. 

No entanto, os derivativos que mais cresce-
ram em termos relativos foram os de crédito, que 
saltaram de US$ 5 trilhões, em 2004, para US$ 55 
trilhões em junho de 2007 – taxa de crescimento 
de 122,4% ao ano – sendo que a modalidade pre-
dominante é de CDS, que respondiam por US$ 
48 trilhões10 do total (87%) destes derivativos 
(BIS-2007). Os CDS são os ativos financeiros usa-
dos preferencialmente pela banca estaduniden-
se, incluídos os shadow banks, para transferir 
riscos. Para junho de 2008, a estimativa do valor 

nocional somente de CDS é de US$ 57,3 trilhões, 
pouco abaixo da cifra observada em dezembro 
de 2007. 

O outro instrumento de crédito utilizado pe-
los shadow banks para captar recursos no mer-
cado de capitais é o Asset Backed Commercial 
Papers (ABCP). 

De acordo com as estatísticas do BIS (veja 
BIS-2008/2) sobre o movimento do mercado 
monetário mundial, o valor total do saldo desses 
papéis emitidos em diversas moedas, em setem-
bro de 2008, era de US$ 1,3 trilhão (10% do PIB 
dos EUA). Deste montante, US$ 765,6 bilhões 
(60% do total) correspondiam aos commercial 
papers, emitidos por governos, organizações in-
ternacionais, empresas e instituições financeiras 
(Credit Suisse Securities-2008). Estas últimas fo-
ram responsáveis pela emissão de nada menos 
do que 84% do total de commercial papers emi-
tidos, ou seja, US$ 641,2 bilhões, volume que 
vem caindo nos últimos meses em função da 
crise. Tal valor – da mesma ordem de grandeza 
do programa de emergência de Barack Obama 
(US$ 825 bilhões) – dá uma idéia da intensidade 
com que as instituições financeiras não-bancárias 
recorreram a este instrumento para alavancar re-
cursos no mercado de capitais e transferi-los para 
o mercado de crédito, permitindo que as institui-
ções ficassem superalavancadas.

Diante das dimensões da alavanca-
gem de recursos nas instituições 
bancárias e não-bancárias norte-
americanas, mas também de outros 

países, é fácil compreender por que, no momen-
to em que estourou a crise de confiança em se-
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tembro/outubro de 2008 – em um ambiente já 
poluído pela inadimplência sistêmica no merca-
do de hipotecas e pelo fato de o tradicional ban-
co de investimentos Lehman Brothers não ter 
conseguido refinanciar seus “ativos tóxicos” no 
mercado nem obter socorro do FED – houve a 
paralisia nas transações interbancárias, nacional 
e internacionalmente. 

O mercado monetário tornou-se terreno mi-
nado e as linhas de crédito interbancárias foram 
suspensas por conta do risco de efeito-dominó 
de inadimplência em escala mundial. Quando 
o interbancário estancou, tornou-se essencial a 
intervenção dos bancos centrais de quase todos 
os países para dar socorro de liquidez às respec-
tivas bancas e para elevar seguros de depósitos, 
tranquilizando os depositantes e evitando corri-
das aos bancos. A palavra de ordem para as ins-
tituições financeiras passou a ser: desalavancar, 
liquidar ativos de maior risco e saldar dívidas, 
não expandir operações ativas de nenhuma ma-
neira, proteger-se aplicando recursos líquidos 
em papéis de absoluta segurança, leia-se: títulos 
do Tesouro norte-americano (T-Bonds).

Como estratégia individual de cada 
instituição, tal comportamento seria 
correto. Mas desencadeado como 
comportamento de manada, foi um 

desastre que provocou a deflação dos ativos fi-
nanceiros (ações, bônus, commercial papers, 
contratos de swaps, opções etc.) e a valorização 
do dólar norte-americano, aprofundando a crise 
e propagando-a mundo afora. 

Tendo de marcar os ativos no balanço a preços 
de mercado (Basileia), os bancos teriam que fazer 

grandes provisões para perdas correspondentes à 
desvalorização de seus ativos. Em consequência, 
alguns ficariam com patrimônio negativo, ou seja, 
quebrariam. Para evitar tal fato, os bancos centrais 
também adquiriram ativos tóxicos aos preços 
contabilizados pelos bancos – ao invés de preços 
de mercado –, reequilibrando, assim, os balanços 
dos bancos tecnicamente falidos. Os contribuin-
tes dos países que fizeram tais operações preci-
sam ser convencidos de que o ônus que lhes cor-
responderá será compensado a longo prazo pelo 
fato de que sua banca foi salva. 

dimensões da crise e seus reFLexOs  

nO brasiL e na américa Latina

Em resumo, a crise pode ser descrita pelos 
seguintes aspectos e indicadores:

• A drástica redução das operações do mer-
cado de moedas e de crédito interbancário pro-
vocada pela falta de confiança acabou afetando a 
liquidez e solvência de instituições não-bancárias 
altamente alavancadas (bancos de investimento, 
seguradoras, fundos hedge, fundos de pensão, 
etc.). Afetou profundamente também o comércio 
internacional, em grande parte financiado por 
linhas de crédito bancário, refreando as expor-
tações/importações. O crédito ao consumo em 
geral (bens duráveis, cartões de crédito, viagens 
etc.) não chegou a ser reduzido, ainda que se te-
nha tornado mais seletivo e mais caro em alguns 
países. As consequências para o crescimento do 
PIB, do investimento e do emprego de países 
como o Brasil, que contavam com o financia-
mento externo para seu comércio exterior, são 
óbvias. Apesar dos esforços dos governos para 
aumentar a liquidez (redução dos juros básicos, 

TRAQUE
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liberação dos depósitos compulsórios, aquisição 
de ativos tóxicos para “limpar” os balanços das 
instituições financeiras, injeções de capital pelo 
poder público com estatização parcial etc.), a 
retomada do crédito interbancário ainda está 
aquém do esperado.

• Há uma deflação de ativos, sejam: imóveis, 
ações cotadas em bolsa, papéis representativos 
de derivativos de crédito (MBS, CDS, contratos 
futuros, opções etc.) ou produtos estruturados. 
A redução da alavancagem poderia se dar através 
do aumento do capital ou da redução do endi-
vidamento. Os investidores desconfiam que os 
demonstrativos financeiros dos bancos estão fal-

seados e também preferem estar líquidos nessa 
fase da crise anunciada. Por isso, tornou-se in-
viável capitalizar instituições financeiras (exceto 
casos especiais, como o dos investidores árabes 
que investiram no Citicorp e a compra de ações 
preferenciais de bancos pelos governos inglês e 
norte-americano, por exemplo). Resta a estraté-
gia de reduzir drasticamente o endividamento, 
vendendo ativos e marcando os que restarem 
no balanço a preços de mercado, ainda que com 
enormes prejuízos bancários, como foi o caso do 
Deutsche Bank.

• A deflação de ativos (somente nos EUA 
estimada em US$ 30 trilhões, no total) afetou 

o  

mer-
cAdo
monetárIo 
tornou-Se 
terreno
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empresas, mas também representou a perda de 
riqueza de muitas famílias, cujo patrimônio – re-
presentado por imóveis, ações cotadas em bolsa, 
outras aplicações financeiras – se desvalorizou 
consideravelmente. O sentimento desta perda, 
aliado ao clima de preocupação geral com a crise 
e a redução de postos de trabalho de milhões de 
trabalhadores, levou os consumidores e os em-
presários a uma posição de cautela, de adiamen-
to do consumo de bens e serviços não-essenciais, 
bem como da postergação de investimentos. O 
resultado inevitável é um arrefecimento da de-
manda e queda nos investimentos, que apontam 
no sentido de crescimento baixo ou mesmo ne-
gativo do PIB.

• A partir da deflagração da crise geral de 
crédito, a preferência por liquidez e segurança 
levou muitos investidores a migrarem em ma-
nada de suas aplicações mais arriscadas e ren-
táveis para os T-Bonds, de baixo rendimento, 
mas garantidos pelo Tesouro norte-americano. 
A decorrente entrada de enormes volumes de 
divisas nos EUA provocou a valorização do dó-
lar frente a outras moedas11, inclusive ao euro, 
imprevisível algumas semanas antes da quebra 
do Lehman Brothers. Frente ao real antes apre-
ciado, por exemplo, a valorização do dólar foi 
de 50% aproximadamente. Isso significou para 
muitos países pressões inflacionárias e ameaça 
de desequilíbrios sérios no balanço de paga-
mentos, sobretudo aqueles que são dependen-
tes da importação de alimentos, energia e de 
outros itens de demanda inelástica. O estrago 
só não foi maior porque a valorização do dólar 
foi acompanhada da queda acentuada dos pre-
ços do petróleo e de outras commodities.

• A política pública adotada por alguns go-
vernos de estimular as respectivas economias 
através de taxas básicas de juros nominais próxi-
mas de zero (taxas reais negativas), em paralelo 
com os esforços dos bancos centrais para salvar 
as respectivas bancas, antes referidos, conduziu 
a “armadilhas de liquidez”, ou seja, situações em 
que o valor do dinheiro perde referência, a polí-
tica monetária do governo não tem efetividade e 
aumentam consideravelmente os riscos de defla-
ção geral no mercado de bens e alguns serviços. 
Esta é a maior ameaça para as economias/socie-
dades dos países centrais do capitalismo inter-
nacional. A deflação é o fenômeno a evitar, pois 
pode ter efeitos devastadores sobre os preços 
relativos, desorganizar a economia real e gerar 
desemprego em massa, efeitos que podem levar 
anos para serem recuperados.

• Reflexos já evidentes da queda de de-
manda e de investimentos em segmentos da 
economia real da maioria dos países, sobretudo 
naqueles setores cuja circulação dos bens pro-
duzidos depende do crédito – bens de capital e 
de consumo durável, notadamente os automó-
veis. Isto coincide com um momento de fragili-
dade técnica e comercial-financeira de algumas 
montadoras, sobretudo as três gigantes estadu-
nidenses e algumas européias e japonesas. Os 
setores dependentes de crédito, afetados pela 
escassez de financiamento, têm encadeamentos 
industriais “para trás” muito importantes (side-
rurgia, metalurgia de não ferrosos, plásticos e 
borracha, componentes eletrônicos, combustí-
veis e lubrificantes etc.) e uma queda em sua 
produção pode propagar efeitos desastrosos à 
jusante e à montante.

TRAQUE
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• Clima psicológico variando da preocu-
pação com o futuro ao pessimismo absoluto, 
estimulado pela mídia que vem repercutindo 
com estardalhaço anúncios de queda nos níveis 
de emprego, demissões, concessão de férias 
coletivas (ainda que tais processos se repitam 
sazonalmente todos os anos e, nesse em par-
ticular, fossem previsíveis, pois a economia es-
tava superaquecida), diminuição nas vendas, 
na produção de bens de consumo durável, fe-
chamento de minas etc. Tal clima pode tornar 
a profecia da depressão econômica mundial 
auto-realizável. Evidentemente, isso será ótimo 
para os detentores de posições líquidas, pois 
poderão comprar ativos ainda mais deflaciona-
dos, na “bacia das almas”.

• Outros aspectos, menos importantes.
Como tudo isso deve se refletir no Brasil e 

nos outros países? Vai depender, e muito, da ges-
tão macroeconômica, da agilidade na tomada de 
decisões e na manutenção de um clima de con-
fiança dos empresários e dos consumidores de 
cada país. O presidente brasileiro está fazendo o 
seu papel, estimulando a confiança no país dian-
te da crise e o aumento dos investimentos. Se 
o primeiro mandatário assumisse uma posição 
derrotista, os agentes econômicos certamente 
seriam ainda mais influenciados a agir com ex-
cesso de cautela, abdicando dos projetos de in-
vestimentos e da contratação de trabalhadores, 
para não correr riscos.

No curto prazo, é inevitável que os merca-
dos de bens de demanda elástica vão se retrair, 
apesar da deflação de muitas commodities. Não 
se pode esquecer que até meados de 2008 a de-
manda mundial de certas commodities estava 

superaquecida, com preços estratosféricos12. 
O Brasil, por exemplo, não tinha mais como 
aumentar suas exportações de aço, minério de 
ferro, grãos etc. Muitas minas de ferro brasilei-
ras, de baixa produtividade, haviam sido rea-
bertas porque as cotações subiram tanto que se 
justificava explorá-las.

No médio prazo, porém, apesar de haver mui-
ta incerteza para a construção de cenários seguros, 
há elementos suficientes para contestar as previ-
sões mais sombrias, e até mesmo exageradamen-
te pessimistas, que estão circulando na mídia. No 
caso brasileiro, nitidamente visam pressionar por 
mudanças na política econômica atual, sobretudo 
a fiscal, bem como podem estar também enco-
brindo interesses político-eleitorais e favorecendo 
especuladores em posições de alta liquidez.

Os mais céticos (veja Credit Suisse-
2008) prevêem que haverá reces-
são nas economias mais desenvol-
vidas – taxas de crescimento do PIB 

dos EUA (-0,5% a -1,5%); Japão (-1,5%); e Europa 
(-1,2%) – e crescimento no resto da Ásia (5,5%), 
sendo que a China (8,3%) e Índia (6,5%) serão 
as locomotivas. Isto produziria um crescimento 
global do PIB mundial de 1,5%, o que não chega 
a ser um desastre considerando as dimensões da 
crise de crédito. 

O governo brasileiro – otimista, embora 
apoiado em projeções do FMI ( WEO/FMI-2008) 
– trabalha com as previsões mais favoráveis, 
apresentadas no gráfico 2.

Quanto à economia norte-americana, o bo-
letim de conjuntura publicado pelo sistema FED 
(FED-2009), com avaliações para cada um dos 12 
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QuAdRO 1
DEPENDÊNCIA DO MERCADO  
DOS EUA – 2007

ANO PARTiCiPAÇÃO dOS EuA 
 NAS EXPORTAÇÕES  
 TOTAiS (%)
ARGENTINA 7,9
URUGUAI 9,4
CHILE 12,5
PARAGUAI N.D.
PERU 19,5
BOLíVIA 9,8
EQUADOR 41,9
COLôMBIA 35,4
VENEzUELA  42,7

Fonte: Central Intelligence Agency –The 
World Factbook

QuAdRO 2
PARCEIROS COMERCIAIS DO BRASIL  
(EM US$ BILhõES E %)

 VALOR dAS   PARTiCiPAÇÃO 
 EXPORTAÇÕES VARiAÇÃO %
PARCEiROS  
COMERCiAiS 2002 2008 % 2002 2008
ESTADOS UNIDOS 15,3 27,4 79 25,3 13,8
UNIãO EUROPÉIA 15,6 46,3 197 24,8 23,4
EUROPA ORIENTAL 1,4 5,5 293 1,3 2,8
CHINA  2,5 16,4 556 3,1 8,3
ALADI  9,9 43,1 335 15,4 21,8
ORIENTE MÉDIO 2,3 8,1 252 2,8 4,1
ÁFRICA  2,4 10,2 325 3,0 5,2
EXPORTAÇÃO TOTAL 60,4 197,9 228 100,0 100,0

Fonte: Central Intelligence Agency –The World Factbook
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GRÁFiCO 2
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB*
EFETIVA E PROJETADA (%A.A.)

* As projeções para 2008 e 2009 foram revisadas em novembro (WEO Uptade).
Fonte: FMI (WEO). Elaboração: MF/SPE
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GRÁFiCO 1
MERCADO DE BALCÃO DE DERIVATIVOS
EM US$ TRILhõES1

1 Os dados foram ajustados para evitar dupla contagem.    
2 Somente contratos em moeda única. 
Fonte: BIS Triennial Survey.

500

400

300

200

100

0
 Moeda Taxa de Equity Commo- Crédito
 estrangeira juros2  dity

125

100

75

50

25

0
 1992 1995 1998 2001 2004 2007

Valor nocional (rhs)
Valor bruto de mercado (lhs)

2004
2007

CONTRATOS EM ABERTO VALOR NOCiONAL POR TiPO dE CONTRATO
500

400

300

200

100

0



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

51JANEIRO•FEVEREIRO•MARÇO 2009

distritos federais de reserva em que o país está 
dividido13, afirma que, no último trimestre de 
2008, o movimento econômico dos EUA conti-
nuou a enfraquecer, com redução da atividade 
industrial (que caiu entre 5 e 6% em relação a 
2007). O comércio teve de conceder muitos des-
contos e fazer promoções para evitar um desas-
tre nas vendas de fim de ano. O mercado imo-
biliário, tanto de residências quanto de imóveis 
comerciais, continuou piorando na maioria dos 
distritos. Houve redução nas atividades de turis-
mo e de transportes, bem como nas atividades 
financeiras. As condições de financiamento se 
tornaram mais apertadas.

O mercado de trabalho também se mostrou 
mais fraco, com afrouxamento das pressões sala-
riais. Tudo apontando na direção de um ano de 
recessão suave em 2009. 

No entanto, é preciso ter em mente que o 
governo Bush agiu intensamente no terceiro e 
quarto trimestres de 2008 no sentido de reativar 
a economia e de superar a crise de crédito, ado-
tando medidas cujos efeitos serão sentidos nos 
próximos meses:

• Estimulou o consumo e a redução do endi-
vidamento das famílias, concedendo diretamen-
te aos contribuintes cheques de rebate tributário 
que montaram a US$ 150 bilhões;

• Lançou um programa de socorro de US$ 
400 bilhões para os devedores hipotecários e 
para as instituições de crédito imobiliário já co-
mentado anteriormente.

• Lançou um pacote de socorro de US$ 700 
bilhões para resgatar instituições financeiras, 
dos quais US$ 510 bilhões já foram liberados em 
2008, e que o novo presidente deseja destinar 

US$ 100 bilhões diretamente aos devedores hi-
potecários.

• Socorreu a American International Group 
(AIG), maior seguradora do mundo, à beira da 
insolvência, a um custo de US$ 125 bilhões.

• Subsidiou financiamento ao JP Morgan 
para adquirir o Bear Stearns, no montante de 
US$ 29 bilhões.

• Decidiu emprestar US$ 16 bilhões para as 
montadoras de automóveis à beira da concordata.

• Reforçou o capital da Federal Deposit In-
surance Corporation (FDIC) para que esta garan-
tisse os depósitos em todos os bancos (até US$ 
100.000 cada depositante), evitando assim o ris-
co de uma corrida bancária.

• O FED comprou commercial papers “tó-
xicos” que ninguém mais no mercado quis com-
prar e garantiu os investidores do mercado de 
moedas cujos valores não são conhecidos.

No conjunto, o próximo balanço do 
Federal Reserve System terá um 
rombo estimado de US$ 1,8 trilhão, 
o dobro do observado no final do 

último ano fiscal. A dívida pública do país as-
cenderá a quase 50% do PIB, ou cerca de US$ 
6,5 trilhões – relação maior do que a do Brasil 
–, acompanhando os esforços do Tesouro para 
evitar a recessão. Não é pouca coisa, ainda que 
possa ser insuficiente para enfrentar o processo 
de deflação dos ativos que constavam dos balan-
ços das instituições financeiras. 

Mas, além disso, o novo presidente Barack 
Obama assume o governo com propostas ousa-
das de ativação da economia norte-americana, as 
quais já foram aprovadas na Câmara dos Deputa-



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

52

dos. Ainda não se conhecem detalhes do Plano 
Obama, orçado em US$ 825 bilhões, mas há fun-
dadas expectativas de que sua aprovação, por si 
só, melhorará as expectativas da população norte-
americana, com reflexos para o resto do mundo.

A situação das nações latino-america-
nos varia de país para país. O Méxi-
co, por exemplo, vai sofrer bastante 
posto que aproximadamente 84,6% 

do que exporta vão para os parceiros do Nafta 
(82,2% para os EUA, mais 2,4% para o Canadá). 
Ora, uma tal concentração do comércio em úni-
co país torna o México altamente vulnerável às 
flutuações da conjuntura econômica norte-ame-
ricana. Quanto aos países sul-americanos, alguns 
também sofrerão duramente as consequências 
da recessão esperada dos EUA, em função de sua 
alta dependência deste mercado, agravada pela 
predominância de algumas commodities na sua 
pauta de exportações, conforme ilustra o quadro 
1. Equador, Colômbia e Venezuela estão muito 
mais expostos do que Argentina, Uruguai, Chile 
e Bolívia.

O caso brasileiro também não é de grande 
dependência dos EUA, mas considerando-o em 
conjunto com a Europa, que deve acompanhar o 
movimento de queda, o índice de dependência 
aumenta consideravelmente, conforme ilustra a 
última coluna do quadro 2.

Note-se que os EUA eram o destino de um 
quarto de nossas exportações (25,4% do total em 
2002) e hoje representam pouco mais de um sé-
timo (13,8% em 2008), ao passo que a China qua-
se triplicou sua participação, a América Latina, o 
Oriente Médio, a Europa Oriental e a África au-

mentaram consideravelmente as suas, enquanto 
a União Européia manteve praticamente estável 
seu peso relativo.

Pode haver uma queda nas exportações bra-
sileiras em 2009, após o recorde espetacular de 
2008 (U$ 198 bilhões). Mas, se houver, será pro-
vavelmente de pequena monta. Cabe ao Brasil 
diversificar ainda mais seus parceiros comerciais 
e esforçar-se por vender mais ainda em regiões 
que não deverão ter problemas de crescimen-
to (Ásia, Oriente Médio e África). Por isso cabe 
consolidar o esforço governo-empresas que vem 
sendo feito para aumentar as exportações.

As contas externas do Brasil devem ser mais 
prejudicadas em função da retração do IED, em 
vista da cautela dos investidores externos e do 
volume recorde de recursos ingressados em 2008 
(US$45 bilhões). Provavelmente, as empresas es-
trangeiras que têm empreendimentos físicos em 
andamento continuarão a investir para garantir 
a conclusão – como anunciou a CSA-Thyssen-
Krupp – de seus projetos, ainda que haja algu-
ma paralisação para renegociação de preços dos 
contratos e para aguardar o fim do ajuste das li-
nhas de crédito dos bancos.

Os investimentos em carteira certamente 
não voltarão tão cedo à BM&F Bovespa e ao mer-
cado de títulos de renda fixa. Isto, a meu ver deve 
ser motivo de comemoração, pois flying capital 
é um tipo de parasita para a economia real que os 
governos brasileiros toleraram a partir de 199514, 
como forma de manter as reservas externas arti-
ficialmente elevadas. Em larga medida, a atração 
destes capitais especulativos é que justifica a po-
lítica monetária de taxas de juros estratosféricos 
que espolia o trabalho e a produção. 

TRAQUE
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A outra dimensão que pode trazer prejuízos ao 
crescimento da economia brasileira é a do crédito 
interno no país, que foi reduzido em decorrência 
da preocupação com as repercussões mundiais 
da crise, com o fato de terem secado as linhas de 
recursos externos que a banca brasileira tomava a 
juro baixo e repassava a seus clientes a juro altíssi-
mo e com o clima geral de “esperar, para ver como 
é que fica” a situação das empresas tomadoras de 
recursos – especialmente os grandes exportado-
res e produtores de commodities. 

Ao contrário de outros países, a banca brasi-
leira não tem problemas de excesso de alavanca-
gem, nem falta de capital (para os requisitos de 

Basileia I e II) em função da deflação de ativos 
tóxicos presentes em suas aplicações. Teriam, 
portanto, condições de continuar emprestando 
sem problemas, ainda mais com os incentivos e 
vantagens oferecidas pelo Banco Central, adiante 
mencionadas. No entanto, não o estão fazendo, 
ao menos por enquanto. 

Pelo visto, o que vai acontecer é um 
avanço dos bancos públicos (BB e 
CEF) no mercado de crédito, o qual 
será concedido às empresas tomadoras 

com cláusulas que vedem a demissão imotivada, 
como pregam as centrais sindicais. Será uma ino-
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vação brasileira oportuna em matéria de política 
de defesa do emprego.

Várias medidas foram tomadas pelo gover-
no brasileiro para enfrentar a crise, mas pode-se 
questionar se o foram na direção e sentido mais 
corretos:

• Abertura de uma linha de crédito do Te-
souro Nacional de até R$ 100 bilhões para que 
o BNDES possa aumentar seu volume de opera-
ções de crédito, cujo limite agora passou a ser de 
R$ 166 bilhões, um recorde histórico.

• Manutenção da TJLP de 6,25% – que pode-
rá ser reduzida, se necessário – além do reforço 
do programa de construção naval e do Revitaliza. 
Repasse de R$ 5 bilhões do Banco Mundial para 
o BNDES

• Assistência financeira de liquidez ao sistema 
bancário, prejudicado pela suspensão das linhas 
de crédito externo (redução do compulsório em 
US$ 100 bilhões e agilização do redesconto).

• Swaps de moedas com o FED (US$ 30 
bilhões de linha de crédito), leilões de dólares 
(em moeda e swaps) para financiar contratos de 
ACCs e para que não haja escassez de moeda 
estrangeira. 

• Reforço e antecipação do financiamento 
agrícola, com recursos adicionais de R$ 13 bi-
lhões, para evitar que os produtores reduzam o 
plantio para a próxima safra. 

• Disponibilização de mais R$ 10 bilhões 
para financiamento de giro das exportações, de 
R$ 3 bilhões para a construção civil, mais R$ 5 

bilhões para as pequenas e médias empresas via 
Banco do Brasil.

• Estímulos para a construção civil (progra-
ma de financiamento habitacional para funcioná-
rios públicos da União, no valor de R$ 4 bilhões, 
e aumento do crédito direto para aquisição de 
materiais de construção).

• Aquisição de participação acionária em ins-
tituições financeiras em dificuldades e compra 
de carteiras de ativos.

• Linha de crédito do Banco do Brasil de R$ 4  
bilhões para bancos de montadoras de automó-
veis, para manter o crédito direto para aquisição 
de automóveis.

Sem descurar do equilíbrio dos preços 
e dos fundamentos macroeconômicos 
conquistados com muito sacrifício nos 
últimos anos, há espaço para o aprovei-

tamento da crise internacional para promover  
reestruturações inadiáveis da economia e da so-
ciedade brasileiras, valendo-nos de algumas van-
tagens comparativas e avançando em matéria de 
correção de certas injustiças sociais. Delinear um 
programa prioritário para essa reestruturação do 
Brasil é objetivo a perseguir logo após a presente 
reflexão. 

De qualquer forma, o mundo não vai acabar 
em 2009 e os impactos do baixo crescimento ou 
do pequeno encolhimento dos PIBs dos países 
desenvolvidos deverão ser bem suportados pela 
economia brasileira.

lsalomao@iuperj.br
O autor é diretor da Escola de Políticas Públicas e Governo do Iuperj
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14. E lamentavelmente continuam a tolerar durante os governos Lula.
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CASABLANCAE
CaRlOS PINkuSfEld BaSTOS

ECONOMISTA

Não é incomum que nós bra-
sileiros, na nossa usual relação de 
amor e ódio com o país, acusá-lo de 
esquizofrênico. Toma-se emprestado 
o termo técnico médico para des-
crever um país que seria ciclotímico, 
repleto de grandes contradições e 
trajetórias que, a muitos, parecem 
inconsistentes e até erráticas. A me-
táfora pode ser inadequada, mas 
não se pode negar a recorrência 
com que é evocada. Só que hoje, a 
loucura nossa do dia-a-dia parece 
que extravasou o território nacional. 
Agora somos esquizofrênicos interna-
cionais. Ou, ao menos, “desviantes”. 
Enquanto o mundo inteiro discute, 
e põe em prática, medidas fiscais 
expansionistas de grande proporção 
e impacto, avanços modestíssimos 
do gasto público no Brasil são demo-
nizados por boa parte da imprensa 
e principalmente por seus colunistas 
formadores de opinião.

A discussão sobre a relação Es-
tado-economia é tão antiga quanto 
o próprio conhecimento econômico 
e depende do referencial teórico 
e posição ideológica de cada um. 
Apesar dessas incompatibilidades 
originárias irreconciliáveis, o debate 
não precisa ser, necessariamente, 
uma conversa de surdos. Pelo menos 
o esclarecimento de alguns pontos 
poderia iluminar acordos mínimos 
ou ao menos pactos estratégicos.

Em primeiro lugar, vale anotar 
que, para citar o poeta, entre a ide-
ologia e a prática cai uma pesada 
sombra. O mesmo Governo Bush 
que iniciou seu segundo mandato 
propondo uma privatização parcial 
da previdência, saudada por vários 
conservadores americanos como o 
fim definitivo do New Deal e o com-
plemento final da obra de Reagan, 

termina seus dias estatizando parte 
do sistema financeiro e propondo um 
pacote de salvação para a indústria 
automobilística. Esse é o fato. Sua 
interpretação depende da lente de 
quem o examina: para alguns, em 
campo minoritário, prova cabal da 
indissociável simbiose entre mercados 
e estado na constituição da ordem 
capitalista. No pólo oposto, e também 
minoritário, um erro “estatista” que 
possivelmente irá causar no médio 
prazo mais problemas do que so-
luções. Entre as posições polares, 
os pragmáticos, que, frente a uma 
situação crítica e emergencial, en-
tendem e justificam a intervenção, 
em última instância, do Estado na 
ordem capitalista.
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Qualquer que seja a leitura, en-
tretanto, é difícil de acreditar que após 
setembro de 2008 o fundamentalismo 
antiestatal da ideologia neoliberal 
encontre uma audiência tão ávida 
e acrítica. Certamente a ideologia 
neoliberal não acabou, mas lá se 
vão seus dias gloriosos, atropelados 
pela dura realidade dos fatos ainda 
frescos na memória social.

Infelizmente, alguns mais remotos 
já foram esquecidos. Se não, como 
compatibilizar o senso comum bra-
sileiro com relação aos efeitos dele-
térios do gasto público e o curioso 
fato histórico dos países mais ricos 
de hoje terem obtido expressivos 
ganhos de renda e produtividade 
ao mesmo tempo em que aumen-
tavam a participação do Estado na 
economia? 

Na tabela 1, pode-se observar 
como, entre os anos 1950 e 1970, 
Alemanha, França e EUA tiveram 
simultaneamente crescimentos ex-
pressivos de produtividade e eleva-
ção da participação do governo na 
economia, tanto no que diz respeito 
à razão gasto e produto, como na 
participação relativa do emprego 
público sobre o emprego total.

Ou o fato curioso de associar-se 
um suposto aumento da participação 
do governo na economia e um cres-
cimento de práticas públicas escusas 
ou corruptas. Onde está o menor 
Estado: num país pobre da África 

ou num país nórdico? E onde está, 
provavelmente, um maior grau de 
corrupção? Em suma, o que quer 
dizer esse bordão tantas vezes re-
petido da “qualidade do gasto”, 
que no fundo apenas disfarça de 
forma mais moderada e sub-reptícia 
uma intrínseca aversão à elevação 
do gasto público?

Abandonando essa variável me-
nos ponderável, e mais política, da 
corrupção, e voltando para um tópico 
mais econômico: de onde vem a ideia 
de que o gasto corrente é ruim e 
o investimento público bom? Não 
parece lógico que um maior gasto 
de investimento hoje deve resul-
tar na elevação do gasto corrente 
amanhã. Será que a nova escola, 
universidade, hospital, cadeia, porto 
e mesmo estrada não demandarão 
professores, médicos, enfermeiros, 
guardas, operadores de guindas-
te e engenheiros? Curiosamente, 
argumenta-se que o aumento do 
gasto corrente hoje permanece no 
amanhã, seja através de elevação 
de funcionários e/ou de salários. 
Mas se esquece de que o gasto 
em investimento de hoje é gasto 
corrente amanhã.

De qualquer forma, sempre se 
pode argumentar que o Estado está 
gastando mal. Essa é uma discussão 
complexa que acaba até avançando na 
questão da divisão de poderes numa 
sociedade democrática e da capa-
cidade de maior ou menor controle 
sobre o funcionamento de corpos 
razoavelmente independentes como 
poder legislativo e judiciário.

Essas são grandes questões. 
Complexas e em torno das quais 
consensos são dificilmente construí-
das. Mas nem só de grandes questões 
vive o debate econômico. Às vezes, 
aspectos muito simples, até mesmo 
definicionais, podem qualificar o de-
bate e ajudar a remover espantalhos 
e esconjurar falsos dilemas.

um deles, basicamente macro-
econômico, diz respeito ao suposto 
crescimento excessivo do gasto pú-
blico no Brasil. Primeiro: o que seria 
excessivo? Incorrendo no risco de 
estar interpretando mal o qualifi-
cativo, levantaríamos uma hipótese 
material objetiva: um crescimento 
corrente total do gasto público acima 
do crescimento do PIB, o que estaria 
aumentando a participação do gasto 
do governo na economia.

RIVOTRIL
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Caso esse crescimento não fos-
se acompanhado pelo crescimento 
da carga tributária, faria surgir um 
déficit público com impactos even-
tualmente expansionistas sobre a 
demanda agregada e no crescimento 
da dívida pública. Então essa é a 
primeira pergunta muito simples 
e objetiva a se responder: ocorreu 
essa elevação do gasto público no 
PIB recentemente?

A primeira fonte a que qualquer 
economista se volta para examinar 
o comportamento da economia são 
as contas nacionais, publicadas, no 
Brasil, pelo IBGE. Curiosamente, nesse 
conceito tal crescimento não ocorre, 
como se pode ver na tabela 2. Esse 
valor foi relativamente constante, 
tendo, inclusive, caído em 2008, ainda 
que este dado deva ser visto com 
algum cuidado já que considera 
apenas os três primeiros trimestres 
do ano. Não é improvável que o 
gasto cresça no último trimestre e 
que o próprio crescimento do PIB 
arrefeça neste período. Mas nada tão 
drástico assim. Na realidade, numa 
perspectiva de prazo um pouco mais 
longo, deve-se destacar que este 
indicador, no período de governos 
Lula, apresenta uma média ligeira-
mente inferior ao dos dois mandatos 
do seu seu antecessor. Enquanto a 
média do período Lula, de 2003 a 
2008, é de 19,57, no período FHC, 
entre 1995 e 2002, o índice alcan-
çou 20,6%.

Se esse é o “gasto mau” do go-
verno, para fazer uma metáfora com 
o colesterol, o que dizer do “bom”, 
ou seja, do gasto em investimento? 
Infelizmente as séries do IBGE ainda 
não foram atualizadas para os anos 
mais recentes, mas pode-se ver na 
tabela 3 que entre 2003 e 2005 o 
gasto público em investimento teve 
uma elevação na casa do décimo 
da percentagem e não havia, até 
então, recuperado o valor médio 
registrado entre 1995 e 2002.

Apesar de a informação mais 
consistente e agregada ser forne-
cida pelo IBGE, apenas a título de 
comparação podemos tomar alguns 
dados da Secretaria do Tesouro Na-
cional para continuar o exame da 
evolução dos gastos do governo 
federal.

Novamente, os resultados apre-
sentados na tabela 4 confirmam a 
informação agregada do IBGE: não 
houve grande crescimento do gasto 
direto do governo federal em pro-
porção do PIB, seja no total seja 
na conta específica dos gastos com 
pessoal. Assim a participação direta 
do governo federal na economia 
praticamente não se alterou no 
período recente.

Muitas vezes o argumento da 
excessiva elevação do gasto cor-
rente, e especificamente do gasto 
com pessoal, vem acompanhado 

pela sua contraparte quantitativa: 
a elevação excessiva do emprego 
público, brindada com inúmeras 
palavras depreciativas como em-
preguismo, aparelhamento, entre 
outros. 

Mais uma vez, os dados desagre-
gados sobre emprego público fede-
ral e total confirmam o diagnóstico 
anterior e colocam em xeque tais 
afirmativas, relativamente comuns 
na grande imprensa.

Como se pode ver na tabela 
5, o emprego do governo federal 
entre 2002 e 2003 apresentou um 
crescimento extremamente modesto, 
tendo até se reduzido no início do 
governo Lula em 2003. Em termos 
agregados, o emprego cresceu entre 
2002 e 2007 de apenas 4,4% ou seja 
uma taxa média anual de menos de 
1%, que é muito inferior, por exem-
plo, ao crescimento do conjunto da 
economia.

Consistente com este dado, po-
demos constatar na tabela 6 que a 
participação do emprego público 
agregado, agora englobando todos os 
níveis de governo e incluindo também 
empresas estatais, se reduziu como 
percentagem do emprego formal total. 
Pudemos perceber que não só o setor 
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TABELA 2
GASTOS EM CONSUMO  
DO GOVERNO (% PIB)

ANO %
2003 19,4
2004 19,2
2005 19,9
2006 20,0
2007 19,9
2008 19,0
Fonte: SNCN-2000, IBGE
* Valor de 2008 até o terceiro trimestre

TABELA 1
SETOR PÚBLICO E DESEMPENHO ECONôMICO

PAíS diFERENÇA dA PARTi- CRESCiMENTO VARiAÇÃO dA PARTiCiPAÇÃO 
 CiPAÇÃO dO GASTO MÉdiO dA dO EMPREGO PÚBLiCO 
 PÚBLiCO NO PiB PROduTiVidAdE SOBRE TOTAL dO EMPREGO 
 1950/1973 1950/1973 1960/1980

ALEMANHA 12,0 5,86 6,5
FRANÇA 11,2 5,03 3,2*
EUA 9,7 2,77 3,7

Fonte: Colunas 1 e 2 Maddison 2001; Coluna 3 Mattos 2009
* Para a França dados disponíveis a partir de 1965

TABELA 3
INVESTIMENTO PÚBLICO (% PIB)

 1995-2002 2003 2004 2005 
 (MÉdiA)
INVESTIMENTO PÚBLICO 2,01 1,51 1,59 1,75
Fonte: IBGE

TABELA 4
GASTO DIRETO DO GOVERNO (% PIB)

ANO GASTO TOTAL PESSOAS E ENCARGOS
1998 9,21 4,71
1999 8,29 4,62
2000 8,45 4,72
2001 8,98 4,94
2002 9,13 4,96
2003 7,97 4,59
2004 7,99 4,48
2005 8,01 4,30
2006 8,29 4,43
2007 8,66 4,48 
2008* 8,10 4,30

Fonte: STN - Min. da Fazenda, IBGE. Elaboração própria.
* Totalização até o terceiro trimestre.
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público não cresce em relação ao PIB, 
como também que a participação do 
emprego público não cresce consis-
tentemente em relação ao volume 
total do emprego formal.

logo, se o gasto corrente não 
cresceu, por que alguns comenta-
dores insistem em dizer que houve 
um importante aumento a ponto de 
este ser um dos grandes problemas 
a ser enfrentado pela economia? 
Independente do diagnóstico teó-
rico de cada um, o componente de 
dispêndio primário, isto é, dispêndio 

excluído os juros, que cresceu em 
proporção do PIB foram as despesas 
com transferências previdenciárias, 
o que não é gasto e sim, no jargão 
econômico, dispêndio. O que parece 
uma mera sutileza lingüística tem, 
na verdade, grande relevância em 
termos de análise econômica. Logo, 
esse mal entendido se deve a uma 
confusão relativamente simples entre 
gasto e transferência. Vamos tentar 
esclarecer este ponto.

Nos cursos básicos de finanças 
públicas se ensina que os dispêndios 
do governo devem ser separados em 
gastos e transferências. Os gastos 

são as compras de bens e serviços 
realizadas diretamente pelo gover-
no e implicam uma demanda dire-
ta sobre o sistema econômico, ou 
compras e pagamentos realizados 
ao setor privado. Transferências são 
valores transferidos ao setor privado, 
sejam eles na forma de benefícios 
previdenciários, subsídios, Bolsa-
Família, juros ou qualquer outro 
valor recebido por algum agente 
do setor privado.

Por que essa diferença é tão 
relevante? Justamente porque, no 
primeiro caso, se exerce uma pressão 
direta sobre a demanda agregada e, 
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no segundo, uma redistribuição de 
recursos entre os contribuintes e os 
beneficiados por tais transferências. 
Com relação às transferências, ou seja, 
recursos arrecadados pelo Estado, 
mas repassados ao setor privado, o 
impacto relevante sobre a demanda 
agregada vai depender da diferença 
entre o que seria gasto pelos agentes 
que foram tributados e o que os 
beneficiados por tais transferências 
efetivamente gastam.

Voltemos ao gasto (ou seja, dis-
pêndio descontado das transferências) 
público, então. O gasto público é 
visto por vários economistas como 
pernicioso ao bom desempenho da 
economia por diversas razões. Alguns 
argumentam, sob um ângulo micro-
econômico, que o gasto público é 
inerentemente menos eficiente que 
o privado. Outros, sob uma ótica 
mais macroeconômica, argumentam 
que o aumento do gasto público 
vai implicar uma redução do gasto 
privado em investimento, segundo o 
famoso argumento da expulsão do 
investimento privado pela elevação 
dos juros, que, por sua vez, ocor-
reria exatamente em consequência 
do gasto público. Esse mecanismo 
teórico é conhecido no jargão eco-
nômico como crowding out. Numa 
economia aberta há ainda a hipótese 
de que o gasto público deficitário 

possa causar um déficit na balança 
de comercial através do surgimento 
de déficits gêmeos (déficit público 
e externo). Entretanto, todos esses 
argumentos que povoam a teoria 
econômica ortodoxa requereriam 
uma crítica cuja extensão excede 
o escopo desta nota.

O que se pretende mostrar aqui 
é que, com a chancela do pensa-
mento ortodoxo, ganhou status de 
senso comum a afirmação de que 
o gasto público no Brasil é prejudi-
cial à economia e de que o mesmo 
é “alto demais”. Isto, conforme se 
pretendeu mostrar acima, carece 
de base empírica. Na realidade, 
mesmo exercícios analíticos mais 
sofisticados mostram que não há 
pressão da combinação de gasto 
público e receita tributária sobre a 
demanda agregada, ou seja, o setor 
público não pressiona o PIB além do 
seu crescimento potencial. É claro 
que autores keynesianos poderiam 
argumentar que o próprio cresci-
mento do gasto público, ao elevar a 
demanda efetiva, acabaria por elevar 
esse próprio crescimento potencial, 
ficando assim indefinidas as razões 
entre variáveis do setor público, como 
gasto, déficit e dívida, e o PIB. Caso 

o denominador crescesse mais que 
os numeradores em conseqüência 
de elevadas propensões a consumir 
e investir, as frações poderiam cair, 
ainda que num primeiro momen-
to o gasto público acelerasse seu 
crescimento.

Se o que, de fato, se elevou re-
centemente, em proporção do PIB, 
foram apenas as transferências, somos 
levados, diretamente, à discussão de 
carga tributária bruta e líquida.

A carga tributária líquida é o 
resultado da subtração da carga 
tributária bruta, ou seja, tudo que 
é recolhido na forma de impostos e 
contribuições pelo governo menos 
tudo que retorna ao setor privado 
em forma de transferências. É trivial 
que, para o argumento anterior, no 
efeito prejudicial do governo sobre 
a economia, só deva ser computado 
gasto direto e não a transferência. 
Está pode ter conseqüências indiretas 
no comportamento da economia, 
mas de forma alguma retira do setor 
privado poder de compra para ser 
gasto “ineficientemente” (sic) pelo 
setor público.

Façamos um exemplo absurdo, 
apenas para ilustrar esse fato: supo-
nhamos que há uma carga tributária 
líquida de 100% do PIB, ao contrário 
da nossa, ao redor de 35%. Mas 

RIVOTRIL
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suponha que o governo não gasta 
muito e tem um enorme programa de 
transferências de renda, de, digamos, 
85% do PIB. Nesse caso, apesar da 
irreal carga tributária bruta do exem-
plo, o efeito sobre a renda do setor 
público poderia ser mais ou menos 
semelhante ao que ocorre hoje no 
Brasil, dependendo, é claro, de quem 
seria tributado e beneficiado com 
tais transferências. Uma hipótese 
irrealista talvez ajude a esclarecer 
esta última questão: suponha que 
o governo divida a população em 
dois grupos inteiramente idênticos 
e cobre impostos e contribuições de 
uma dessas metades transferindo 
tal arrecadação para a outra. Nesse 
caso, o impacto da carga tributária 
é nulo em qualquer sentido, seja 
este macro ou microeconômico, 
independente da dimensão de tal 
carga em proporção do PIB.

Obviamente que essa é uma ta-
refa praticamente infactível, sendo 
relevante saber de quem se está 
retirando poder de compra, por 
meio de impostos e contribuições, e 
quem está recebendo tal poder de 
compra por meio de transferências. 
Pode-se achar ineficiente, e até in-
justa, a transferência de renda para 
beneficiários de pensões, mas toda 

a arrecadação que, por acaso, tenha 
se elevado para cobrir tal dispêndio 
representa apenas um rearranjo de 
renda intrassetor privado. O mesmo 
vale para os juros: muitos podem 
achar desproporcionais as trans-
ferências de juros, em sua quase 
totalidade, para famílias ricas, mas 
esse julgamento não depende nem 
altera o fato de que um eventual 
aumento de tributação para cobrir 
essa carga represente apenas uma 
redistribuição, regressiva é verda-
de, de renda dentro da sociedade. 
A combinação de uma estrutura 
tributária regressiva com uma de 
transferência idem pode resultar, 
como parece ser o caso brasileiro, 
numa carga tributária líquida extre-
mamente regressiva, mas esse é um 
fenômeno inteiramente distinto do 
usualmente tão criticado aumento 
gasto público em detrimento do 
gasto privado, que, como mostra-
mos acima, não é confirmado pelos 
dados divulgados pelo IBGE e pelo 
Tesouro Nacional.

a  tabela 7 mostra alguns dados 
interessantes. Inicialmente, a distância 
entre a carga tributária bruta e líquida 
é expressiva no Brasil. Em segundo 
lugar, nem sempre a elevação da 
carga bruta implica uma elevação 
da carga líquida, como ocorre entre 

2005 e 2006. Em terceiro: se, entre 
2000 e 2006, a elevação da carga 
bruta foi de 3,7% do PIB, a carga 
líquida foi de menos da metade 
deste valor, 1,6%. Numa nota mais 
jornalística, os brasileiros não es-
tão “trabalhando cerca de quatro 
meses para o governo” (sic). Para 
ele, trabalha-se, em média, cerca 
de um mês e quebrados; os outros 
meses e dias são transferidos para 
seus concidadãos e, às vezes, para 
si próprios na forma de juros, preço 
do álcool, pensões etc.

Outro fato interessante a se no-
tar é que, quando tomado em seu 
conceito de carga tributária líquida 
na comparação internacional, o Bra-
sil aparece com um valor bastante 
reduzido, ou seja, uma carga das 
menores entre alguns países que 
possuem alguma comparabilidade 
em termos econômicos (ver tabe-
la 8). Obviamente que as ressalvas 
usuais a comparações internacionais 
também se aplicam aqui: essas são 
tabulações próprias, para períodos 
de tempo heterogêneos e dependem 
de variáveis que podem ser definidas 
de formas distintas para diferentes 
países. De qualquer forma, ainda que 
representem estimativas preliminares, 
suas ordens de grandeza parecem 
refletir uma peculiaridade da econo-
mia brasileira: a existência tanto de 
um sistema previdenciário bastante 
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amplo e de cobertura generalizada 
como nosso bem menos honroso 
título internacional de campeão das 
taxas de juros reais.

Observados todos esses dados, 
parece pouco convincente que o 
maior empecilho ao aumento do 
gasto seja a sua elevação recente, 
já que a mesma nem ocorreu, de 
fato. Também seja razoável supor 
que a elevação dos gastos com 
pensões e benefícios arrefeça no 
futuro próximo, já que parece estar 
encerrado o período de recompo-
sição do valor do salário mínimo 

que ocorreu a partir da segunda 
metade dos anos 1990. Como se 
sabe, o gasto da previdência tem 
fortíssima correlação com o valor 
do salário mínimo. Desafortuna-
damente essa recomposição ainda 
não foi capaz de restabelecer um 
pico anterior, ocorrido no início dos 
anos 1960.

Talvez o Brasil não seja um hos-
pício ou um desviante internacio-
nal. Talvez seja uma versão latino-
americana da famosa Casablanca, 
onde o suspeito usual é o gasto 
público. Acusado não apenas de 

crimes diversos, como muitas vezes 
contraditórios. Não deve crescer, ou 
deveria recuar para evitar a crise 
inflacionária do início do ano. Ainda 
que essa fosse fruto de uma elevação 
dos preços de commodities. Agora, 
o que se afirma, no senso comum 
sobre o tema, é que o gasto público 
deveria recuar em meio a uma crise 
deflacionária, quando, na verdade, 
conforme mostramos aqui, sua re-
tração levaria a uma piora ainda 
maior do nível de atividade. Como 
essa cantilena, além de irracional, é 
extremamente tediosa, só nos resta 
suplicar a certos economistas e co-
lunistas da grande imprensa:

- Don´t play it again, Sam.

pinkusfeld@uol.com.br
O autor é professor-adjunto da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF)
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TABELA 5
EVOLUÇãO DO EMPREGO PÚBLICO (2002-2007)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EMPREGO PÚBLICO FEDERAL 803.469 725.480 761.825 780.210 828.346 839.107
CRESCIMENTO ANUAL – -9,71 5,01 2,41 6,17 1,30

Fonte: RAIS. Inclui: os poderes executivo, legislativo e judiciário; autarquias, fundações e órgãos autônomos.

TABELA 6
PARTICIPAÇÃO DO EMPREGO 
PÚBLICO SOBRE O EMPREGO FORMAL

ANO TOTAL
1995 32,71
1996 31,59
1997 28,41
1998 28,74
1999 27,73
2000 26,62
2001 26,72
2002 27,17
2003 27,07
2004 25,90
2005 25,90
2006 25,62
2007 25,26

Fonte: RAIS. Inclui empresas estatais.

TABELA 7
CARGA TRIBUTáRIA (BRUTA E LíQUIDA)

 2000 2001 2002 2003 2004* 2005 2006
BRUTA (IMPOSTOS + CONTRIB.) 30,4 31,9 32,3 31,9 32,8 33,8 34,1
LíQUIDA  11,6 12,2 11,7 10,6 13,5 13,9 13,2

Fonte: Fonte: SCN 2000 -IBGE, Elaboração Própria 
* Os dados das Contas Econômicas Integradas, utilizadas neste cálculo não estão disponíveis para 2004. 
Utilizou-se uma aproximação a partir dos dados das NFSP.

TABELA 8
CARGA TRIBUTáRIA MÉDIA  
(PAíSES SELECIONADOS)

PAíSES BRuTA LíQuidA
MÉXICO (2001-2004) 21,1 14,3
ESPANHA (2001-2006) 38,8 21,3
IRLANDA (2001-2004) 34,2 19,7
POLôNIA (2001-2006) 38,6 15,5
íNDIA (1992-2001) 19,4 11,5

Fonte: OECD. Elaboração própria.
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FALENCIA
Nossa crítica à teoria econômica clássica geralmente aceita consistiu 

menos em revelar os defeitos lógicos de sua análise do que em assinalar 

o fato de que as suas hipóteses tácitas nunca ou quase nunca são 

satisfeitas, com a conseqüência de que ela se mostra incapaz de resolver 

os problemas econômicos do mundo real 

(John Maynard Keynes, cap. 24 da Teoria Geral)
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colapso do siste-
ma financeiro internacional ocorrido a 
partir do segundo semestre de 2008, 
como decorrência da crise do merca-
do imobiliário norte-americano e de 
seus efeitos, que se espalharam para 
toda a economia internacional, gerou 
a avaliação praticamente unânime de 
que esta se trata da maior crise eco-
nômico/financeira desde 1929. 

A dimensão sem precedentes da 
crise atual coloca em cena a necessida-
de de reforma do sistema de relações 
econômicas internacionais e solapa 
as bases de sustentação dos câno-
nes do pensamento neoliberal vigente 
desde a “revoluções” thatcheriana e 
reaganiana, iniciadas em 1979 e 1980, 
respectivamente.

Este ensaio procura destacar pelo 
menos três dos principais mitos do 
pensamento neoliberal que se encon-
tram, no atual momento histórico, sob 
intenso julgamento. Em primeiro lugar, 
o mito segundo o qual os Estados 
nacionais, desde a consolidação das 
“reformas” promovidas pelas políticas 
neoliberais, estariam esvaziados em 
sua importância e em suas funções. Em 
segundo lugar, o mito de que o mercado 
de trabalho americano representaria 
um exemplo a ser seguido pelos de-
mais países capitalistas, notadamente 
aqueles ultrajados por elevadas taxas 
de desemprego. Em terceiro lugar, o 
mito de que seria inevitável a ocorrên-
cia do crescimento econômico “sem 
emprego”, devido a um suposto ganho 
de produtividade sem precedentes, 
gerado pelas “novas tecnologias” da 
atual globalização neoliberal. 

Nas próximas seções, esses três 
mitos serão examinados mais deti-
damente.

mitO dO Fim dOs estadOs naciOnais 

 Marx1 descreveu magistralmente o 
papel que teve o Estado Nacional para 
a gênese do capitalismo, impulsionando 
a chamada violência extra-econômica 
que promoveu a “acumulação primitiva”, 
conduzindo a transição da sociedade 
feudal para a sociedade baseada no 
modo de produção capitalista. A longa 
transição histórica do modo de produ-
ção feudal para o modo de produção 
capitalista, nas diversas sociedades em 
que ocorreu, teve nos Estados Nacio-
nais um elemento decisivo.

O trabalho pioneiro de Gerschenkron2 

dedicou-se a discutir o papel desem-
penhado pelos Estados Nacionais nos 
países que tinham empreendido, no 
século XIX, um esforço de industriali-
zação (as chamadas “industrializações 
atrasadas”) em um momento histórico 
posterior (daí a alcunha “atrasada” para 
o processo de industrialização desses 
países) ao do Capitalismo Originário, 
que ocorrera na Inglaterra já no século 
XVIII. O autor destaca as atribuições que 
teve o Estado, especialmente durante 
a Segunda Revolução Industrial, em 
países como EUA, Alemanha, França, 
Rússia e Itália, entre outros, na definição 
de regras de acumulação capitalista, 
nos arranjos políticos que permitiram 
a formulação de uma institucionalida-
de para o setor agrícola, para o setor 
bancário, o industrial etc., e, enfim, para 
a formulação da política econômica 
em geral, com destaque para as polí-

ticas creditícia, industrial, tecnológica 
e comercial3, que permitiram a estes 
países implementarem o modo de 
produção capitalista e, mais do que 
isso, em alguns casos, a superarem, 
já no final do século XIX, o volume de 
produção agregada da Inglaterra, em 
especial em alguns setores estrategi-
camente decisivos, como a indústria 
de aço e de ferro (Hobsbawm, 1983; 
Kemp, 1987). 

Também no século XX, os Estados 
Nacionais foram decisivos para os pro-
jetos nacionais de desenvolvimento e 
de industrialização, em países como 
Coréia do Sul, Brasil, México, entre, 
outros, com destaque para a China e 
seus parceiros asiáticos das últimas 
décadas e ainda hoje. 

A crise de 1929 e a digestão das 
dívidas da Primeira Guerra deixaram 
a ideologia liberal em baixa (Goure-
vitch, 1986). Tanto a Alemanha de 
hitler quanto a URSS revolucionária 
se inscrevem entre diversos exemplos 
(estes, extremos) de rejeição às po-
líticas liberais que ainda eram hege-
mônicas no início do século XX. Até 
mesmo a Inglaterra, com o abandono 
do padrão-ouro, em 1931, promoveu 
uma ruptura com a ideologia liberal 
que havia sido hegemônica na virada 
do século XIX para o XX4. Mais tarde, 
os horrores da Segunda Guerra e a 
profunda mudança de valores e de 
circunstâncias históricas delimitadas 
pela Guerra Fria criaram o ambiente para 
a ascensão da hegemonia keynesiana 
na condução de política econômica 
(Glyn et alli, 1990). Durante as décadas 
que marcaram os anos dourados do 
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Capitalismo (anos 50 e 60), as políticas 
desenvolvimentistas conduzidas pelos 
Estados Nacionais, em maior ou menor 
ênfase, foram adotadas na maior parte 
dos países capitalistas, desenvolvidos 
ou não (Fiori, 1997 a).

A partir da desaceleração econômica 
dos anos 1970, o neoliberalismo deixa 
de ser apenas uma ideologia defen-
dida por um grupo de pensadores 
(“velhos crentes”, como diz Hobsbawm, 
em passagem de seu “Era dos Extre-
mos”) encastelados no Mont Pèlèrin5. 
Depois de algumas décadas em que 
aquelas idéias e doutrinas eram pouco 
levadas a sério nos meios acadêmicos 
e políticos, porquanto as principais 
economias capitalistas passavam por 
um período de prosperidade inaudi-
ta6, instala-se a crise de acumulação 
capitalista de meados dos anos 1970, 
ao lado da ruptura da ordem inter-
nacional que havia sido erigido em 
Bretton Woods (no imediato pós-
guerra) e da instabilidade financeira 
decorrente daquela ruptura (Belluzzo, 
1995). O neoliberalismo passa a ser, 
então, de fato colocado em prática, de 
forma mais consistente, hegemônica e 
organizada7, em políticas macroeconô-
micas implementadas inicialmente na 
Grã-Bretanha (a partir de 1979) e nos 
EUA (a partir de 1980), posteriormen-
te se espalhando pelos mais diversos 
países do mundo, inclusive a França 
de Mitterrand, que adotou medidas 
de política econômica crescentemente 
liberalizantes, entre 1982 e 1984, depois 
de uma fracassada tentativa de adotar 
medidas heterodoxas logo no início 
do governo (Gourevitch, 1986). Ficava 

claro que as condições macroeconô-
micas concretas (internas e externas) e, 
principalmente, a hegemonia neoliberal 
impediam atitudes de países isolados 
em direção a propostas de políticas 
econômicas que se opusessem ao 
receituário dominante. É claro que, 
para estas dificuldades, contribuíam o 
cenário financeiro internacional marcado 
pela desregulamentação, que vinha 
ocorrendo a passos largos desde os 
primeiros anos da década de 1970 
(Glyn, 2006).

Helleiner (1994) salien-
ta que a abertura e liberalização dos 
mercados financeiros promovida pelos 
EUA e pela Grã-Bretanha, já nos anos 
70, fora conduzida pelos respectivos 
Estados Nacionais, atendendo aos in-
teresses das altas finanças privadas 
desses países, em busca de novos e 
internacionalizados mercados. Esse 
processo se acentua nos anos 1980, 
consolidando-se a partir da elevação 
unilateral e então sem precedentes, no 
pós-guerra, da taxa e juros dos EUA – 
a “política do dólar forte” – (Belluzzo, 
1995). Essas medidas deram origem a 
uma corrente de decisões semelhantes, 
tomadas pelos demais Estados Nacio-
nais, na tentativa de contra-arrestar 
movimentos de fugas de capitais em 
direção aos mercados anglo-saxões, 
no que foi denominado pelo autor 
de processo de “desregulamentação 
competitiva” (Helleiner, 1994) dos 
mercados financeiros. 

Um dos trabalhos seminais de ce-
lebração da “nova” ordem ideológica 
que surge nos anos 1980 foi escrito 
por Fukuyama (1992), no qual o autor 
advoga, ainda sob a influência e o clima 
ideológico gerado pela então recen-
te queda do Muro de Berlim (1989), 
o triunfo definitivo do pensamento 
liberal e das sociedades capitalistas 
de livre mercado, além de apregoar o 
fim do papel do Estado na economia 
e o triunfo do individualismo. 

A prosperidade norte-americana, 
especialmente no final dos anos 1990, 
parecia dar razão aos ideais propagados 
por Fukuyama (1992). O longo ciclo de 
prosperidade nos EUA e os efeitos desse 
sobre as demais economias pareciam 
indicar que o “triunfo” do capitalismo 
liberal era mesmo definitivo. A crença 
nesse “êxito eterno” abalou-se um pouco 
na crise das empresas “ponto com”, 
mas, a partir de meados de 2007 e, de 
forma ainda mais aguda, depois do final 
de 2008, com a deflagração da crise 
financeira pelo desmoronamento dos 
mercados subprime, é que se tornou 
evidente a fragilidade daquela era de 
prosperidade. A verdadeira estatiza-
ção de diversos setores da atividade 
financeira e produtiva dos EUA, e de 
outros países que adotaram pacotes 
“salvacionistas”, torna letra morta8 os 
vaticínios de Fukuyama e de seus se-
guidores em todas as demais partes 
do planeta.

A natureza do ciclo expansivo do 
final do século XX e seus resultados 
assimétricos9 revelam que os Estados 
Nacionais, sob o processo de globali-
zação cuja configuração ora demonstra 
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o mercado de trabalho 
norte-americano passou a ser tido 
e havido, durante os anos de hegemonia 
neoliberal, como o “modelo” a ser seguido, 
especialmente pelos europeus
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estar em seus dias finais, na verdade 
têm sido re-hierarquizados (Fiori, 2004). 
A crise de 2008/2009 demonstra que é 
dos EUA que se espera sejam definidas 
as regras do jogo para que a crise seja 
superada e para que a acumulação 
capitalista se desdobre, a partir disso, 
sob novas bases. O próprio fato de 
que a crise atual torna-se mais aguda 
justamente por ter seu ponto fulcral 
nos próprios Estados Unidos, mais re-
forçam do que atenuam a convicção 
da importância da liderança america-
na no cenário internacional. O papel 
ainda exercido pelo dólar no sistema 
financeiro internacional permitiu que, 
nesses anos de prosperidade, os EUA 
pudessem incorrer em elevados défi-
cits em suas contas externas (Serrano, 
2004) sem que o dólar tenha perdido 
o papel central que possui no siste-
ma financeiro internacional10 desde 
Bretton Woods. 

Há, portanto, ainda muitas diferen-
ças em termos de poderio e soberania 
dos respectivos Estados Nacionais, 
sendo uma fantasia a idéia de que 
eles estariam todos igualmente “mor-
rendo” ou enfrentando uma redução, 
em intensidade semelhante, de suas 
funções sob o atual momento histórico 
do capitalismo. 

O fenômeno contemporâneo da 
globalização revela-se, portanto, um 
processo não meramente econômico, 
mas também político11, dado que as 
esferas de poder mundial tiveram (e 
têm, ainda, talvez até mais do que 
antes, durante a prosperidade) papel 
decisivo na formatação das “regras do 
jogo” para os fluxos de investimen-

tos, para os movimentos de capitais 
financeiros e para as normas de pro-
priedade intelectual, sem deixar de 
lado, também, as normas do comércio 
mundial de bens e serviços. Nota-se, 
claramente, que, ao contrário do que 
apregoa a visão liberal mais ortodoxa, 
não há uma oposição entre “Estado” 
e “mercado”, mas, sim, uma simbiose 
entre esses dois elementos, na qual 
os Estados Nacionais, notadamente os 
dos países mais fortes e desenvolvidos, 
atuam no sentido de gerar mercados e 
criar espaços de valorização do capital 
financeiro e do capital produtivo em 
todas as regiões do planeta, gerando 
negócios para suas grandes empresas 
de capital nacional e atuação trans-
nacional.

mitO dO “mOdeLO” americanO  

de mercadO de trabaLHO

Durante meados dos anos 1980, 
consolidou-se, no âmbito dos orga-
nismos financeiros internacionais e 
na maior parte da academia norte-
americana e de outros países também, 
a tese da “eurosclerosis”, segundo a 
qual a taxa de desemprego dos EUA 
seria menor do que a da maioria dos 
países europeus justamente por ser o 
mercado de trabalho norte-americano 
mais flexível e portanto supostamente 
mais propício à geração de postos de 
trabalho, o que explicaria o menor 
dinamismo das economias européias 
vis-à-vis a americana.

Desta maneira, o mercado de tra-
balho norte-americano passou a ser 
tido e havido, durante os anos de he-
gemonia neoliberal, como o “modelo” 

a ser seguido, especialmente pelos 
europeus. Essas afirmações, porém, 
devem ser vistas com ressalvas, a co-
meçar pelo próprio método de cál-
culo das estatísticas padronizadas12 

de desemprego nos dois casos (EUA 
e países europeus). 

Antes de fazer uma avaliação da 
chamada “eurosclerosis”, seria interes-
sante mostrar que o suposto “modelo 
americano” de mercado de trabalho 
revela, na crise iniciada em 2007/2008, 
as suas mazelas: o desemprego está 
subindo em todo o mundo, mas com 
força ainda maior exatamente nos EUA, e 
não só por ser o país em que se originou 
a crise, mas justamente porque, por ser 
mais flexível13, o mercado de trabalho 
americano sofre mais rapidamente a 
intensidade da mesma (gráfico 1) e a 
realimenta, pois, justamente por ser 
mais flexível, é acentuadamente pró-
cíclico. Basta mencionar que, somente 
no último mês de novembro (de 2008)14, 
mais de 530 mil vagas foram fechadas 
no mercado de trabalho americano, 
impulsionando ainda mais a taxa de 
desemprego, que já subia de 6,2%, em 
setembro, para 6,5% em outubro, com 
previsão – entre as avaliações menos 
pessimistas – de que ultrapasse 8% 
já no início de 2009. De acordo com 
dados de janeiro de 2009, há cerca de 
11 milhões de desempregados nos 
EUA, segundo a taxa de desemprego 
padronizada. 

Com relação à análise do “modelo 
americano” de mercado de trabalho, 
existem dois fatores que se somam e 
que precisam ser levados em consi-
deração quando se deseja fazer uma 
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análise mais crítica acerca da diferença 
entre a taxa de desemprego padroni-
zada dos EUA e a dos países europeus 
mais importantes15. 

O primeiro fator a ser levado em 
conta refere-se ao número de presidi-
ários em cada país e isso se relaciona 
ao fato de que a sociedade americana 
tem uma política carcerária e uma jus-
tiça penal voltadas a um objetivo de 
encarceramento muito mais rigoroso 
do que a maioria dos países europeus. 
Este tema tem sido largamente discu-
tido por Nils Christie e Löic Wacquant 
em seus trabalhos recentes16. O total 
de presidiários na sociedade norte-
americana, em relação à população, 
segundo dados de Christie, é cerca de 
sete a 10 vezes a relação nos principais 
países europeus ocidentais. Na mesma 
linha de Christie, Wacquant (1998; 2001) 
advoga que tem existido, desde pelo 
menos os anos 1960, na forma de uma 
reação aos movimentos pelos direitos 
sociais (inclusive os direitos postulados 
pelo movimento negro americano), uma 
crescente escalada dos poderes públicos 
e de parte da sociedade americana em 
favor de uma política de “tolerância 
zero” contra a “criminalidade”, o que 
inclui aumento do encarceramento 
como uma política de controle social 
contra os mais pobres, a qual acabou 
por “aliviar” um pouco a pressão sobre 
o mercado de trabalho. 

Christie (1999), comparando o 
índice de encarceramento de diver-
sos países europeus e as respectivas 
evoluções das ocorrências de eventos 
relacionados à criminalidade, chega 
à conclusão de que o aumento do 

encarceramento e a postura de tole-
rância zero “são decisões políticas“, 
especialmente por constatar que, nos 
vários países avaliados, a elevação do 
índice de encarceramento não veio 
acompanhada de uma redução no 
índice de criminalidade. 

utro fator que precisa ser 
levado em conta quando se comparam 
as estatísticas de desemprego de EUA e 
Europa refere-se ao conteúdo das várias 
taxas de desemprego que podem ser 
calculadas e que refletem progressivos 
graus de precariedade de inserção dos 
trabalhadores nos respectivos mercados 
de trabalho nacionais. No caso dos 
EUA, em especial, Constance Sorrentino 
tem produzido uma pródiga série de 
estudos, publicados na Monthly Labor 
Review, que discute este tema. A autora 
procura mostrar, nesses trabalhos, que, 
ao longo dos anos 1980 e 1990 (quando 
a tese da “eurosclerosis” esteve em 
alta), a precariedade e a subutilização 
do trabalho nos EUA não eram bem 
retratadas pelas taxas padronizadas de 
desemprego, pois as mesmas excluem 
de seus dados os trabalhadores que 
trabalham em tempo-parcial embora 
estivessem disponíveis para trabalhar 
em tempo integral e embora preci-
sassem conseguir um trabalho mais 
estável (que normalmente o trabalho 
em tempo-integral não é) e de jornada 
completa. 

Além desses casos, a taxa de de-
semprego padrão também exclui os 

trabalhadores que deixam de procurar 
trabalho por alguns períodos, embo-
ra precisem trabalhar, pois se sentem 
desestimulados a procurar trabalho, ao 
considerar que seria difícil encontrar. 
Essas situações são muito mais comuns 
no mercado de trabalho americano do 
que no europeu, conforme mostram 
os dados dos estudos desta autora. 
Dessa forma, quando são consideradas 
taxas de desemprego medidas de forma 
mais abrangente, a diferença entre os 
dados dos EUA e os dos principais 
países europeus reduz-se significati-
vamente, abalando o argumento da 
“eurosclerosis”, que se apóia justamente 
no fato de a taxa de desemprego nos 
EUA ser destacadamente maior do que 
as dos países europeus.

Levando-se em conta essas idéias 
de Wacquant e de Christie, bem como 
os estudos de Sorrentino, foram pre-
parados, para este ensaio, alguns exer-
cícios que servem para desmascarar 
a suposta “excelência” do mercado 
de trabalho americano. Um primeiro 
exercício está demonstrado na tabela 
1, que apresenta, na primeira coluna, 
a taxa de desemprego padronizada 
nos EUA e nos 4 países europeus mais 
importantes. Percebe-se que a taxa 
de desemprego americana era de 
5,1%, em 2005, e variava entre 4,8%, 
no Reino Unido, e 9,1%, na Alemanha, 
naquele mesmo ano. Na última coluna, 
calcula-se o que foi definido como 
o conceito de “taxa de subutilização 
do trabalho”, que vem a ser a soma 
entre desempregados (calculados da 
forma padronizada) e presidiários17. 
Tem-se, assim, a partir do dado atua-
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TABELA 1
DESEMPREGO, PRESIDIáRIOS E SUBUTILIzAÇãO DO TRABALhO - EUA E PAíSES EUROPEUS

2005 TAXA dES.   TOTAL POPuLA- PRES/ PRESid. SuBuTi- TAXA 
 PAd. (1) PEA (2) dES (3) ÇÃO (4) POP (5)  (6) LiZ. (7) SuB. (8)

EUA 5,1 149.296 7.600 295.583 650 1.921 9.521 6,3
ALEMANHA 9,1 42.716 3.900 82.431 100 82 3.982 9,3
ITÁLIA 7,8 24.189 1.900 58.103 90 52 1.952 8,1
REINO UNIDO 4,8 30.192 1.500 60.441 114 69 1.569 5,2
FRANÇA 9,8 27.559 2.700 62.911 96 60 2.760 10,0
Fontes: OCDE; Christie (2000). Elaboração própria.    
(1) Taxa padronizada de desemprego (OECD Economic Outlook). 
(2) População economicamente ativa: números absolutos (em milhares)
(3) Total de desempregados segundo a taxa de desemprego padrão (em milhares) 
(4) Por mil
(5) Presidiários em relação à população: relação de final dos anos 1990, projetando-se que não tenha se alterado na primeira 
década do século XXI (dados de Nils Christie). Presos por 100 mil habitantes.
(6) Total de presidiários em 2005 (em milhares)
(7) Total de pessoas cujo trabalho está subutilizado: desempregados mais presidiários (em milhares)
(8) Taxa de subutilização, ou seja, coluna 7 em relação à PEA (mais o total de presidiários) (em %)
(*) estamos supondo a relação (5) de 1997, segundo artigo de Christie. Destaque-se que esta relação tem subido bastante 
especialmente  nos EUA e no Reino Unido, mantendo-se pouco alterada nos demais países em questão. Tal disparidade, na 
verdade, apenas reforça nossos argumentos, pois até subestima a dimensão da subutilização nos EUA e no Reino Unido.

TABELA 2
INDICADORES ALTERNATIVOS DE DESEMPREGO  
EM PAíSES SELECIONADOS (1983-1993)

PAíSES PERíOdO u5 u6 u7 u5 u6 u7

EUA 1983-1993 6.8 9.2 10.1 100 100 100
FRANÇA 1983-1993 10.0 12.3 12,7* 147 134 126
ALEMANHA 1985-1993 6.2 6.6 N.D. 91 72 N.D.
ITÁLIA 1986-1993 8.0 10.2 15.9 118 111 157
REINO UNIDO 1983-1993 9.9 11.7 12.3 146 127 122
Fonte: Sorrentino (1995). Elaboração própria.
(*) somente entre 1989-1993.

TABELA 3
PRODUTIVIDADE DO TRABALhO NO 
SETOR PRIVADO (VARIAÇõES MÉDIAS ANUAIS 
POR PERíODOS E PAíSES SELECIONADOS)

PAíSES 1960- 1973- 1979- 1997- 
 1973 1979 1997 2006

EUA 1,9 0,1 0,7 2,4
JAPÃO 4,9 0,7 0,9 1,4
ALEMANHA 2,6 1,8 1,2 1,2
FRANÇA 3,7 1,6 1,3 1,3
ITÁLIA 4,4 2 1,1 0,6
REINO UNIDO 2,6 0,5 1,1 1,8
CANADÁ 1,1 -0,1 -0,5 1,7
OECD  2,9 0,6 0,9 1,8
Fonte: OCED Economic Outlook, 1998 e 2007.
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lizado da população dos países, uma 
estimativa do total de presidiários atual. 
Tomando-se a soma de presidiários 
mais desempregados, e dividindo-se 
essa mesma soma pela respectiva PEA 
de cada país18, apresenta-se, na última 
coluna, a “taxa de subutilização do 
trabalho” para cada país. 

Os dados mostram que a diferença 
entre a realidade dos EUA e as dos países 
europeus considerados, medida em 
termos da diferença entre as respectivas 
taxas de desemprego, tende a diminuir 
quando medida em termos do índice 
concebido (“taxa de subutilização do 
trabalho”). Ou seja, se for considerado o 
chamado “exército prisional de reserva” 
de cada país capitalista selecionado, 
conclui-se que a diferença entre situ-
ação menos desfavorável dos EUA e 
a dos países europeus selecionados 
tende a ser diminuída em compara-
ção ao que revelam as estatísticas de 
desemprego padronizado. 

Mas é preciso, ainda, discutir meto-
dologicamente o conteúdo das taxas 
de desemprego padronizadas. 

Os trabalhos de Sorrentino (1993; 
1995; 2000) demonstram que o elevado 
grau de informalidade do mercado de 
trabalho americano tende a subestimar 
a real situação do desemprego desse 
país. A autora destaca que, se for consi-
derada uma taxa de desemprego mais 
ampla do que a taxa padronizada, a 
diferença entre EUA e países europeus 
ocidentais tende a ser bem menor do 
que a comumente descrita pela taxa 
de desemprego padronizada19. 

Os trabalhos dessa autora utilizam 
estatísticas geradas entre 1976 e 1993, 

período em que o Bureau of Labor 
Statistics (BLS), dos EUA, publicou sete 
diferentes taxas de desemprego (U1 a 
U7), tentando descrever um espectro 
amplo de situações de desemprego 
e/ou de procura por trabalho. Des-
sas, a taxa U5 segue critério da OIT e 
considera total de pessoas que não 
estão trabalhando (mas que estão 
efetivamente procurando trabalho 
e que estejam aptas a assumir um 
posto de trabalho) em relação ao total 
da força de trabalho civil (o tempo 
de referência é de 4 semanas). Com 
base nessa taxa, segundo Sorrentino 
(1995), é que eram definidas todas 
as demais taxas, da U1 à U4 e ainda 
as taxas mais ‘amplas’, U6 e U7. Es-
sas duas últimas incluíam as pessoas 
de inserção precária no mercado de 
trabalho e/ou aquelas que dele esta-
vam excluídas por desalento, embora 
precisassem (e tenham disponibilidade 
para) trabalhar. 

É importante ainda lembrar que 
a então taxa U6 também incluía, no 
numerador, além das pessoas que pro-
curavam emprego em tempo-integral, 
metade das pessoas desempregadas 
que procuravam emprego em tempo-
parcial e, ainda, metade das pessoas que 
trabalhavam em alguma ocupação em 
tempo-parcial por motivos econômicos. 
O denominador da U6 era composto 
pelo conjunto da força de trabalho civil 
subtraída pela metade do contingente 
da força de trabalho em tempo-parcial20. 
A taxa U6, ao computar certo grau de 
subutilização da força de trabalho, re-
fletiria, de forma mais acurada, a situa-
ção real do desemprego, mormente em 

mercados de trabalho mais precários 
(como o dos EUA). Ou seja, a taxa U6 
tendia a computar como desemprega-
da certa parcela da força de trabalho 
que, na taxa U5, menos rigorosa, era 
computada como ocupada. 

A  taxa U7, por seu tur- 
no, ainda incluía os chamados tra-
balhadores desalentados21, que eram 
adicionados tanto ao numerador quanto 
ao denominador. Tratava-se, portanto, 
de uma taxa um pouco mais ampla 
que a U6, por também incorporar, aos 
trabalhadores de ocupação precária, 
os que, na taxa padronizada de de-
semprego, eram classificados como 
inativos, sendo, portanto, excluídos 
da estatística padronizada de desem-
pregados22.

A tabela 2 mostra que, à medida 
que se considerava uma taxa mais 
ampla de desemprego, no período 
em que as mesmas eram calculadas, 
ficava explícita uma diferença cada vez 
menor entre a taxa de desemprego 
nos EUA e as dos países europeus 
selecionados. 

Conforme comentado acima, a sé-
rie estatística que capta dados para 
estas sete modalidades de taxa de 
desemprego foi interrompida, infe-
lizmente, em 199323. Dessa forma, não 
é possível elaborar uma tabela com 
dados mais atualizados; de todo modo, 
para o que interessa aos propósitos 
deste ensaio, os dados se mostram 
suficientes, pois demonstram como 
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o elevado grau de 
informalidade do mercado de 
trabalho americano tende a subestimar a real 
situação do desemprego desse país
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era falaciosa a idéia, defendida pelos 
neoliberais, da “eurosclerosis”, segun-
do a qual a taxa de desemprego dos 
EUA seria menor24 do que a dos países 
europeus pelo fato de o mercado de 
trabalho americano ser mais flexível 
e, portanto, este deveria servir como 
“modelo” a ser seguido pelos países 
do Velho Continente. 

Para reforçar o argumento 
que se deriva dos dados da tabela 2, 
pode-se invocar a existência, nos EUA, 
de um verdadeiro “exército prisional de 
reserva”, ou seja, de um contingente de 
presidiários que é muito maior naquele 
país do que nos países europeus aqui 
considerados. 

Os dados da tabela 1 demonstra-
ram que, se fossem considerados os 
presidiários em ambos (EUA e Europa, 
em geral) em um suposto “índice de 
subutilização da força de trabalho”, 
o qual, conforme visto, agregaria os 
presidiários de cada país ao total do 
contingente de desempregados – ou 
seja, se tivesse sido considerado que a 
política de encarceramento americana 
adotada nos EUA desde os anos 197025 
representara uma verdadeira política de 
repressão e controle social que, entre 
outras coisas, havia “colaborado” para 
reduzir a taxa de desemprego –, teria 
sido possível verificar que, no caso 
dos EUA, a taxa de subutilização da 
mão-de-obra seria mais de 25% (de 
5,1% para 6,3%) maior do que a taxa 
padrão de desemprego. Nos países 

europeus, por sua vez, a taxa calculada 
seria apenas cerca de 2% a 5% maior 
do que a de desemprego nos países 
continentais e cerca de 8% maior no 
Reino Unido. 

Isso, somado ao que se obtém 
de aumento na taxa de desemprego 
pelos critérios mais amplos (U6 ou 
U7, conforme era calculada pelo BLS), 
permitiria concluir que a magnitude 
da subutilização da mão-de-obra nos 
EUA e nos principais países europeus 
foi semelhante26 pelo menos enquanto 
durou o mito da “eurosclerosis”, sen-
do apenas diferente o seu perfil: nos 
EUA, elevado número de presidiários 
e elevado percentual de trabalhadores 
com inserção precária e/ou irregular 
(legal e temporalmente) no mercado 
de trabalho; na Europa, um elevado 
desemprego que, no Brasil, seria cha-
mado de “desemprego aberto”.

Ou seja, se fosse levado em conta 
o fato de que a população carcerária 
nos EUA é destacadamente maior do 
que nos países europeus ocidentais, e 
se também fosse considerado que o 
mercado de trabalho dos EUA promove 
uma elevada subutilização do trabalho 
via ampla exploração de empregos de 
tempo-parcial e/ou por causa do elevado 
número de pessoas desalentadas, não 
se poderia considerar o mercado de 
trabalho americano como “modelo” a 
ser seguido pelos demais países, uma 
vez que a taxa de desemprego que 
referenda esse discurso não capta essa 
ampla gama de situações marcadas 
por precariedade social e laboral na 
sociedade e no mercado de trabalho 
americano. 

Ademais, dados recentes, conforme 
mencionados no gráfico 1, revelam 
que o caráter pró-cíclico do propala-
do mercado de trabalho flexível dos 
EUA revela sua face perversa de forma 
ainda mais enfática no momento de 
crise aguda, como a atual27.

mitO dO Fim dOs empregOs 

O aumento do desemprego que 
acompanhou a trajetória de adoção 
das políticas de caráter neoliberal 
tem sido atribuído, pelo pensamen-
to até pouco tempo dominante, ao 
aumento do custo do trabalho, que se 
relacionaria à rigidez das legislações 
trabalhistas e à atuação da Justiça do 
Trabalho. Ademais, o discurso apologé-
tico da globalização neoliberal apela, 
não pouco frequentemente, também 
para o conformismo interessado do 
determinismo tecnológico, atribuindo 
o desemprego às “inevitáveis” moder-
nizações tecnológicas das empresas28, 
que estariam gerando, desde os anos 
90, no auge das empresas “pontocom”, 
ganhos de produtividade em toda a 
atividade econômica (especialmente no 
setor privado) jamais vistos na história 
recente do Capitalismo.

Os dados da tabela 3 explicitam 
a falácia do argumento baseado nos 
ganhos de produtividade. Seus dados 
revelam que, na verdade, os maiores 
ganhos de produtividade nas ativida-
des do setor privado, nos principais 
países capitalistas, desde o pós-guerra, 
ocorreram no período entre 1960 e 
1973, ou seja, no período de auge das 
políticas keynesianas, nos principais 
países do G7 e na OCDE como um 

VIOLEIROS



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

77JANEIRO•FEVEREIRO•MARÇO 2009

todo (a exceção foram os EUA, cujo 
auge dos ganhos de produtividade 
ocorreu no período mais recente – até 
antes da crise atual, pelo menos). No 
período entre as duas crises do petró-
leo e, depois, no período seguinte à 
segunda crise do petróleo, passando 
pelos anos 1980 e por pouco mais da 
metade dos anos 1990, foram justa-
mente as épocas em que os ganhos 
de produtividade estiveram entre os 
menores desde o pós-guerra.

Como decorrência dessa crença, al-
gumas teorias “terminais” consolidaram-
se no ideário neoliberal e tornaram-se 
hegemônicas ao longo dos anos 1990, 
especialmente: “Fim da História”, “Fim 
do Trabalho” e “Fim dos Empregos” 
etc. São “teses” primas-irmãs, que se 
sujeitam, na verdade, apenas a justificar 
os efeitos nocivos cada vez mais claros 
das políticas neoliberais sobre o Mundo 
do Trabalho. Fukuyama “puxou a fila” 
com seu livro célebre (“Fim da História 
e o Último Homem”), “decretando” o 
fim das ideologias e o triunfo do Oci-
dente liberal-democrático. 

Deve-se destacar, ainda, alguns 
fatos importantes. Em primeiro lu-
gar, o próprio desmonte relativo dos 
sistemas de Welfare State nos países 
europeus desenvolvidos e mesmo dos 
arremedos de Estado de Bem Estar 
dos EUA (que persistem a duras penas 
desde o New Deal), recoloca, com peso 
cada vez maior, para a maior parte 
dos trabalhadores, a necessidade de 
se buscar no Trabalho – em qualquer 
forma dele, a mais precária que seja – a 
única maneira que resta para conseguir 
a sobrevivência. A redução absoluta 

ou relativa dos recursos destinados a 
programas de renda mínima, bem como 
o maior rigor para regras de adesão 
aos sistemas de seguro-desemprego, 
restringindo o acesso dos trabalhadores 
ao mesmo, compelem parcelas cres-
centes da população à informalidade 
no mercado de trabalho.

O trabalho ocupa cada vez mais o 
tempo de vida das pessoas, como se 
pode atestar analisando dados que 
demonstram a ruptura do processo de 
redução das jornadas médias de trabalho 
características dos mercados de trabalho 
dos países capitalistas desenvolvidos, 
revertendo um processo histórico que 
vinha tendo continuidade desde os 
primórdios do capitalismo. Hoje em 
dia, há nítidos exemplos de retrocesso 
nesse processo de redução da jornada, 
em países tão diferentes como EUA, 
Brasil, Japão, China e vários do Leste 
Europeu. Ademais, há uma crescente 
necessidade, por parte expressiva da 
população, de acumular mais de um 
emprego para poder sobreviver dig-
namente. Isso tem acontecido cada 
vez mais na Europa, onde o fenômeno 
do duplo emprego sempre foi raro, 
e tem aumentado muito nos EUA, 
conforme mostram dados do Censo 
Americano. 

Ademais, não há evidência empí-
rica que sustente a tese do “fim dos 
empregos”. Dados recentes da OECD 
mostram que nunca houve tantos 
trabalhadores ocupados nos países 
do G7 ou da OCDE. Dados da OCDE 
mostram que, em 1991, havia quase 
303 milhões de trabalhadores empre-
gados no G7 e cerca de 130 milhões 

nos demais países que compõem o 
grupo de países da OCDE, perfazendo 
um total de cerca de 432 milhões de 
trabalhadores empregados na OCDE 
em 199029. Em 2001, esse total atingia 
quase 506 milhões de assalariados, 
saltando para quase 540 milhões no 
final de 2007. Ou seja, não há dados 
que sustentem a hipótese do “fim dos 
empregos”. O que houve, no início dos 
anos 1990, foi um aumento do núme-
ro de trabalhadores desempregados 
tanto no G7, quanto no conjunto da 
OCDE, mas os dados de estoque de 
assalariados continuavam a aumentar; 
não era possível, portanto, sustentar 
a “tese” do fim dos empregos. 

Houve, sim, um fracasso 
das políticas neoliberais, notadamente 
quando adotou as políticas mais re-
cessivas, em gerar postos de trabalho 
suficientes para os cidadãos que pre-
cisavam trabalhar. Deve-se destacar, 
entretanto, que, quando a economia 
americana, a partir da segunda meta-
de dos anos 90, aqueceu-se, puxando 
consigo a economia mundial30, a taxa 
de desemprego diminuiu em prati-
camente todos os países capitalistas 
importantes. Situação obviamente re-
vertida na crise de 2001 e duramente 
agravada no atual momento, de crise 
aberta do capitalismo deflagrada no 
segundo semestre de 2008.

 A tese terminal do “fim dos empre-
gos”, notadamente quando esteve em 
seu “auge”, em meados dos anos 1990, 
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o comando das decisoes 
encontra-se nas maos dos detentores 
dos meios de produção. São os capitalistas que 
decidem (ou não) empregar seu dinheiro na 
produção e, assim, gerar (ou não) postos de trabalho
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acabou se prestando a desmobilizar o 
pensamento crítico através da aceita-
ção de um determinismo tecnológico 
que tomou conta de certa literatura 
na área da economia e em outras das 
chamadas Ciências Sociais, apregoando 
a suposta inevitabilidade do aumento 
do desemprego com o advento das 
“novas” tecnologias e seus supostos 
elevados ganhos de produtividade. 
Em termos empíricos, nenhuma das 
premissas da idéia de “fim dos em-
pregos” se sustenta.

cOncLusões e a inter-reLaçãO entre 

Os três mitOs

Os dados de produtividade do 
capitalismo contemporâneo revelam 
que cada ponto percentual de cres-
cimento do produto gera mais pos-
tos de trabalho do que em décadas 
passadas31. O problema é que, sob a 
tutela dos interesses dos financistas, 
as economias nacionais, nos anos 
1980 e 1990, cresceram bem menos 
do que durante os anos 1950 e 1960. 
Nos anos iniciais deste novo século, 
os indicadores de emprego estavam 
atingindo resultados excepcionais, na 
esteira do boom econômico america-
no e chinês e de seus efeitos sobre 
a economia internacional. Mas este 
crescimento mostrou-se frágil com o 
estouro da bolha imobiliária e acio-
nária da economia norte-americana e 
seu mercado financeiro radicalmente 
desregulamentado.

Os dados de ganhos de produ-
tividade comparados entre período 
recente (anos 90 até hoje) fulminam 
a tese do fim dos empregos. O que 

se verificou, nos tempos de auge das 
políticas neoliberais, foi, na verdade, 
um fracasso em termos de geração 
de postos de trabalho. Este fracasso 
levou à desarticulação do padrão de 
consumo e crescimento que havia vi-
gorado nos anos dourados, quando a 
ampliação dos investimentos públicos 
e privados, a redução da jornada e os 
empregos públicos criados pelos Estados 
de Bem Estar Social foram os princi-
pais responsáveis pelo pleno emprego 
atingido nos países desenvolvidos. A 
condução da política econômica, por 
parte dos diferentes Estados Nacionais, 
estava então apartada dos efeitos – 
hoje cada vez mais habituais – nocivos 
da especulação financeira. 

Os mercados financeiros, porém, 
notadamente a partir dos anos 1970, 
quando se consolida o processo de 
desregulamentação dos fluxos de ca-
pitais, passaram progressivamente a 
“chantagear” os formuladores de política 
econômica. Estes, por sua vez, tentaram 
se defender das recorrentes ameaças 
de fugas de capitais oferecendo, aos 
detentores de riqueza financeira, juros 
cada vez mais altos. Ao mesmo tempo, as 
autoridades econômicas dos diferentes 
países procuraram adotar medidas para 
agradar aos “mercados” e merecer deles 
cada vez maior “credibilidade”, o que 
inclui certamente decisões destinadas 
a remover diretos sociais, interpretados 
pelos “tribunais” julgadores dos mer-
cados de finanças como os culpados 
pela desaceleração econômica ocorrida 
a partir do início dos anos 1970.

É nesse exato contexto que foram 
sendo adotadas políticas de flexibiliza-

ção dos mercados de trabalho. Estas, 
na verdade, fazem parte do mesmo 
receituário que prescreveu os proces-
sos de liberalização dos mercados de 
finanças e de produtos dominantes da 
cena econômica mundial nas décadas 
mais recentes. 

Os objetivos (muitas vezes não 
declarados) de tais medidas eram, na 
verdade, retirar os entraves à circulação 
e aplicação do capital em todos os 
setores das atividades econômicas, 
mesmo naquelas até então imunes às 
regras do lucro capitalista. Tratava-se, 
enfim, do triunfo do discurso financeiro 
em detrimento do social. 

O capitalismo turbinado pelas 
“finanças desregulamentadas” pro-
moveu esses efeitos sobre o mundo 
do trabalho. A leitura da boa literatura 
econômica ensina que a decisão de 
investir na produção32 determina o 
nível de emprego. Os trabalhadores, 
sob o capitalismo, não podem decidir 
sobre seu próprio destino. Não po-
dem decidir ter um emprego; podem 
(devem, na verdade) procurar por ele. 
O comando das decisões encontra-se 
nas mãos dos detentores dos meios 
de produção. São os capitalistas que 
decidem (ou não) empregar seu di-
nheiro na produção e, assim, gerar 
(ou não) postos de trabalho. 

Dentro desse contexto de mudanças 
inauguradas pela ordem econômica 
conduzida pelos cânones do neolibe-
ralismo, e que culminou na crise atual, 
deve-se refletir conjuntamente sobre 
as novas tarefas a serem assumidas 
pelos Estados Nacionais. Deve-se 
pensar também nas novas relações 
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de poder entre as nações – inclusi-
ve, com a ascensão, ao quadro de 
decisões, das grandes economias da 
periferia do capitalismo – sobre uma 
nova forma de regulação do sistema 
financeiro internacional e também sobre 
as regras do comércio e de todos os 
fatores a ele relacionados (propriedade 
intelectual, restrições não-tarifárias, 
compartilhamento de conhecimentos 
tecnológicos etc.). E também – funda-

mentalmente – sobre os valores que 
nortearam as políticas neoliberais, com 
os resultados econômicos33 e sociais 
conhecidos.

Conforme procurou demonstrar 
este ensaio, as mudanças ocorridas na 
forma de (des)regulação dos mercados 
de trabalho decorreram, em última 
instância, das mudanças ocorridas, a 
partir do último quarto do século XIX, 
na ordem financeira internacional e 

nos seus impactos sobre as estraté-
gias de concorrência das empresas. A 
desregulamentação dos mercados de 
trabalho não foi mais do que um dos 
elementos integrantes das chamadas 
reformas neoliberais conduzidas a partir 
dos anos 1980. E seus resultados – 
em termos de emprego e renda do 
trabalho – não foram diferentes dos 
que ora se veem, com mais clareza, no 
sistema financeiro internacional.
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1.  Ver Marx [1968], vol.1; cap. 24 (especialmente). 
Sem contar a atuação do Parlamento para prover 
ao cercamento das terras e assim, liberar, para a 
indústria nascente, mão-de-obra antes atuante no 
campo em terras coletivas, Marx também destacou 
outra forma de intervenção do poder público na 
consolidação do capitalismo na Inglaterra: “a bur-
guesia nascente precisava e empregava a força do 
estado para “regular” o salário, isto é, comprimi-lo 
dentro dos limites convenientes à produção de mais-
valia, para prolongar a jornada de trabalho e para 
manter o próprio trabalhador num grau adequado 
de dependência. Temos aí um fator fundamental 
da chamada acumulação primitiva” (p. 855). 

2.  Gerschenkron (1962).

3.  Em todos os países de industrialização atra-
sada, foram adotadas medidas de protecionismo, 
patrocinadas pelos respectivos Estados Nacionais, 
evidentemente em favor dos interesses da indús-
tria nascente em busca de reserva de mercado. 
O poder político das elites industriais nascentes 
se consolidava no âmbito dos respectivos Esta-
dos Nacionais, manifestando-se concretamente na 
adoção de medidas protecionistas, de indução ao 
crédito subsidiado e de impulso ao financiamento 
de investimentos em inovação tecnológica, entre 
outras medidas atinentes ao desenvolvimento das 
atividades industriais em um ambiente mundial de 
crescente competição entre as empresas e entre 
as Nações. No campo da Política, essa rivalidade 
entre os Estados Nacionais manifestou-se na cor-
rida Imperialista e, no limite, desaguou na Primeira 
Guerra Mundial (Hobsbawm, 1983).

4.  No campo da teoria econômica, a segunda me-
tade do século 19 assistiu à ascensão das teorias de 
enfoque neoclássico, que substituíram a economia 
política clássica. Entre as obras mais importantes 
daquele período, destacam-se as de Walras, Jevons 
e Menger, todas calcadas em estudos de compor-
tamento microeconômico de firmas e indivíduos, 
buscando maximizar sua satisfação. Ou seja, obras 
baseadas em uma visão que, na verdade, se opunha 
ao pensamento marxista, o qual colocava no centro 
da discussão metodológica os conflitos de interesses 
das diferentes classes sociais. Na literatura neoclás-
sica que ora se firmava (segunda metade do século 
XIX), o processo de desenvolvimento econômico 
era interpretado como um fenômeno harmonioso, 
contínuo e gradual, para cuja compreensão não 
importavam fatores históricos específicos de cada 
momento e lugar. 

5.  O Mont Pèlérin fica na Suiça, e foi nas suas 
cercanias que, em 1947, Hayek uniu intelectuais 
para participar do evento fundador do grupo que 
seria, a partir de então, o portador dos ideais do 
liberalismo econômico. Friedrich Hayek, principal 
nome do grupo de intelectuais reunidos na Socie-
dade Mont Pèlèrin, que se dedicou a propagar os 
ideais do neoliberalismo, em sua principal obra, 
intitulada O Caminho da Servidão (Hayek, 1977), 
adianta, logo no prefácio, que pretendia fazer da 
obra um libelo político de defesa dos seus ideais, 

que se baseavam principalmente no combate a 
qualquer forma de intervencionismo do Estado e 
que alertava contra a ascensão do socialismo. 

6.  Dados o contexto da Guerra Fria, a necessidade 
de reconstrução dos países europeus devastados 
pela guerra, a necessidade de se encampar algumas 
empresas estratégicas que haviam sido destruídas 
(literalmente) ou que haviam ido à falência (espe-
cialmente empresas dos setores de infra-estrutura, 
notadamente na Itália, na França e na Alemanha, 
onde houve amplo processo de estatização de se-
tores produtivos nessas áreas de atuação – energia, 
transportes e comunicações), e ainda, dadas as 
reminiscências do período de Depressão Econômica 
do entre-guerras (quando o Liberalismo clássico era 
a ideologia dominante), no pós-segunda guerra a 
intervenção estatal na economia passou a ser aceita 
pelos homens de negócios e clamada pelas classes 
populares. Nas palavras de Hobsbawm (1983), “a 
questão central já não era saber se o Estado devia 
participar ativamente da economia ou até que ponto. 
O que se indagava era como deveria ele controlar 
a economia, até que ponto deveria abster-se de 
assumir postos-chave da economia até então de-
socupados, por desejar presenteá-los à iniciativa 
privada, e quais deveriam ser os objetivos de sua 
vontade”. (Hobsbwam, 1983; p. 230).

7.  Velasco e Cruz (2003) destaca que a crise eco-
nômica dos anos 70 foi fundamental para que se 
tornassem hegemônicas as idéias do pensamento 
neoliberal, que passaram a ser colocadas em prática 
justamente a partir daquele momento: “Com toda 
a antipatia que o leitor porventura alimente pelos 
animadores desse movimento, uma coisa não se lhes 
poderá negar: eles se bateram com garra por tornar 
vitoriosas as suas idéias. Mas o êxito que alcançaram 
não advém da intensidade do esforço empenhado 
ou da inteligência com que foi dirigido. O sucesso 
do movimento neoliberal se verifica em um período 
em que o capitalismo central está em crise e não 
seria plausível na ausência dessa”. Na esteira desse 
comentário, vale salientar aqui que tanto Velasco e 
Cruz (2003) quanto também Fiori (1997 a e 1997 b) 
concordam que duas das principais diferenças entre 
o velho Liberalismo e o chamado Neoliberalismo 
não se restringem apenas ao momento histórico 
em que cada um surge (respectivamente, séculos 
XVI e XVIII e segunda metade do século XX), mas 
relacionam-se também ao fato de que, no caso 
do velho Liberalismo, o mesmo representou, de 
alguma forma, um “avanço”, pois representava uma 
oposição ao Absolutismo e portanto uma defesa e 
uma justificativa do Capitalismo por parte de uma 
classe que surgia no florescimento do Capitalismo 
(a burguesia industrial) e que transformava e impul-
sionava o modo de produção então vigente; no caso 
do neoliberalismo, o mesmo surge simplesmente 
como uma reação ao capitalismo politicamente 
regulado do pós-guerra (baseado no Welfare State 
e na atuação dos Estados Nacionais no impulso às 
políticas de pleno emprego) (Eatwell, 1993).

8.  Certamente o mais comedido é pensar, seguindo 
os ensinamentos da História, que, ao longo do 

tempo, variam as formas e a intensidade com que 
os Estados intervêm na atividade econômica, mas 
dificilmente há períodos em que esta intervenção 
tenda a zero. Hobsbwam (1983) destaca, especial-
mente no capítulo 12 (“Governo e Economia”) que o 
pensamento liberal clássico instalou-sena Inglaterra 
depois das guerras napoleônicas, especialmente 
durante a Revolução Industrial, quando a liderança 
industrial inglesa era incontestável, daí o Liberalis-
mo atender aos interesses do setor industrial em 
expansão internacional de vendas e domínio da 
tecnologia vigente, sem contar na frota marítima 
incomparável. Hobsbawm (1883) ainda comenta 
que “os alicerces do laissez-faire desmoronaram 
nas décadas de 1860 e 1870” (p. 220), quando as 
demais nações se industrializaram e, portanto, quan-
do a idéia de livre comércio e de não-intervenção 
do Estado não atendiam aos interesses das elites 
industriais dos países de industrialização atrasada 
(no sentido de Gerschenkron).

9.  Isso se pode demonstrar, por exemplo, com 
o fato de que, entre 1980 e 1998, a economia 
americana cresceu à taxa média de cerca de 2,7% 
ao ano , enquanto a economia da zona do Euro 
cresceu apenas cerca de 2,1%. No agregado, nesse 
período, a economia americana cresceu 63% e a 
européia apenas 45% (sempre em termos reais, 
ou seja, descontada a inflação) (Mattos, 2001). No 
período 1998-2006, a economia americana cresceu 
à taxa média (real) anual de cerca de 2,9%, enquanto 
a zona do Euro cresceu à taxa de apenas 2,2%.

10.  Artigos reunidos em Fiori (2004) discutem as 
diversas dimensões das assimetrias geradas no ce-
nário internacional contemporâneo, destacando 
não apenas fatores econômicos, como crescimento 
desigual dos respectivos PIB’s dos principais países 
do mundo, como também a assimetria do poder 
político mundial, passando por questões relacio-
nadas às armas, à mídia e aos valores propagados 
pela potência hegemônica.

11.  A seguinte longa passagem que destacamos 
de Fiori (1997 a) resumem o ponto de vista que 
defendemos neste artigo: “(...) só os mais cegos ainda 
não entenderam o significado político das decisões 
econômicas do governo norte-americano, tomada 
no final dos anos 70, visando simultaneamente o 
fortalecimento do dólar e a recuperação da sua 
hegemonia mundial posta em xeque depois da 
derrota do Vietnã. O mesmo devendo-se dizer da 
escalada político-econômica iniciada pelo governo 
americano na Reunião do Plaza, em 1985, e que 
prosseguiu no enquadramento da Rodada Uruguai 
e passa hoje em dia pela discussão das novas regras 
de proteção mundial aos investimentos externos. 
Ofensiva que acumulou forças indiscutíveis, no plano 
político-militar, com o verdadeiro fim da Guerra 
Fria ocorrida, para fins práticos, nas Reuniões de 
Cúpula de Reykjavic de 1986 e de Washington em 
1987, como bem nos narra Eric Hobsbawm em 
seu magnífico Era dos Extremos. Foi a partir dali, 
passando pelos momentos políticos decisivos do 
fim da URSS e da Guerra do Iraque, que os Estados 
Unidos começaram a estruturar e impor a nova 
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institucionalidade e a estratégia de sua recomposta 
hegemonia mundial. E foi neste espaço de tempo, 
e logo depois da crise da bolsa de Nova Iorque, de 
1987, que na forma de um efeito dominó abriram-se 
e desregulamentaram-se os mercados comerciais e 
financeiros de todo o mundo, estendendo o tapete 
para a verdadeira explosão financeira que chega 
até os nossos dias como o carro-chefe de uma 
globalização que tem seus alvéolos enraizados nas 
bolsas e moedas de todo o mundo, mas que tem 
como seu avalista, em última instância, o poder 
político cada vez mais centralizado e imperial do 
governo americano (...)”.

12.  Isso será discutido em mais detalhes, em se-
guida. 

13.  Ou seja, a grosso modo, um mercado de trabalho 
cujas demissões são facilitadas por uma legislação 
menos restritiva, o que inclui também custos me-
nores para os empregadores. De modo geral, a 
flexibilização dos mercados de trabalho é obtida 
através de medidas que criam maiores facilidades 
para o ajustamento de preços (salários, no caso) e 
quantidades (emprego, no caso) às flutuações do 
ciclo macroeconômico. De modo bastante resumido, 
pode-se afirmar que, para os neoliberais, a redu-
ção dos custos do trabalho (quer seja dos salários 
diretos ou dos custos indiretos relacionados às leis 
e regras que regem o contrato de trabalho) tende a 
promover a expansão da produção e, portanto, a do 
emprego. Dessa forma, através de uma mudança das 
relações de trabalho, podem ser criadas, segundo 
o pensamento neoliberal/neoclássico, condições 
para estimular a atividade econômica. Para os key-
nesianos, por outro lado, o nível de emprego é um 
resultado do nível da demanda agregada. O nível 
da demanda agregada, por sua vez, depende da 
decisão de gasto tomada pelos capitalistas (que 
tomam a decisão de investir de acordo com o nível 
vigente da taxa real de juros e do fluxo esperado 
de rendimentos futuros do empreendimento) e 
pelos consumidores, além dos gastos públicos. Sem 
contar a demanda externa (exportações).

14.  Em dezembro de 2008 e em janeiro de 2009 
também foram fechados cerca de 600 mil postos 
de trabalho (em cada mês).

15.  Tal discussão mereceria considerações metodo-
lógicas mais profundas, que não cabem aqui neste 
espaço, mas que, de todo modo, devem pelo menos 
ser mencionadas e apresentadas de forma numérica, 
nem que seja numa argumentação sucinta.

16.  Ver, por exemplo: Christie (1999) e (1994) e 
também, sobre uma crítica à política de “tolerância 
zero” da sociedade americana e seus resultados, 
ver Wacquant (1998) e (2001).

17.  Para obter o total de presidiários no ano de 
2005, foi tomada como referência a relação entre 
presidiários e população habitante em cada país. 
Essa relação fora calculada por Christie em 1999 e, 
para efeito de cálculo aproximado para a atualidade, 
essa mesma relação foi projetada para os tempos 
atuais.

18.  Acrescida, evidentemente, do número de pre-
sidiários.

19.  A taxa padronizada não inclui o chamado “su-
bemprego”, ou seja, formas mitigadas de desemprego 
que, no Brasil, é chamado de “desemprego oculto 
pelo trabalho precário” ou “pelo desalento”.

20.  Segundo Sorrentino (1995), esta definição se 
justificava pelo fato de que os trabalhadores em 
tempo-parcial involuntário deveriam ser conside-
rados como parcialmente desempregados, deno-
tando uma situação de precariedade do mercado 
de trabalho, incapaz de oferecer, na quantidade 
necessária pelo tamanho da força de trabalho, os 
postos de trabalho necessários a todos eles. 

21.  Os trabalhadores desalentados representam as 
pessoas que estão sem emprego, mas que precisam 
ter um trabalho, mas não o estão procurando por con-
siderarem que sua procura não será bem sucedida.

22.  Aqui temos uma situação semelhante à que 
ocorre no Brasil, onde a taxa convencio0nal do 
IBGE não inclui os desalentados, mas a taxa mais 
ampla, calculada pelo Dieese e Seade, os inclui, 
gerando, portanto, uma taxa mais ampla e tam-
bém – segundo o ponto de vista defendido neste 
ensaio – mais adequada para descrever a situação 
de precariedade do mercado de trabalho.

23.  Apenas para registro, já que há raro material que 
discuta diferenças entre as taxas de desemprego mais 
recentes, vale lembrar que Capdevielle e Sherwood 
(2002) destacam que, tomando-se, no caso da Ale-
manha, a taxa de desemprego nacional ajustada para 
critérios americanos, existe uma diminuição na taxa 
alemã. Para o caso de 2000, segundo os autores, a 
taxa nacional de 10,5% cairia para 8%.

24.  Conforme mostra a tabela 2, se for conside-
rado o critério mais rigoroso de medição da taxa 
de desemprego, o desemprego nos EUA é apenas 
um pouco menor do que o da França e do que o 
Reino Unido. 

25.  É cedo para saber de, de fato, tal realidade vai 
ser modificada no governo de Barack Obama; mas, 
de todo modo, os dados analisados neste ensaio 
se referem a um período em que essas políticas e 
em que esses valores vigoravam, ao mesmo tempo 
em que era hegemônico o pensamento neoliberal 
e em que, portanto, era também hegemônica a 
idéia da “eurosclerosis”.

26.  Pela taxa padronizada, o desemprego nos 
EUA era, em 2005, cerca de 36% menor do que a 
taxa média (não-ponderada) dos 4 maiores países 
europeus; levando-se em conta os presidiários, o 
desemprego dos EUA tornar-se-ia 23% menor do 
que a média européia mencionada. Além disso, 
na tabela 2 percebe-se que a diferença entre a 
taxa dos EUA e a de França e de Reino Unido, de 
meados dos anos 1990, reduz-se em cerca de 12 
pontos percentuais quando se “migra”da taxa pa-
dronizada para a taxa mais ampla. No conjunto das 
duas situações, portanto, a diferença entre a taxa 
americana e a média européia quase se anula.

27.  Dados recentes do Bureau of Labor Statistics 
(BLS) mostram que, em agosto de 2007, a taxa de 
desemprego padrão dos EUA era de 4,7% e , em 
julho de 2008, já atingia 5,7%, subindo para 6,1%, 
6,1%, 6,5% e 6,7%, respectivamente, em agosto, 
setembro, outubro e novembro de 2008. No caso da 
União Européia, a taxa de desemprego era de 7,4% 
em agosto de 2007 e estava em 7,5% em julho de 
2008, subindo apenas para 7,7% em novembro de 
2008. Os dados da União Européia aqui menciona-
dos não são comparáveis aos dados mencionados 
neste mesmo ensaio para anos anteriores, pois a 
composição dos países da União Européia mudou 
muito nos últimos anos. Atualmente, há 27 países 
nesse agregado, enquanto até meados dos anos 
1990, havia apenas 15.

28.  Essas modernizações recentes, ainda segundo 
esses ideólogos, estariam, supostamente, gerando 
ganhos de produtividade mais elevados do que em 
qualquer ouro momento da História do Capitalismo, 
daí seu suposto efeito devastador sobre a geração 
de empregos.

29.  Sem contar que cerca de 1,2 bilhão de novos 
operários foram colocados no mercado de trabalho 
nos últimos 30 anos, com destacada contribuição da 
China e da índia – sem entrar no mérito acerca da 
qualidade das condições de trabalho da maior parte 
desses operários, este dado desautoriza qualquer 
teoria de “fim dos empregos”.

30.  Nesse período (1996-2000), até mesmo as 
economias mais ricas da Europa Ocidental, que 
normalmente cresciam muito pouco a partir dos 
anos 80, tiveram um desempenho muito positivo 
em termos de geração de postos de trabalho e de 
redução da taxa de desemprego.

31.  Dados organizados por Glyn (2006) confirmam 
esse diagnóstico feito por Mattos (2001) (naquela 
oportunidade para o final dos anos 1990) e mostram 
que o mesmo continua valendo para o momento 
atual.

32.  Na verdade, talvez fosse desnecessário dizer 
“investir na produção”, pelo fato disso significar um 
pleonasmo. Mas é sempre bom evitar confusões, 
em especial em uma era, como a atual, em que o 
linguajar da mídia “especializada” chama de “in-
vestidores” os que atuam no mercado financeiro 
em especulação com títulos e outros “produtos” 
gerados pela engenhosidade da concorrência inter-
capitalista do próprio mercado financeiro. 

33.  Um dos resultados catastróficos que poderiam 
ser invocados, mas que não foi discutido aqui neste 
ensaio – e que poderia representar, também, a queda 
de mais um mito do pensamento e dos valores 
neoliberais -, é a ampliação das diferenças de renda 
entre os países, nos últimos 30 anos, contradizendo 
as profecias homogeneizadoras do pensamento 
liberal, que previam – como decorrência da am-
pliação das práticas de livre-comércio e, portanto, 
da globalização econômica tal qual ocorrida nas 
últimas décadas – uma redução das diferenças de 
renda entre os países.
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ATENTADO A 
“THE BRICS OR NOT  
THE BRICS”

Quem vigia os vigilantes? – No caso de Insight-Inteligência, todos os leitores, colaboradores, 

redatores, o conjunto das rimas para “ores”, inclusive provocadores. E, especialmente, Autores. 

O número 43 da revista cometeu séria infração à p. 25, publicando a tabela que ali consta 

como sendo Tabela 2, quando a verdadeira é a que reproduzimos na página ao lado.

As vítimas foram o excelente artigo “To Brics or not the Brics” e seu Autor, Paulo Roberto 

de Almeida, de exposição totalmente clara e distinta, não fora o malin génie que se introduziu 

no texto impresso, aproveitando descuido de seus, por assim dizer, responsáveis editores. 

Depois de atazanar a vida do grande René Descartes, tal gênio maligno revela a decadência 

histórica a que chegou, não encontrando, hoje, senão modestos  revisores, e nenhum filó-

sofo, aos quais fazer tropeçar a INTELIGÊNCIA. Que fiquem aqui soterrados o malin génie e 

a negligência dos que lhe deram hospedagem. 
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(A) PIB, PREÇOS CORRENTES (US$ BILhõES)

BRiCS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brasil 644.2 554.4 505.7 552.2 663.5 881.7 1,072.3 1,313.5

China 1,198.4 1,324.8 1,453.8 1,640.9 1,931.6 2,243.6 2,644.6 3,250.8

índia 461.9 473.0 494.9 573.1 669.4 783.1 877.2 1,098.9

Rússia 259.7 306.5 345.4 431.4 591.8 764.2 988.6 1,289.5

(B) PIB, ESTIMADO EM PARIDADE DE PODER DE COMPRA (PPP) (US$ BILhõES)

BRiCS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brasil 1,230.9 1,276.9 1,333.8 1,377.8 1,494.6 1,584.6 1,695.9 1,835.6

China 3,006.5 3,334.1 3,701.0 4,157.8 4,697.9 5,333.2 6,112.2 6,991.0

índia 1,519.5 1,616.4 1,719.5 1,876.5 2,096.1 2,354.4 2,665.4 2,988.8

Rússia 1,120.5 1,205.9 1,284.6 1,407.7 1,548.7 1,697.8 1,881.1 2,087.8

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008
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Á
rvores navegavam agora no dorso do rio, bicho que de repente embrabecera. 
Recém-abatidas elas aguardavam na mansa paz das derrubadas o fogo que as 
haveria de queimar, quando o rio invadiu a várzea e fez tudo flutuar. Mais sobre 
o meio, gigantescas pauleiras, sem o empecilho dos galhos, deslizavam céleres 

à procura de outro porto que não fosse a antiga queimada. Encarapitado num galho viajava 
assustado um cachorrinho que fora tomado de surpresa em algum passeio. Mais próximo à 
margem esquerda podia-se ver algumas reses que, impedidas de empreender a resistência 
àquelas águas, deixavam-se levar a favor da correnteza, apenas flutuando. Passavam chiqueiros 
quase inteiros, os porcos nadando por perto, infelizes. Tudo podia ser até bonito, não fossem 
panelas, roupas, restos de mobílias e trens domésticos que, à força, também acompanhavam 
aquela estranha navegação de incerto porto.

Se agora passavam as coisas dos homens, não tardariam eles a apontar na curva do rio, 
quase desfeita, não fosse um cocoruto da terra impor ao rio a correção de seu nefasto rumo, 
de repente improvisado com grandes violências. Os primeiros corpos a aparecer boiando 
eram, como sempre, dos mais indefesos, aqueles que primeiro haviam sucumbido. Crianças 
redemoinhavam sobre as águas, depois da descida aos infernos profundos do rio, e deslizavam 
duras à procura de porto nenhum porque a morte, último porto, havia interditado aqueles 
frágeis barcos ainda muito antes do tempo que a gente podia achar oportuno ou esperado. 
Rodeando os corpos dos infantes, velhos, afogados com certeza quase ao mesmo tempo, 
davam cumprimento ao cortejo, enchendo de medo e arrepios aqueles que contemplavam 
a catástrofe desde as margens, agora bem arredadas e distantes do ordinário lugar, onde 
abrigavam avencas e árvores que se debruçavam sobre as águas para nelas atirar flores. Da 
alegria antiga, mais nada restava. Nem flores, nem pássaros, nem lontras, nem, principalmente, 
a molecada que costumava brincar nas mansas águas do rio.

Todos entretinham-se a olhar a água e sua fúria quando João chamou Juvenildo. Que viesse 
até o paiol que precisava com ele conversar. Antes de atender ao chamado do tio, o menino 
deu uma última olhada à canoa para ver se estava bem amarrada e com corda sobrando para 
o caso de o rio continuar a encher ainda mais.

Ainda longe do paiol, o menino já podia escutar a conversa do tio com aquela mulher que 
não conhecia, que nunca tinha visto. Quem seria? De onde estava vindo? Como até ali chegara, 
se por todo lado era rio, rio, rio? Serpenteando por entre os morros, o Rio Capanema ia fazendo 
todas as voltas necessárias para acompanhar o leito possível. Ou seria o contrário? Os montes 
é que acompanhavam o leito do rio? Deus, quando criou o mundo, pôs primeiro os morros 
ou o rio? Naquele almanaque velho e ensebado que ficava guardado sob o rádio se ensinava 
que tudo tinha vindo da água. E para a água tudo outra vez voltava? Outras vezes era o próprio 
rádio que dizia que Deus também falara por metáforas e que tudo havia sido criado da água, 
que gerara o homem e o bicho, o capim e a árvore, a flor e o fruto, tudo elaborado com muita 
moderação pela natureza, numa paciência que ninguém tinha, nem podia ter.

– Esse é o Juvenildo, meu sobrinho.
– Por parte de quem?
– De meu irmão Ercílio. Você não conhece ele ainda... Mora do outro lado do rio, para a 

banda da Sanga das Flores.
Juvenildo cumprimentava a mulher, que estava confusa, apressada, que não parava de 

mexer-se e arrodear o tio, torcendo os dedos e estalando-os.
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– Juve, você se “astreve” a atravessar o rio do jeito que está?
– Mas o menino! Espantou-se a mulher. – Pensei que seria o compadre a me levar para o 

outro lado! Mas essa criança!
– A comadre corre menos perigo com ele do que comigo! Eu pouco sei remar e assim 

mesmo só quando o rio tá manso. A comadre nunca viu este guri na rabeira da canoa. Faz o 
que um grande não faz.

Juvenildo gostava do tio por coisas como essa. O tio sabia o que ele podia fazer melhor 
do que um grande. O tio era bom e sério. Tinha sempre uma cara carrancuda, mas bondosa 
para quem o conhecia. O tio ria pouco, mas quando ria, a risada saía gostosa e espalhava-se 
pelo rosto, desmanchando rugas que pareciam provisórias. Quando era para ir ao moinho, o 
tio encilhava o seu cavalo baio, colocava a bolsa à garupa e depois de encostar o animal a um 
cepo para que o menino pudesse montar, dizia:

– Você já tá grandinho. Mais um pouco e monta pelo estribo. No burro é bem capaz de 
você montar sem o cepo. Porém, esse é um cavalão!

– Mas é mansinho, dizia o guri.
– É. Digo que é um cavalão com o instituto de dizer que é grandão. Eu não sei se você 

sabe de onde veio esse meu cavalo baio, mas...
Sabia porque o tio sempre repetia, com gosto.
– ...eu comprei ele de um carreirista.
João levou o menino até um canto do chiqueiro e falou, enquanto jogava espigas de milho 

à porcada:
– Não tem ninguém que pode levar essa próxima pro outro lado do rio. Só você...
– A mãe não deixa, disse o menino. – A mãe acha por demais de perigoso eu, ou qualquer 

outro, a o rio na enchente. A mãe tem medo. A mãe tem medo por nós. A mãe diz que é muito 
perigoso. A gente pode até morrer... É muito perigoso.

– Tudo é perigoso, disse o tio. – Até nascer é perigoso! Que é perigoso, eu também sei. 
É perigoso também pegar o baio e ir bater lá no Rio Florido, sozinho. O cavalo, sendo muito 
passarinheiro, pode te derrubar nessas pedras e te machucar, que-Deus-o-livre! Mas acontece 
que você rema melhor do que eu.

O tio era mesmo de deslumbrar. “Você rema melhor do que eu, você rema melhor do 
que eu, você rema melhor do que eu...” A ressonância agora se fazia dentro do menino e 
retumbava em alegrias nunca vistas. O tio era um homem que se desmanchava em fábulas. 
Ninguém pensava o que ele, sério, assuntava sobre os pequenos.

Juvenildo ria por dentro, gostoso. Ele podia remar melhor do que o tio.
– Mas a mãe acha mais perigoso é eu remar.
– Mulher é bicho por demais medroso, disse o tio. – Querem cuidar da gente com muito exagero. 

Se eu tivesse sempre ouvido a minha mãe, não tinha nem aprendido a andar a cavalo. E daí qual ia 
ser o meu préstimo? Pegar uma vaca no pasto, tirar dela o leito, é muito perigoso. Você pode levar 
uma guampada quando vai laçar, e um coice quando vai tirar o leite. Ainda por cima o terneiro, 
mesmo sendo pequeno, pode te dar uma cabeçada e acertar até mesmo a pingola ou os bago.

Juvenildo espremia-se em risos agora. O tio bem que sabia aliviar de preocupações um 
vivente, dizendo uma maroteza.

– Você deve de fazer como sempre tem feito quando o rio é cheio. Como é que você 
costuma fazer quando tem enchente?
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– Eu subo pelas beiradas, disse o menino. – E vou pegando o remanso. Se atravessar 
diretamente, não chego ao porto, só mais muito embaixo, onde não se pode atracar.

– Então, faz assim como diz, disse o tio.
– É... Eu vou subindo até a uma altura em que eu vejo que posso atravessar sem perder 

a direção do porto. E continuo remando sempre para cima, contra a correnteza, com toda a 
força. A água me vence, mas quando acaba de me vencer, eu, daí, já tou do outro lado.

– E das tranqueira, como é que você se desvia?
– Ah, tio, com tranqueira não dá de atravessar. Qualquer galho de pau que bater na canoa 

pode até emborcar. A gente espera dar uma calmaria. Daí aproveita o espaço sem pau e atra-
vessa. Dali do porto dá de ver quando na curva do rio ameaça de vir madeirame ou tranqueira. 
Às vezes, até pedra rola, cutucada por galho de pau.

Todos haviam se retirado, ninguém mais olhava o rio. Era hora do almoço.
– Você quer comer primeiro, Juve?
– Não, tio. E se precisar nadar? De barriga cheia a mãe disse que a gente morre, daí.
De repente o tio ficava preocupado. Se acontecesse alguma coisa ao guri, a comadre velha 

jamais ia poder perdoar quem quer que fosse. Mas estava ali a precisão. Se buscava a parteira, 
ou quem sabe lá o que ia acontecer com quem dela precisava?

João enrolou a corda e segurou a canoa para a mulher embarcar. Ela tremia quando disse:
– Quem sabe, compadre, eu não atravesso! O menino vai lá e fala com a dona Mosa!?
– Não, disse firme, João. – A senhora haverá de explicar para a comadre Mosa a urgência 

de ela vir. O Juve não vai saber dizer direito.
– A senhora deite no fundo da canoa, assim de comprido, ordenou, jeitoso, o menino. – Não 

olhe pra lado nenhum, fique mansa, que eu cruzo sem medo, nada não pode acontecer.
Juvenildo remava firme pelas beiradas, como dissera ao tio. João cuidava do barranco, vários 

corações batendo no seu peito. E se o menino rodasse, se perdesse na correnteza, batesse 
num galho de pau, emborcasse a canoa?

João logo aliviava o espírito: o rio corcoveava, mas já não trazia no dorso nenhuma tranqueira.
O menino venceu bem os remansos das margens, conduziu a canoa habilmente, desviando-

se dos galhos das árvores que se debruçavam sobre as águas e quando achou que subira o 
suficiente, empreendeu a tarefa mais difícil: embicou a canoa de viés e com todas as forças 
que tinha foi remando cada vez mais rápido. As águas batiam na canoa e a chacoalhavam 
com violência, mas para quem via das margens, tudo parecia feito com jeito, as águas ninando 
aquele berço que parecia ali à deriva, não fosse a enorme resistência do menino, remando, 
remando, remando... Remando a mais não poder.

Vencida a corredeira do centro do rio, as águas moderavam um pouco a sua fúria e iam 
cedendo mais facilmente aos braços de Juvenildo.

O menino encostou a canoa perto de uma árvore solitária de um espigão, jogou a corda e, 
depois de amarrar a embarcação, disse à mulher: – Agora, a senhora já pode desembarcar.

Assustada, as pernas tremendo muito, a mulher deixou a canoa. Juvenildo ainda encontrou 
um jeito de dizer: – Não precisa se assustar que o perigo já passou.

Do outro lado do rio, João gritou: – Viu como tudo foi bem?
O menino acenou para o tio e acompanhou a mulher que trouxera sobre as águas. Uma 

confusa sensação de poder espalhava-se agora dentro dele. Podia gostar ainda mais do tio, 
que nunca iria se arrepender.

90 STF
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Logo voltavam o menino, a mulher e a parteira. Juvenildo pouco entendia da conversa 
que as duas travavam.

– A minha irmã sempre foi de ter sacrifício nos partos. Já perdeu duas crianças e desta 
vez, se eu não levar a senhora, ela é capaz de morrer de família. Por isso atravessei o rio nesse 
furor. Só a senhora pode salvar a vida da minha irmã, dona Mosa. E a do nenê também, muito 
claramente, se for da vontade de Deus, porque estamos nas mãos dele para sempre e em 
qualquer lugar.

O menino repetiu os procedimentos anteriores e atracou com segurança. Dona Mosa viajara 
meio atravessada no colo da outra, já que o menino ordenara que as duas se recostassem na 
canoa para ele poder equilibrar a embarcação.

* * *
Dali a uma semana, quando o humo cobria a várzea e o sol tornava tudo um cascão, dona 

Mosa voltava com boas notícias. Trouxera mais um homem, arrumara outra comadre e mais 
outro compadre. Dona Mosa daquele jeito ia ficando madrinha de todo mundo.

João disse: – Por mim a senhora devia de abrir um hospital no seu galpão. A senhora cura 
doentes, benze, põe esse gentaredo no mundo, tudo com boa saúde e muita paz, tudo bem 
baratinho. Não é como os médicos que...

Corria agora de boca em boca a proeza do Juvenildo. Todos elogiavam sua coragem, sua 
força, seu cuidado.

– Mais do que força, o meu filho tem é muita cabeça, disse Ercílio. – Quando tudo vai 
bem, o meu filho até parece ser um molengão, quieto por aí. Baixa uma brabeza nesse costão 
e pronto: ele fica bem homem!

– Nildo, você não devia de obedecer o louco daquele teu tio. Aonde já se viu botar uma 
criança dessa dentro dum caixão de pau e largar na brabeza de um rio cheio!? Não sei como 
não se afogou! O meu filho precisa se cuidar mais, a raça do teu pai é toda composta de louco, 
o mais certo de todos eles é o teu pai e veja só o que acha dos perigos da vida!

A mãe passava a mão na cabeça do filho, era tão bom sentir a sua proteção e ouvir o cui-
dado que ela lhe dispensava. Era ainda melhor escutar o pai dizer aquelas coisas bonitas: ele 
estava mesmo ficando homem? Quando é que seria do tamanho do pai? E as barbas, quando 
nasceriam? E o cheiro de fumo, em que altura da vida se adquiria?

– Pai, o tio João... Ele disse que quando era pequeno, o senhor é quem cuidava dele porque 
nem pai, nem mãe vocês tinham. O tio João gosta muito do senhor. O senhor é mais velho 
do que ele quantos anos?

– Ué, meu filho. Eu não sou mais velho. Ele é que é mais novo do que eu quatro anos.
Juvenildo ajudava o pai, agora, a limpar a várzea. Era preciso carregar toda a madeira e 

amontoá-la no espigão, para então lavrar a terra. Tio João, assim que o rio baixasse de verdade, 
viria com seu carro de bois, o Barroso e o Osco, o arado e tudo o mais.

teresa97@terra.com.br
O autor é professor da Universidade Estácio de Sá e  

Coordenador Geral de Letras e das Teleaulas de Língua Portuguesa
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judeus
aqui e

o s judeus da diáspora sempre desenvol-

veram sua cultura ou sob a cristandade 

ou sob o islã. Culturas diferentes como 

o hinduismo ou o budismo de alguma forma atro-

fiaram esse desenvolvimento. A exceção talvez seja o 

zoroastrismo, afinal de contas, foi sob o período dos 

Sassânidas no Irã, que foi compilado o Talmud.

Se voltarmos ao período conhecido como Idade 

Média, percebemos que estamos acostumados a 

estudar os judeus sob o Sacro Império Romano Ger-

mânico, ou sob a Inquisição na Espanha e Portugal, 

mas o fato é que a maior parcela dos judeus em grande 

parte da Idade Média vivia sob o islã.

O judeu reformista Abraham Geiger escreveu 

em 1883 o livro “Was hat Mohammed aus dem 

Judenthume1 aufgenommen?” ou “O que Moham-

med retirou do Judaísmo?”. Nele, o autor sugere 

que muito do que está escrito no Alcorão tem sua 

origem no judaísmo, ou no cristianismo. Mas para o 

islã, o Alcorão existe sem ter sido criado e assume um 

caráter divino. Então, como poderia ter se apropriado 

de elementos judaicos? Para a escolástica islâmica, se 

as histórias são semelhantes, é porque a Revelação 

já havia sido dada aos judeus e aos cristãos, mas 

fora corrompida.

A literatura do islã passou a chamar de Isra’ilyyat, 

as “tolices” judaicas sobre a influência do judaísmo 

no Alcorão, que encontrou na santidade de Jerusalém 

talvez sua máxima expressão. Atualmente a cidade é 

a terceira mais importante para os muçulmanos, mas 

essa santidade pode ter sido originada por meio de 

uma Isra’ilyyat.

Se havia judeus na Arábia no século das conquis-

tas islâmicas, mais relevantes eram as comunidades 

que foram engolfadas pela nova fé, quais sejam as 

comunidades do Levante (das províncias do Império 

Bizantino), do norte da África, do Irã e da Ásia Central 

(do Império Sassânida). Ambos os impérios travavam 

guerras duríssimas pouco antes do advento do islã e 

suas culturas eram absolutamente distintas.

michel gordon
FÍSico
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Com as conquistas muçulmanas, os judeus de 

diferentes culturas co-habitaram o mesmo espaço, o 

Califado Omíada. No leste e no Crescente Fértil, eles 

falavam aramaico, enquanto que, no oeste, em cidades 

como Alexandria, os judeus falavam grego. Aos poucos, 

os judeus foram se “arabizando”, substituindo o aramai-

co pelo árabe, pelo menos como língua falada.

Diferente dos judeus da Europa da Idade Média, os 

judeus se integraram à sociedade ao adotarem a língua 

local e seus costumes, procurando, evidentemente, 

preservar sua cultura, algo muito semelhante aos 

judeus dos dias atuais na Europa e nas Américas. Mas 

“arabização” seria pouco para definir o processo de 

aculturação do judeu no islã. Talvez “islamização” fosse 

mais correto, deixando claro que isso não significa que 

os judeus se converteram ao islamismo.

O que se pretende designar não é a adoção da 

religião islâmica, mas a assimilação de modos de 

pensar e padrões de comportamento – numa palavra, 

uma tradição judaico-islâmica, paralela à judaico-cristã 

sobre a qual estamos acostumados a falar no mundo 

moderno.

Os judeus sofreram forte influência islâmica tanto nas 

artes quanto nas ciências. Não havia na tradição judaica 

uma idéia de formulação religiosa baseada em princípios 

filosóficos e buscou fundamentos no kalam islâmico, 

ou escolástica. Um exemplo da influência do kalam no 

judaísmo é o trabalho de Saadia Gaon em Bagdá.

A lei de costumes também foi adaptada ao islã, 

basta ver o casamento. Enquanto na cristandade os 

judeus eram monogâmicos, conforme as leis cristãs, 

no islã a poligamia era permitida entre os descen-

dentes de Isaac.

Outro fenômeno que ocorria apenas em terras 

conquistadas ou que haviam pertencido ao islã está 

ligado às conversões. No mundo cristão, os judeus, 

quando eram obrigados a se converter, preferiam a 

morte al kiddush HaShem, em nome de Deus. Já no 

islã, o efeito era mais brando e os judeus aceitavam a 

conversão, mantendo em segredo o judaísmo entre 

quatro paredes, como no caso dos marranos (embora 

estivessem sobre a cristandade, suas terras haviam 

pertencido durante muitos séculos ao islã). Para os 

judeus, a conversão ao islã tinha um impacto menor 

do que uma conversão ao cristianismo, já que, no 

primeiro caso, bastava apenas acreditar que Moham-

med foi o maior e o último dos profetas. No caso do 

cristianismo, os judeus deveriam acreditar no caráter 

divino de um humano.

A influência do islã não se deu apenas nos campos 

do pensamento e da erudição. Muito do ritual das si-

nagogas é consequência dessa intervenção. O caminho 

inverso também é verdadeiro, como no caso em que as 

autoridades muçulmanas permitiram que seus correli-

gionários comessem a carne preparada pelos judeus.

As diferenças entre a cristandade e o islã com relação 

ao tratamento conferido aos judeus é significativa. A 

hostilidade dos muçulmanos não tem nenhum caráter 

teológico, sendo apenas uma relação entre dominador 

e dominado. Já na cristandade, os judeus eram parte 

das questões que deram origem ao cristianismo. Assim, 

no islã, os judeus conviviam com outras minorias e 

acabavam não chamando tanto a atenção para si.

c om relação às profissões exercidas por 

judeus no islã, havia um velho provérbio 

árabe que dizia que “o judeu só alcança 

a grandeza com um vidro de remédio ou um saco 

de dinheiro na mão”, e o provérbio condizia com as 

principais profissões de destaque entre os judeus, mé-

dicos ou homens de negócios. E ambas as atividades 

traziam consigo uma série de vantagens. Um homem 

de negócios poderia emprestar dinheiro em troca de 

certa influência na corte. Quanto à medicina, poderia 

se atingir um grau de influência bastante elevado, 

dependendo das habilidades individuais de cada um. 

Dentre os médicos que atenderam sultões, podemos 

citar Maimônides (médico de Saladino).

A vida dos judeus no islã teve capítulos salgados, 

capítulos nos quais o soberano obrigava seus vassalos 

a uma conversão forçada, tendo como resposta o 

marranismo2, a própria conversão ao islã e o exílio. 
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Mas, em muitas ocasiões, os judeus é quem aderiam 

voluntariamente ao islã, fugindo da degradação e da 

humilhação. O poeta sefaradi Judá Halevi escreveu 

em seu livro “Kuzari”3 a respeito dos “homens pro-

eminentes dentre nós que poderiam escapar dessa 

degradação com uma palavra balbuciada, para ficarem 

livres e combaterem seus opressores, mas não o fazem 

pela devoção de sua fé”.

Diversos fatores modificaram a relação entre judeus 

e o islã a partir do Século XVIII. Começando com a Re-

volução Francesa e o ideário de Igualdade e cidadania. 

Havia uma cidadania diferenciada no islã, para as mino-

rias, especialmente os chamados Povos do Livro (Judeus 

e Cristãos). Esses eram os Dhimmi, protegidos por lei 

para seguirem seus cultos, porém, obrigados a pagar 

impostos, como a Jyzia. Não foi nada fácil para os árabes 

da Argélia quando, em 1870, os judeus passaram a ser 

cidadãos franceses (Decreto Cremieux). Na sociedade 

argelina, os judeus passaram do degrau mais inferior 

para o mais superior da noite para o dia.

Outro fator que desequilibrou a relação entre 

judeus e muçulmanos foi o colonialismo e a ideia de 

uma cultura superior (europeia) em detrimento de uma 

cultura inferior (islã). A facilidade com que os judeus se 

adaptaram às tradições europeias, notadamente com 

a criação de escolas da Alliance Israelite Universelle, 

contrastou com a resistência de grupos islâmicos. Mas o 

terceiro e mais preponderante de todos os fatores foi a 

criação do Estado de Israel em 1948. Ele foi visto como a 

síntese da ocupação e do colonialismo ocidental e uma 

espécie de vitória da Europa diante do Islã. Ainda hoje 

é visto dessa forma e contou com a contribuição de 

George W. Bush, quando este convocou uma “cruzada” 

para atacar o Iraque.

Após a criação de Israel, aproximadamente 800 mil 

judeus saíram dos países árabes vizinhos, por diversos 

motivos, desde uma sensação de insegurança dentro 

das fronteiras árabes, fomentada por hostilidades e 

discursos inflamados dos governos até pelo sentimen-

to de autodeterminação dos povos, no caso do povo 

judeu, o sionismo.

Ao visitar as comunidades de países vizinhos a Israel, 

como Líbano, Síria, Egito, Marrocos, Tunísia e Turquia, o 

que se vê no século XXI é apenas um retrato amarelado 

do que já foi uma vívida e pulsante comunidade judaica. 

No Marrocos, eram mais de 200 mil e hoje não passam 

de três mil; na Tunísia, são dois mil judeus. O Egito 

conta com menos de cem integrantes da comunidade 

judaica, sendo a maioria formada por senhoras de idade 

avançada. A Síria tem uma centena de judeus vivendo 

em Damasco com medo e sem perspectiva alguma. O 

Líbano não tem comunidade judaica alguma. Todos 

foram embora durante a guerra civil, deixando para trás 

apenas cemitérios e sinagogas abandonadas.

Países mais distantes, como Irã, Azerbaijão e Uzbe-

quistão, ainda têm comunidades judaicas grandes e ati-

vas. Enquanto o Irã hostiliza Israel e prega sua destruição 

sem sofrer qualquer tipo de punição por isso, os judeus 

persas vivem relativamente bem; são livres para realizar 

seus cultos e lotam as sinagogas nos dias de festa e du-

rante o Shabbat. Têm clubes, associações e até centros 

de cultura judaica. Na capital Teerã, podem caminhar 

tranquilamente pelas ruas sem serem hostilizados, isso 

em teoria. Na prática, eles sentem o nariz da Savak (po-

lícia secreta) fungando no cangote. Já as comunidades 

do Azerbaijão e do Uzbequistão estão renascendo após 

70 anos de opressão soviética. A história muitas vezes 

exige de nós uma visão de longo prazo e seria talvez 

leviano anunciar o fim das comunidades judaicas no 

islã (os judeus foram expulsos da Inglaterra em 1290, 

mas em 1850 já eram quase 50 mil). Mas houve um 

movimento silencioso no século XX, cujo resultado final 

foi a migração de cerca de um milhão de judeus do islã, 

os refugiados judeus do islã.

nOtas

1. Judentum = Judaísmo

2. Quando os judeus praticavam a religião judaica no ambiente 
privado e o islamismo ou a religião imposta no ambiente público.

3. Principal livro do filósofo e poeta Judá Halevi, nascido em Toledo 
no ano de 1075.

mgordon@uol.com.br
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CICLOS,

“... Eu posso calcular os 

movimentos dos corpos 

celestes, mas não a 

insensatez das pessoas...”

Sir Isaac Newton
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A
epígrafe de Isaac Newton (1643-

1727) subentende e sintetiza as 

dificuldades humanas para com-

preensão de ciclos econômicos, 

respectivas bolhas, e crises cau-

datárias. Pai da física moderna e formulador de 

suas leis básicas, Newton foi também homem de 

finanças, diretor da Royal Mint (Casa da Moeda 

britânica) e especulador na South Sea Bubble. Em 

1720, aquela foi a primeira bolha que se pode cha-

mar de global. Atingiu as duas margens do Canal 

da Mancha, com a Companhia dos Mares do Sul, 

na Inglaterra, e a Companhia das Índias de John 

Law, na França. Às brutais altas especulativas nas 

ações das empresas sucederam-se craques que 

arruinaram as economias dos dois países. 

Newton havia demonstrado que os movimentos 

dos astros são governados por um conjunto de 

leis naturais. Mas não conseguia compreender 

a insensatez humana que levava à especulação 

desenfreada, na qual ele próprio se envolvera.

Passados três séculos das conjecturas de 

Newton, a humanidade acumulou um acervo 

impressionante de conhecimentos sobre todos os 

assuntos. Seria pretensioso, exaustivo e inútil tentar 

um resumo de tantos progressos. Entretanto, o 

homem ainda se espanta com a eclosão de crises 

econômicas, e não encontra explicações lógicas ou 

plausíveis sobre as mesmas. Políticos, burocratas, 

ativistas, empresários, banqueiros e economistas 

são especialmente suscetíveis e notórios em osten-

tar tal ignorância. E a razão dessa perplexidade é o 

desconhecimento de fenômenos recorrentes, que 

se repetem de modo quase monótono em todos os 

meandros da vida: os ciclos. 

A palavra ciclo deriva do grego κύκλος, e signifi-

ca círculo. É, portanto, algo fechado em si mesmo ou 

que retorna ao ponto inicial, que se retroalimenta. 

Entre as 20 definições de Houaiss para ciclo, sobres-

saem as duas primeiras, que esclarecem o que se 

deve entender por ciclo: “1 espaço de tempo durante 

o qual ocorre e se completa, com regularidade, 

um fenômeno ou um fato, ou uma seqüência de 

fenômenos ou fatos”; “2 série de fenômenos, fatos 

ou ações de caráter periódico que partem de um 

ponto inicial e terminam com a recorrência deste”.

Os demais sentidos incluem rubricas explica-

tivas que vão de acústica a lingüística, passando 

por álgebra, astronomia, biologia, cronologia, 

economia, eletricidade, mecânica, estatística, física, 

história, sociologia e literatura. Essa longa série de 

enunciados é evidência cristalina de que os ciclos 

são encontráveis em quase todos os campos com 

que nos deparamos.

Alguns dos significados não tratam de ciclos stritu 

sensu, mas de outros acontecimentos, períodos ou 

tendências em manifestações artísticas e literárias. 

No Brasil, particularmente, aprendemos nas escolas 

que ciclos foram determinadas fases da história eco-

nômica do país. Assim vivemos o ciclo do pau-brasil, 

da cana-de-açúcar, do gado, do ouro, do café, da 

borracha, da industrialização etc. Nenhum desses 

episódios se constitui em ciclo no exato sentido do 

termo, uma vez que se extinguiram em si próprios. 

Não se reproduziram nem se renovaram, caracte-

rística fundamental de tais eventos. 

Para compreender ciclos é necessário, prelimi-

narmente, perceber que são manifestações varia-

díssimas, de configurações distintas e obedecendo, 

cada qual, a ritmos e repetições próprias. O tempo 

de recorrência dos fatos é o fator fundamental na 

existência de qualquer ciclo. E pode ser mais ou 

menos preciso, dependendo das leis naturais que 

o regem.

Os ciclos totalmente regulares são os subordi-

nados a fenômenos físicos como os descritos por 

Isaac Newton, que se jactava de poder calcular 

os movimentos dos corpos celestes. No grupo, 

se incluem as órbitas planetárias ou de cometas, 

rotação e translação da Terra, movimentos da Lua e 

POLÊMICA
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RECORRENCIA
O tempO De

DOS fatOS é O fatOr 
fuNDameNtaL Na exIStêNCIa 
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O CICLO ECONOmICO

O fraNCêS CLémeNt JuGLar 
DeteCtOu que OS pâNICOS NãO 
eram fatOS ISOLaDOS, maS parte 
De mOvImeNtO maIS exteNSO:
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conseqüências como dia, noite, marés, equinócios 

e solstícios. Todos podem ser previstos com séculos 

de antecedência e precisão quase milimétrica.

Com menos exatidão aparecem os ciclos 

influenciados por reações climáticas ou 

químicas. Quatro vezes por ano, nos he-

misférios Sul e Norte, as diversas mídias anunciam: 

hoje, às tantas horas e quantos minutos começa 

a primavera, verão, outono ou inverno. Claro, é 

possível detectar o momento preciso de equinócios 

e solstícios que delimitam, teoricamente, as esta-

ções do ano. São fenômenos físicos e podem ser 

calculados minuciosamente. No entanto, os efeitos 

no clima e temperatura esperados a cada estação 

podem ser retardados ou antecipados, em dias, 

às vezes semanas, ou mesmo mal aparecerem. 

Podem também ser agravados ou minimizados, 

por enchentes ou secas. Os efeitos sobre plantio 

e colheita, benéficos ou deletérios, são meras 

conseqüências de circunstâncias climáticas, que 

não obedecem ao rigor das leis físicas. Não obs-

tante, é inegável que existem os ciclos temporais 

vinculados às estações do ano. Apenas não são 

cronometricamente precisos como os movimentos 

dos corpos celestes.

A segunda leva de ciclos irregulares é a daqueles 

influenciados por reações de ordem química. Dentre 

esses sobressaem os oriundos da atividade solar, 

com grande interferência na vida sobre a Terra. O 

principal é a intensidade das chamadas manchas 

solares, que oscila entre volumes máximos e míni-

mos num período que varia de nove a onze anos. O 

Sol é um imenso complexo de gases, que provocam 

reações de modo permanente, representando a 

maior fonte de energia e radiações para a Terra.

A química corpórea é outra fonte de ciclos 

imprecisos, mas existentes e constatáveis. O mais 

notório é o menstrual feminino, com duração média 

de 28 dias, regulador da fertilidade, e que se guia 

pelas oscilações da gravidade lunar. Essa detém 

severa influência sobre todos os fluidos existentes 

na face da Terra, inclusive os líquidos corporais. 

Assim também, são cíclicos o acasalamento dos 

animais na primavera, os deslocamentos das aves 

migratórias, e milhares de outras ocorrências. 

Entretanto, ainda mais complexos e incertos 

são os movimentos que refletem as atividades 

humanas, como os ciclos econômicos, suas bolhas 

e crises conseqüentes. E a razão é simples. Eles 

envolvem bilhões e bilhões de decisões individuais, 

racionais ou emotivas, que se somam para compor 

uma imensa vaga de otimismo coletivo, como a que 

assistimos, recentemente, entre 2002 e 2008. E, em 

seguida, se contraem em brusco movimento inver-

so, espargindo pessimismo e retração econômica. 

Tal e qual agora estamos presenciando. 

Até meados do século XIX inexistia o conheci-

mento desse tipo de ciclo. O mundo ocidental, nas 

duas costas do Atlântico Norte, apenas constatava 

que, aproximadamente, a cada dez anos ocorria 

uma crise financeira. À época, tais acontecimentos 

recebiam a denominação de pânicos. 

Foi um médico e estudioso de economia, o 

francês Clément Juglar, quem detectou, em 1863, 

que os pânicos não eram fatos isolados, mas parte 

de movimento mais extenso: o ciclo econômico. 

Para Juglar, os ciclos básicos da economia tinham 

duração média de nove anos e se dividiam em 

quatro fases. A inicial se caracterizava por um 

estado normal de prosperidade. A segunda, pelo 

desenvolvimento de euforia, especulação e alta 

generalizada de preços. A terceira, a mais curta e 

dolorosa, pela crise oriunda do fim da alta de pre-

ços. A última, chamada de liquidação, era a elimi-

nação dos ativos hiperavaliados e créditos podres 

gerados na etapa especulativa. E assim, fechando o 

ciclo, a economia após a depuração podia retomar 

o rumo da prosperidade, seu estado natural, livre 

de estoques inflados e recebíveis duvidosos. 
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Segundo Juglar, os períodos de prosperidade 

e especulação abarcariam de seis a sete anos. 

A crise seria curta, poucos meses, e a fase de 

liquidação alcançaria entre um e dois anos, 

somando a média de nove anos, que estimava 

como a totalidade do movimento. Chamado mais 

tarde de “Ciclo Juglar”, essa é a mais notória onda 

cíclica de média duração nas economias livres e 

desenvolvidas, às quais estamos todos ligados, 

hoje, pela globalização.

Não obstante, outros ciclos econômicos foram 

revelados após os estudos de Juglar. Em 1923, o 

professor Joseph Kitchin, de Harvard, definiu um 

novo movimento de aproximadamente quatro 

anos e meio. A mais extensa de todas as ondas foi 

divulgada pelo russo Nikolai Kondratieff, em 1925, e 

tem duração média de 54 anos. Já nos anos 1930, 

o economista Simon Kuznets identificou um ciclo de 

cerca 18 anos de atividade. E todos esses ciclos se 

conectam e interpenetram.

Assim, o de Kondratieff (54 anos), mais longo, 

contém cerca de três Kuznets (18 anos); esses 

englobam dois Juglars (n anos); e um Juglar dois 

Kitchins (quatro anos e meio). A coincidência tem-

poral das fases de crise de uma ou várias dessas 

ondas é que provoca desastres financeiros, como 

o recente, de 2008, de 1929, de 1987, da Ásia em 

1997, e tantos outros. 

O fato incontestável é que as grandes crises 

econômicas são precedidas de enormes vagas 

especulativas, que não se explicam por meros 

estímulos ou constrições, oriundas de providências 

governamentais. Elas nascem no âmago da socie-

dade, são parte da natureza humana, e recebem 

o nome de bolhas. 

As expectativas de progresso, as inovações 

tecnológicas e o ambiente de crescimento eco-

nômico funcionam para o organismo coletivo 

como um inebriante, que lhe relaxa os sentidos e 

lhe vai cortando a censura. Ao contrário de uma 

simples noite de embriaguez, a euforia desenvol-

vimentista é injetada nas artérias da comunidade 

em doses micrométricas, todos os dias, meses 

e anos seguidos. Nessas épocas as notícias e 

acontecimentos otimistas se sucedem e nada lhes 

mancha o tom róseo.

Gradualmente, mesmo as empresas e in-

divíduos mais conservadores vão saindo 

de sua sisudez e controle e aceitando 

riscos cada vez maiores. O efeito demonstração 

tem enorme influência sobre tais atitudes. Ora são 

os mercados e lucros conquistados pelas compa-

nhias concorrentes, ora os resultados obtidos pelos 

vizinhos ou colegas de trabalho em operações de 

Bolsa, e assim por diante. Trata-se do efeito da 

pedra na superfície do lago, cuja reverberação se 

expande em direção às margens, no caso a toda 

a sociedade. E as manchetes da imprensa seguem 

sendo, sistematicamente, favoráveis ao crescimen-

to. Tudo parece fácil e obtido sem maiores esforços. 

Todos os mercados marcham a favor. É desse 

modo imperceptível, acoplado às doses diárias 

do afrodisíaco desenvolvimentista, que se formam 

as bolhas especulativas, a fase chamada verão 

dos ciclos econômicos. E isso ocorre em quaisquer 

quadrantes e países da Terra. 

Clément Juglar dizia que a especulação é con-

tagiosa, e estava correto em sua afirmação. É fun-

damental evitar cinismos, falsidades, fingimentos e 

afirmar, com todas as letras, que a especulação é 

mesmo o cerne da atividade econômica. Quaisquer 

decisões tomadas nesse campo, não passam de 

mera especulação, em busca de melhor resultado. 

Nas fases positivas, de crescimento da propensão 

a risco, ela se revela em toda pujança. Nas épocas 

sombrias, de aumento da aversão a risco, assume 

sinal negativo e se transforma no grande freio 

anti-recuperação. E conforme cada período todos 

especulam, num sentido ou outro, indivíduos, em-
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presas, banqueiros, governos, estatais e quem mais 

ostentar alguma atividade econômica. 

Joseph Schumpeter publicou, em 1939, “Busi-

ness Cycles” o mais importante tratado já editado 

sobre o tema. Profundo conhecedor de história 

econômica, Schumpeter considerava os ciclos, com 

as fases de expansão, crise e contração, essenciais 

para a economia e a inovação, tanto quanto o 

bombeamento cardíaco e a circulação sanguínea 

para o organismo humano. 

Ciclos econômicos e suas crises são ocorrên-

cias naturais, como os movimentos dos astros, as 

manchas solares, as estações do ano, o brotar de 

flores e amadurecer de frutos, a menstruação, as 

migrações de aves e milhares de outros fenômenos. 

Portanto, a maior dedicação de entidades públicas 

e seus dirigentes deveria ser em pesquisá-los, 

estudá-los e compreendê-los e não, simplesmen-

te, invectivá-los como se fossem mero produto de 

perversidade e ambição humanas. E mesmo tal 

hipótese sendo verdadeira, ela é consequência 

de ganância da coletividade, bem mais do que de 

meia dúzia de financistas. Por mais poderosos que 

sejam tais agentes, não têm o condão de induzir a 

sociedade a agir no sentido de suas vontades. Ao 

contrário, sua função é propiciar meios à coletivi-

dade, para que ela aja como pretende.

Bancarrotas fraudes e escândalos são, também, 

fatos comuns ao fim das euforias especulativas. O 

escritor Edward Chancellor cunhou frase que define 

como as coisas se comportam: “...a maré alta faz 

flutuar todos os navios, até mesmo os que têm 

piores condições de navegação...”. Recentemente, 

Warren Buffet refinou o conceito e emitiu conside-

ração lapidar: “...é na maré baixa que se vê quem 

está nadando nu...”. Foi no refluxo das águas que 

se revelaram os casos da Enron, Worldcom e Arthur 

Andersen, ao fim da bolha da Nasdaq. E agora o 

de Bernard Madoff e da desvalorização de ativos 

de bancos e seguradoras. 

É evidente que operações criminosas e des-

cumprimento de deveres devem ser punidos nos 

termos da lei, mas emoções, desejos e tendências 

humanas não podem ser tratados nos mesmo 

padrões, nem apontados ao escarmento público. 

Ganância e ambição não são crimes capitulados 

no direito positivo de qualquer país. 

No entanto, os governos e a política, tendo 

que enfrentar as crises, não as tratam 

como acontecimentos naturais, derivados 

do comportamento humano. A primeira reação é 

culpar a cobiça de banqueiros e operadores finan-

ceiros. Mas desejo de progredir e adquirir fortuna 

não são características somente dessas categorias, 

mas da humanidade. E desconhecidos, apenas, 

dos que não compreendem, tentam modificar ou 

corrigir a natureza dos homens. A segunda é tratar 

de encontrar bodes expiatórios, sejam indivíduos 

ou instituições, para serem apontados à execração 

pública. Recentemente a revista Time publicou a 

relação das 25 personalidades que considerava 

responsáveis pela crise, entre financistas e homens 

de governo. Faz, entretanto, uma restrição. Um dos 

indigitados não é pessoa física, mas coletividade: 

o conjunto dos consumidores americanos que se 

endividou em hipotecas e cartões de crédito. Na ver-

dade, pretendiam moradias acima de suas posses 

e gastar além de seus rendimentos. Especulavam 

em torno de expectativas sobre seu futuro. E esse 

comportamento não é senão produto de ambição, 

e busca por fortuna. A bolha foi provocada pela so-

ciedade, grande responsável pelos excessos espe-

culativos. E não apenas a americana, mas a global 

que lhe seguiu ritmo e compasso. Bem mais do que 

pelos outros 24 enunciados na lista da Time.

Aparentemente, com a indicação da revista, 

pela primeira vez surgiu uma luz tênue de raciona-

lidade na discussão das causas da bolha inaugural 

do século XXI e da crise de 2008, que a sucedeu.

artehist@terra.com.br
O autor é ex-corretor da Bolsa, historiador e escritor
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desen-
volvi-
mento

E ste artigo faz parte de uma pesquisa sobre como pensamos o 

desenvolvimento econômico e as consequências dos esquemas 

de pensamento que adotamos em termos de políticas econômicas 

e, portanto, sobre as características que assume o desenvolvimento.

Partindo de uma visão de economia política, o conceito de “convenção 

de desenvolvimento” parece-me útil para entender como os atores sociais 

lidam com a incerteza inerente ao desenvolvimento, estabelecem prioridades 

e coordenam suas ações. 

Na próxima seção, explico sucintamente o conceito, sua utilização na se-

leção de problemas e soluções e a disputa pela hegemonia entre convenções 

competitivas. A terceira seção aponta as incertezas que cercam atualmente a 

teorização internacional do desenvolvimento, em contraste com as certezas 

da convenção neoliberal dos anos noventa. 

Fabio S. Erber
ECONOMISTA

CONvENçõES DO

desen-
volvi-
mento
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O caso recente brasileiro é 

tratado na quarta seção, 

em quatro breves partes. 

Na primeira, analiso a incerteza vigente 

à posse do presidente Lula e o reclamo 

por uma nova “convenção de desen-

volvimento”. Nas duas partes seguintes, 

discuto as duas convenções que se 

formaram, apoiadas em forças políticas 

diferentes, as quais chamei, por razões 

explicadas no texto, de “institucionalista 

restrita” e “neodesenvolvimentista”. 

Argumento que, na disputa pela he-

gemonia, a primeira, que privilegia a 

estabilidade de preços, é hegemônica. 

No texto apresentado no Fórum, fazia 

algumas especulações sobre as possíveis 

consequências do agravamento da crise 

internacional sobre o desenvolvimento 

brasileiro – o texto havia sido concluído à 

véspera da quebra do Lehman Brothers1. 

Ao revê-lo, em outubro, a crise já tinha 

chegado e não resisti à tentação de 

acrescentar alguns comentários sobre 

seus efeitos sobre as referidas conven-

ções. A última seção contenta-se em 

resumir as conclusões do ensaio.

O cOnceitO de cOnvençãO  

de desenvOLvimentO

Tomemos como ponto de partida 

uma distinção tradicional entre cresci-

mento e desenvolvimento: o segundo 

implica transformações estruturais; 

o primeiro consiste, essencialmente, 

em “mais do mesmo”. Em linguagem 

técnica, o desenvolvimento é um 

processo não-ergódico, no qual os 

atores enfrentam incerteza ontológica, 

que não pode ser eliminada através da 

busca de mais informações.

Tal incerteza reduz a possibilidade 

de coordenação das ações dos atores, 

especialmente das suas estratégias. 

A sinergia e as externalidades que 

surgem através da ação conjunta são 

reduzidas, a mudança torna-se mais 

lenta e errática.

Instituições provêm a sociedade 

com meios para lidar com os pro-

blemas de incerteza e coordenação 

– “regras do jogo”, na definição de 

North (1990), amplamente aceita por 

institucionalistas de todos os matizes. 

Tais regras sobre a problemática 

social derivam de metáforas que são 

“pervasive, tacit and generative” e 

que servem para definir os proble-

mas, descrevendo o que está errado 

com a situação presente de tal forma 

a estabelecer a direção para sua 

DESARMONIA
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transformação futura (Schön, 1968), 

ou, como argumentam Denzau e 

North (2004) de “modelos mentais 

compartilhados”.

Para cumprir adequadamente os 

seus papeis de redução de incerteza 

e aumento de coordenação, tais regras 

especificam agendas positivas e nega-

tivas – uma hierarquia de problemas 

que devem ser enfrentados, como, 

poder político e econômico dos seus 

membros. Tal força proporciona bene-

fícios aos que aderem à convenção e 

sanciona os que dela se afastam. Em 

consequência, “P” contem não ape-

nas “crentes”, como “oportunistas”, 

movidos apenas por razões utilitárias 

(Choi, 1993).

A legitimidade das con-

venções depende de 

seus resultados e, se 

estes estão em consonância com as 

expectativas dos membros de “P” e 

“P” é um grupo relevante dentro da 

estrutura de poder da sociedade, a 

legitimidade da ordem social da qual 

a convenção de desenvolvimento faz 

parte é reforçada. Em outras palavras, 

uma convenção de desenvolvimento 

desempenha um importante papel na 

manutenção da ordem social.

O conteúdo cognitivo de uma 

convenção de desenvolvimento2 é 

composto de conhecimentos codi-

ficados e conhecimentos tácitos. Os 

primeiros – teorias econômicas, sociais 

e políticas – tendem a ser elaborados 

no âmbito da academia internacional 

e, a partir desta, difundem-se, em 

versões mais simplificadas e afirma-

tivas, através de outras instituições, 

como as organizações internacionais 

(veja-se, por exemplo, o papel do 

Banco Mundial e do FMI), a mídia 

e a própria academia (através de 

manuais). Embora os conhecimentos 

codificados tenham, forçosamente, 

que ser adaptados às condições locais 

para se transformarem em regras de 

conduta, é nos conhecimentos tácitos 

por exemplo, controle da inflação, 

distribuição de renda, soluções para 

esses problemas que são aceitáveis, 

como metas de inflação, ou não, 

como controles administrativos de 

preços, organizações encarregadas 

(Banco Central), assim como regras e 

regulamentos (Regras de Basileia). Ou 

seja, estabelecem uma ordem para a 

transformação.

O poder destas regras é substan-

cialmente aumentado se elas obtêm 

coerência através de uma metáfora 

histórica – uma estória, uma teoria 

que explica como o presente surgiu 

a partir do passado e, especialmente, 

como o futuro será se as regras forem 

seguidas. Em síntese, uma teleologia.

Este conjunto de regras, as agen-

das positiva e negativa que gera e 

a teleologia subjacente, constituem 

uma convenção – uma representação 

coletiva que estrutura as expectativas 

e o comportamento individual, de tal 

forma que, dada uma população “P”, 

observamos um comportamento “C”, 

que tem as seguintes características: 

“C” é compartilhado por todos os 

membros de “P”; cada membro de “P” 

acredita que todos os demais seguirão 

“C” e tal crença dá aos membros de 

“P” razões suficientes para adotar “C” 

(Orléan, 2004). Uma convenção surge 

da interação entre atores sociais, mas 

é externa a esses atores e não pode 

ser reduzida à sua cognição individual 

– ou seja, é um fenômeno emergente, 

em que o todo não é redutível às par-

tes (De Wolf e Holvoet, 2005).

A força de uma convenção é 

proporcional ao tamanho de “P” e ao 

o desenvol-
vimento é um 

processo não-ergódico, 

no qual os atores 

enfrentam incerteza 

ontológica, que não 

pode ser eliminada 

através da busca de 

mais informações
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que a especificidade local mais se 

manifesta, posto que estes refletem 

a percepção dos atores quanto à so-

ciedade em que operam, elaborada a 

partir da experiência e transmitida por 

vários mecanismos culturais. 

Em trabalhos anteriores sobre con-

venções de desenvolvimento, discuti 

em algum detalhe a importância de 

certos conhecimentos tácitos social-

mente compartilhados, como o mito 

da Terra Prometida na conformação da 

teleologia da convenção liberal (Erber 

2002 e 2008a). Por razões de tempo 

e espaço, atenho-me, aqui, aos co-

nhecimentos codificados, discutindo, 

na próxima seção, o atual “estado das 

artes” sobre desenvolvimento, dado 

que este me parece influir sobre o 

debate brasileiro, objeto deste artigo. 

U ma convenção de de-

senvolvimento não se 

limita a um dispositivo 

cognitivo – para ser eficaz ela tende 

a se espraiar em outras instituições/ 

regras, como leis e regulamentos e 

a inserir-se em organizações, como 

as burocracias públicas e privadas e a 

academia. Neste sentido, trata-se de 

uma instituição constitucional. Este 

processo de difusão cumulativa assu-

me características de auto-organização 

(De Wolf e Holvoet, 2005), formando 

um sistema adaptativo em que a 

estrutura é mantida sem que seja 

necessário um controle externo.  Em 

consequência, a convenção passa a 

ser vista como algo natural e externo 
aos seus aderentes.

A natureza cumulativa do processo 

de constituição e difusão de uma con-

venção de desenvolvimento torna-a 

path-dependent. Assim, quando 

surgem problemas distintos daqueles 

que a convenção identificou como 

prioritários e que demandam soluções 

alternativas, uma convenção entra em 

crise e tende a ser substituída por outra 

convenção. Os episódios da dívida ex-

terna na América Latina ou da derroca-

da do socialismo na Europa Oriental e 

a substituição do desenvolvimentismo 

e do socialismo pelo neoliberalismo 

ilustram bem este processo. 

As convenções de desenvolvimen-

to constituem, pois, dispositivos de 

identificação e solução de problemas. 

Embora sejam sempre apresentadas 

como “projetos nacionais” que levam 

ao “bem comum”, refletem, na verda-

de a distribuição de poder econômico 

e político prevalecente na sociedade, 

num determinado período. Como o 

processo de desenvolvimento envolve 

mudanças estruturais, uma convenção 

eficaz deve oferecer escopo a grupos 

emergentes, que não pertencem ao 

bloco de poder que governa aquela 

sociedade, especialmente quando 

o regime político é democrático. No 

entanto, em sociedades complexas, 

em que existem diversos interesses 

conflitantes, nenhuma convenção de 

desenvolvimento consegue acomodar 

a todos. Assim, existem sempre diver-

sas convenções de desenvolvimento 

que competem pela hegemonia.

Embora uma convenção que foi 

hegemônica durante um período 

possa deixar de sê-la em função de um 

episódio súbito, como o duplo choque 

dos preços de petróleo e juros sofrido 

pelo desenvolvimentismo no fim dos 

anos 70, ou da evolução de problemas 

com os quais a convenção não con-

segue lidar, como no caso dos paises 

socialistas, a perda de hegemonia não 

implica o seu desaparecimento – os 

grupos sociais a que servia de repre-

sentação continuam presentes e ela 

está inserida em múltiplas instituições, 

cuja mudança é lenta. Assim, embora 

derrotada, ela segue competindo pela 

hegemonia, adequando-se à nova 

problemática.

O caso brasileiro ilustra bem a 

competição entre convenções. Mesmo 

Em sociedades complexas, 

em que existem diversos interesses 

conflitantes, nenhuma convenção de 

desenvolvimento consegue acomodar 

a todos
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quando o nacional-desenvolvimentis-

mo foi hegemônico, os liberais não 

deixaram de apresentar uma conven-

ção alternativa, conforme estudado 

em detalhe por Bielschowsky (1982). 

Da mesma forma, são conhecidos os 

conflitos entre desenvolvimentistas e 

liberais, mesmo no seio do governo, 

durante a hegemonia destes últimos 

no período de Fernando Henrique 

Cardoso (Sallum Jr. 2000 e Prado, 

2004). Conforme detalhado a seguir, 

esta competição encontra-se, exacer-

bada, no Governo Lula.

Antes, porém de discutir o atual 

debate brasileiro, é conveniente apre-

sentar, sucintamente, a indefinição 

do estado das artes, que, no mínimo, 

amplia a margem de discordância 

interna. 

a incerteza internaciOnaL

A convenção de desenvolvimento 

neoliberal, que varreu qual um tsu-

nami o mundo durante os anos 90, 

encontra-se em crise. Esta incide tanto 

sobre os seus pilares teóricos como 

sobre sua tradução prática.

Do ponto de vista teórico, a con-

venção neoliberal apoiava-se num 

tripé analítico, constituído pela macro-

economia derivada da microeconomia 

fundada sobre expectativas racionais 

e mercados em equilíbrio, pela teoria 

política da escolha pública, que acoi-

mava de rent seeking qualquer inter-

venção estatal e pela visão neoclássica 

das instituições, voltada ao privilégio 

dos direitos de propriedade e a fluidez 

dos mercados como mecanismos 

propulsores da inovação e do cresci-

mento. Capeava este tripé a teleologia 

do “fim da História”, que apontava 

para a tendência de todos os países a 

convergirem rumo a sociedades em 

que a economia era regida pelo mer-

cado e a política pelos mecanismos da 

democracia representativa.

E sta combinação levava 

a focar a estratégia de 

desenvolvimento nas 

transformações da estrutura institu-

cional – “get the institutions right!” 

tornou-se o mantra do desenvolvi-

mento, a ser aplicado urbi et orbe. 
As instituições “corretas” eram as 

do mercado e cabia aos paises que 

haviam incorrido no pecado original 

do desenvolvimentismo reduzir e 

controlar a intervenção do Estado 

e abrir suas economias ao mundo, 

em termos comerciais, financeiros 

e de investimento. A seguir, seriam 

necessárias outras reformas institu-

cionais, de “segunda geração” e de 

“gerações” subsequentes, mas, com 

fé e perseverança, virtudes teologais, 

chegar-se-ia, enfim, à terra prometida 

da sociedade pós-histórica.

Os dias em que Fukuyama (1989) 

anunciava o “fim da História” e o pa-

drinho do Consenso de Washington 

dizia ser este o “Consenso Universal”, 

que “resumia o núcleo de sabedoria 

comum adotado por todos os eco-

nomistas sérios” (Williamson, 2003 

p.1334), ficaram para trás. Seu fim foi 

determinado por causas concretas – as 

sucessivas crises internacionais dos 

anos 90, que mostraram o risco de 

confiar muito no caráter benfazejo do 

capitalismo internacional, o fracasso 

de show case como a Argentina, es-

pecialmente quando comparado com 

o sucesso de caminhos heterodoxos, 

seguidos por países como a China e a 

Índia, e, especialmente, as baixas taxas 

de crescimento obtidas nos países 

em desenvolvimento. Com efeito, o 

crescimento do produto per capita 
nestes países durante a vigência da 

convenção neoliberal foi menos da 

metade do que alcançaram durante 

os anos 60 e 70, quando seguiram 

a convenção desenvolvimentista 

(Chang, 2007).

A realidade impôs-se também 

no campo teórico. Reconheceu-se 

que os agentes econômicos não têm 

pleno conhecimento do mundo e que 

formam suas expectativas através de 

um processo de aprendizado; que os 

mercados, notadamente o de tecno-

logia, mola propulsora do desenvol-

vimento, são imperfeitos; que nem 

toda intervenção estatal redunda em 

“rendas improdutivas” e, finalmente, 

que as instituições estão inseridas 

em contextos específicos, definidos 

historicamente, e que, portanto, mes-

mo que sejam formalmente iguais, 

operam distintamente.

Assim, foram-se as “listas de la-

vanderia” de reformas institucionais 

destinadas a transformar Zâmbia na 

Suécia da noite para o dia. “Big ban-

gs” perderam o seu charme. A História 

está de volta, através do reconheci-

mento da diversidade das trajetórias 

nacionais de desenvolvimento (uma 

das marcas do antigo desenvolvimen-

tismo) e da importância da cumula-
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tividade e da path dependence. A 

economia política também voltou e 

até a política industrial – verdadeiro 

palavrão para os bem-pensantes du-

rante os anos noventa – foi resgatada, 

por nada menos que o Banco Mundial 

(World Bank, 2007).

N o entanto, ainda não 

se divisa uma nova 

convenção – a cautela, 

quase um agnosticismo, prevalece 

na esfera internacional. Exemplar, 

neste sentido, é o recente relatório da 

Comissão para o Crescimento Susten-

tado e o Desenvolvimento Inclusivo, 

patrocinada pelo Banco Mundial, por 

uma fundação internacional e por 

governos de diversos paises desen-

volvidos. Composta por “19 líderes”, 

a maioria vindos dos países em 

desenvolvimento, mas incluindo dois 

Prêmios Nobel em economia (Robert 

Solow e Michael Spence, este último 

o seu chairman), a Comissão realizou, 

ao longo de dois anos, 12 workshops, 

para os quais contribuíram “mais de 

300 distinguished academics” (Com-

mission on Growth and Development, 

2008). Insumo intelectual ortodoxo 

não foi, pois, o que faltou.

A Comissão baseia suas recomen-

dações sobre a análise de 13 países3 

que tiveram “crescimento alto e sus-

tentado” no período do pós-Guerra 

– uma lista que abrange de Botswana 

e Malta até China e Brasil4. Note-se 

que, com a possível exceção de Hong 

Kong, a lista não inclui aderentes à 

convenção neoliberal. Ou seja, a nova 

ortodoxia confere respeitabilidade às 

estratégias “desviantes”, um artifício 

retórico semelhante ao executado pelo 

Banco Mundial no início dos anos 90 

ao analisar o caso dos países do Su-

deste Asiático (World Bank, 1993).

As conclusões da Comissão não 

chegam a surpreender. Os 13 países 

teriam em comum cinco pontos:

• Exploraram plenamente a eco-

nomia mundial;

• Mantiveram estabilidade eco-

nômica;

• Obtiveram altas taxas de poupan-

ça e investimento;

• Deixaram os mercados alocarem 

recursos;

• Tiveram governos comprometi-

dos, críveis e competentes.

Embora as conclusões pouco 

adicionem a listas semelhantes, o 

que mais chama a (minha) atenção 

são as qualificações apostas a todas 

as recomendações. Estas vão do geral 

ao particular. Tomo apenas dois exem-

plos, remetendo o leitor interessado 

em outras ao texto do Relatório. 

Ao tratar de política econômica, 

após reconhecer que as recomenda-

ções anteriores de simplesmente “es-

tabilizar, privatizar e liberalizar” cons-

tituem uma “afirmativa extremamente 

incompleta”, a Comissão conclui que 

“nosso modelo das economias em 

desenvolvimento é muito primitivo 

neste momento para predefinir com 

sabedoria o que os governos deveriam 

fazer” (p.30) e, a seguir, antes de 

especificar os ‘ingredientes de política 

para estratégias de crescimento’, a Co-

missão adverte que “da mesma forma 

que não podemos dizer que esta lista 

é suficiente, não podemos dizer com 

segurança que todos os ingredientes 

são necessários” (p.33). 

De forma análoga, ao discutir o 

problema de estabilidade macroeco-

nômica, a Comissão realça que “eco-

nomistas e policy makers... discordam 

a respeito da definição precisa de 

estabilidade e a respeito da melhor 

maneira para preservá-la” (p.53) e, 

DESARMONIA
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após discutir as políticas monetária e 

fiscal, adverte que as regras atinentes 

a estas “podem tornar-se contrapro-

dutivas se forem aplicadas muito 

estritamente e por tempo demasiado”, 

concluindo que as ditas regras devem 

preservar um elemento de “ambigui-

dade criativa” (p.54).

Cautela semelhante transparece 

na análise de Ben Bernanke (2007), 

certamente insuspeito de heterodo-

xia. Após declarar que a estabilidade 

de preços “é uma coisa boa em 

si”, e que, no longo prazo, a infla-

ção baixa promove o crescimento, 

eficiência e estabilidade, que, por 

sua vez, apoiam o nível máximo de 

emprego sustentável, ele admite 

que “medir a relação de longo prazo 

entre crescimento ou produtividade 

e inflação é difícil” e acaba propondo 

um consenso negativo, que políticas 

inflacionárias não promovem o cres-

cimento do emprego no longo prazo 

(p.2). Posteriormente, após analisar 

como o Federal Reserve Board prevê 

a inflação futura, conclui que “em 

resumo, apesar de todos os avanços 

que foram feitos em modelagem e 

análise estatística, na prática, a pre-

visão continua a envolver tanto arte 

como ciência” (p.6).

A recente crise internacional intro-

duziu novos elementos de incerteza no 

pensamento sobre o desenvolvimen-

to. Um dos seus resultados imediatos 

é ter posto fim à fé na capacidade de 

autorregulação dos mercados e nos 

efeitos benéficos desta regulação. O 

Estado voltou ao centro da cena para, 

como deus ex-machina, resgatar o 

mercado dos seus desatinos, mas, 

além do socorro direto e do aumento 

da regulação dos mercados financei-

ros, seus papéis futuros ainda não 

estão definidos – por exemplo, qual 

será sua atuação frente aos fundos de 

pensão, esteio do welfare, fortemente 

atingidos pela crise?

Aos países em desenvolvimento, 

a crise reiterou, com maior profun-

didade que as anteriores, os riscos 

inerentes a “explorar plenamente a 

economia mundial”, notadamente 

os riscos da integração financeira 

internacional. Ao mesmo tempo, a 

atuação conjunta dos Bancos Centrais 

dos países desenvolvidos mostra a 

importância da ação coletiva e de 

mecanismos formais e informais de 

coordenação.
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Há propostas de, no futuro próximo, 

convocar uma conferência internacio-

nal, nos moldes da realizada em Bretton 

Woods, para estabelecer novas normas 

de regulação para o sistema capitalista. 

Se vier, eventualmente, a ser realizada, 

parece provável que neste processo os 

países em desenvolvimento terão uma 

voz mais ativa e determinante do que 

na Conferência original.

A única afirmativa que, na incerte-

za atual, parece segura é que uma crise 

das proporções desta em curso deve, 

provavelmente, levar a uma reconsi-

deração das teorias econômicas e de 

suas ilações para o desenvolvimento. 

Amparado pela consciência da irrele-

vância das minhas opiniões, avanço a 

sugestão que a combinação dos pro-

gramas de pesquisa pós-keynesiano 

e neoschumpeteriano (discutida em 

mais detalhe em Erber, 2004) daria 

um ponto de partida frutífero para 

discutir a co-evolução das estruturas 

produtiva, financeira e institucional.

as cOnvenções de desenvOLvimentO 
nO gOvernO LuLa

a incerteza e O discursO de pOsse:  
a necessidade de uma nOva cOnvençãO 

 

de desenvOLvimentO

Todo começo de governo é incer-

to, mas, no início do primeiro man-

dato do presidente Lula, a incerteza 

era extraordinária. Embora durante 

a campanha eleitoral de 2002, o 

candidato Lula tivesse abandonado 

a retórica radical de “ruptura com o 

modelo neoliberal” em favor de uma 

“transição lúcida”, assegurando, na 

“Carta aos Brasileiros”, “o respeito 

aos contratos”, pairavam sobre seu 

futuro governo as dúvidas decor-

rentes do seu passado – no qual 

figurava, inclusive, a profissão de fé 

no socialismo (por mais indefinido 

que este fosse) –, o preconceito social 

contra um ex-operário e a insistência 

dos seus oponentes, secundada pela 

mídia, sobre sua falta de preparo 

intelectual para o exercício da Presi-

dência. Somava-se a estas dúvidas a 

brusca deterioração da economia no 

segundo semestre de 2002, quando 

a ação conjunta de vários atores 

econômicos, temerosos quanto aos 

resultados das eleições e visando 

estabelecer condições de barganha 

vantajosas, produziu brusca elevação 

da taxa de inflação, desvalorização 

da taxa de câmbio e redução da taxa 

de crescimento. Para completar, as 

cores do quadro internacional eram 

sombrias: ainda se faziam sentir os 

efeitos das crises da Argentina e das 

empresas de energia e tecnologia de 

informação, e os atentados de 11 de 

setembro de 2001 tornavam iminente 

uma nova guerra no Golfo.

Respondendo à incerteza, o dis-

curso de posse de Lula no Congresso, 

reiterou sua convicção de que o 

antigo modelo estava esgotado e 

que “mudança” era a palavra-chave, 

mesmo que esta devesse ser gradual, 

perseguida com paciência e perseve-

rança. Para tanto, eram necessários 

um “projeto nacional de desenvolvi-

mento”, apoiado num “planejamento 

estratégico”.

Tal projeto seria dirigido princi-

palmente para as necessidades dos 

pobres – empregos, educação, saúde 

e, especialmente, alimentação. Para 

atingir estes objetivos, Lula enfati-

zou a necessidade de estabilidade 

macroeconômica, principalmente a 

administração responsável das finan-

ças públicas. O crescimento resultaria 

de um aumento das poupanças e 

investimentos, com foco no mercado 

interno, principalmente nas pequenas 

e médias empresas, infraestrutura e 

capacidade tecnológica. Uma ampla 

gama de reformas institucionais era 

prevista, nos campos fiscal, previden-

ciário, agrário, da legislação trabalhista 

e político. Para realizar este ambicioso 

programa, seria necessário um novo 

“pacto social”, unindo trabalho e ca-

pital produtivo, de forma a gerar uma 

“energia solidária”.

P ode-se interpretar tal 

discurso como o reconhe-

cimento da necessidade 

de uma nova “convenção de desen-

volvimento”, ratificada pelo fracasso 

do projeto liberal dos governos an-

teriores, expresso nas taxas de baixo 

crescimento e alto desemprego.

Na verdade, a necessidade de 

uma nova convenção, de natureza 

mais inclusiva do ponto de vista 

econômico e social, foi interpretada 

de forma diferenciada, gerando duas 

convenções distintas, tratadas a seguir, 

a partir de documentos programáticos 

governamentais5.

Antes, porém, cabe registrar uma 

ironia da História. Ao governo de 

Fernando Henrique Cardoso, que 

apostou todas as suas fichas no com-

DESARMONIA
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portamento favorável do mercado 

externo, coube um período de grande 

conturbação deste mercado – da crise 

mexicana à argentina, passando pela 

nossa. Ao contrário, o Governo Lula, 

que iniciou sob o consenso de restri-

ções externas, foi beneficiado, a partir 

de meados de 2003, por uma enorme 

expansão do comércio e da liquidez 

internacionais, concentrado o primeiro 

em commodities primárias e produ-

tos semielaborados, segmentos nos 

quais o Brasil conta com inequívocas 

vantagens comparativas. O fantasma 

da restrição externa só viria a se mani-

festar no fim de 2007, despertado, do 

lado interno, pelo galopante aumento 

das importações e, do lado externo, 

pela crise do sistema financeiro inter-

nacional, que, iniciada no segmento 

de hipotecas dos Estados Unidos, 

ampliou-se a perder de vista, sem que 

seu fim possa ser previsto.

  

a cOnvençãO instituciOnaLista restrita

O cerne da convenção institucio-

nalista, tal como apresentada, entre 

outros, pelo Ministério da Fazenda e 

pelo Banco Central, provavelmente 

sob inspiração da Nova Economia 

Institucional (North, 1990, entre 

outros), é o estabelecimento de nor-

mas e organizações que garantam o 

correto funcionamento dos mercados, 

de forma que estes cumpram suas 

funções de alocar recursos do modo 

mais produtivo, gerando poupanças, 

investimento e, em consequência 

crescimento econômico. Quanto 

mais completos e eficientes forem 

os mercados, maior será a probabili-

dade de crescimento. Para tanto, são 

essenciais a garantia dos direitos de 

propriedade e a redução dos custos 

de transação, que, por sua vez, 

demandam instituições estatais efi-

cientes. Os mercados têm dimensão 

internacional e, portanto, a abertura 

da economia, em termos comerciais, 

financeiros e de investimento é essen-

cial para o desenvolvimento. 

A inovação, tecnológica e institu-

cional, é vista como o motor do desen-

volvimento e a abertura internacional 

desempenha um importante papel no 

seu estímulo, notadamente para os 

paises de industrialização retardatária, 

que se beneficiam da importação de 

tecnologias mais produtivas, incor-

poradas ou não em bens de capital 

e insumos.

Como o mercado de conheci-

mentos é inerentemente imperfeito, a 

intervenção do Estado é neste campo, 

necessária, assim como em atividades 

em que há “monopólios naturais”. 

D ada a conhecida carên-

cia brasileira em inova-

ção e infraestrutura, o 

Estado deveria ter um papel ativo 

no seu fomento. Para esta última 

havia, no Ministério da Fazenda, 

uma clara preferência pelo modelo 

principal-agente, no qual o gover-

no fixa as diretrizes de política e a 

Agência, apoiada em regras estáveis 

e transparentes de gestão, executa 

tais diretrizes e presta contas ao prin-

cipal por sua execução. Este modelo, 

destinado a evitar as ineficiências do 

suprimento direto de serviços por 

instituições estatais e, ao mesmo 

tempo, reduzir os riscos de “captura” 

das agências pelos seus regulados, 

havia sido adotado no Brasil nos 

setores privatizados, com variados 

graus de sucesso, e para a execução 

do regime de metas inflacionárias 

pelo Banco Central.

A adesão do governo Lula a esse 

modelo foi muito parcial. As relações 

entre governo e agências setoriais têm 

sido marcadas por fortes conflitos. A 

exceção corre pelo caso do Banco 

Central, que manteve sua indepen-

dência operacional.

Reconhecida a prioridade a ser 

dada a uma distribuição de renda mais 

Uma crise das proporções 

desta em curso deve levar a 

uma reconsideração das teorias 

econômicas e de suas ilações para 

o desenvolvimento
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equitativa, inclusive para os objetivos 

de maior crescimento, recomendava-

se não só o investimento em capital 

humano através da educação, como 

políticas “focalizadas” nos “pobres”.  

A “focalização”, que seguia o cânone 

estabelecido por instituições inter-

nacionais como o Banco Mundial, 

encontrava apoio no diagnóstico de 

que os gastos sociais feitos pelo Es-

tado brasileiro eram significativos – o 

problema estava na sua ineficácia, 

posto que dirigidos aos “não-pobres”. 

A solução, pois, era a “focalização” 

nos “pobres” através de mecanismos 

institucionais eficientes e eficazes, 

mesmo que tal orientação estivesse 

em oposição ao “universalismo” das 

políticas públicas defendido pelo PT. 

O Bolsa-Família viria a concretizar a 

focalização. 

O silêncio é tão eloquente como 

a fala. Embora privilegiasse a efici-

ência institucional, o documento da 

Fazenda omitia-se quanto a reformas 

institucionais de caráter estrutural, 

como a reforma administrativa do 

Estado e a reforma política, apesar 

dos inequívocos efeitos destas sobre 

a eficiência dos mercados e do próprio 

Estado. A path dependence manifes-

tava seu peso.

A estabilidade de preços e 

a expectativa dos atores 

econômicos de que 

esta é duradoura constituem parte 

indispensável desta convenção, posto 

que afetam não apenas as transações 

correntes como os contratos futuros 

e, portanto, a poupança e o investi-

mento. O cânone atual condiciona 

a estabilidade ao equilíbrio fiscal e a 

uma taxa de câmbio flexível, cabendo 

a política monetária do Banco Central 

o papel central na “ancoragem” das 

expectativas através do estabelecimen-

to de metas inflacionárias.

Estas metas, na institucionalidade 

brasileira, são definidas pelo Conselho 

Monetário Nacional. As atas do Con-

selho, que poderiam indicar quais os 

critérios usados para sua definição, 

não são divulgadas, mas pode-se 

supor que, à semelhança do Federal 

Reserve Board, envolvam “ciência 

e arte”. Dado o traumático passado 

inflacionário brasileiro e os efeitos 

deletérios da inflação sobre os rendi-

mentos das camadas mais pobres da 

população, que compõem o grosso 
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do eleitorado, há uma compreensível 

relutância política de parte do Governo 

em mostrar-se leniente com a inflação, 

o que torna a definição de metas path 

dependent. Finalmente, sabe-se que, 

na avaliação de executivos do Banco 

Central (Bevilaqua et al., 2007), a 

estabilidade de preços está por eles 

associada a uma taxa de inflação 

inferior a 5% anuais.

Ao iniciar-se o primeiro mandato 

do presidente Lula, o Ministério da 

Fazenda (2003) anunciou que “o 

novo governo tem como primeiro 

compromisso da política econômica 

a resolução dos graves problemas 

fiscais que caracterizam nossa história 

econômica, ou seja, a promoção de 

um ajuste definitivo das contas pú-

blicas” (p.8, ênfase do documento). 

No mesmo sentido de estabilização, 

deveria ser dada prioridade à reforma 

da Previdência, conferida autonomia 

legal ao Banco Central e reforçados os 

direitos de credores, o que, em tese, 

conduziria a uma redução dos prê-

mios de risco e, portanto, à redução 

da taxa de juros.

 “Reforma fiscal” é um bordão de 

todo ministro da Fazenda a partir da 

agonia do Estado desenvolvimentista 

nos anos 80 e constitui um tema que, 

enunciado em termos gerais, evoca 

consenso, mas que, quando se busca 

implementá-lo, esbarra em interesses 

incontornáveis e irreconciliáveis, à se-

melhança das reformas administrativa 

e política. À falta de poder político, 

o Governo Lula seguiu as linhas de 

menor resistência, aumentando a 

carga tributária, sem deixar de enviar 

ao Congresso a ritual proposta de 

reforma, que se encontra “em discus-

são”. Por sua vez, feita uma pequena 

reforma na Previdência, o tema foi 

abandonado. 

Quanto às reformas dirigidas 

ao sistema monetário e financeiro, 

o Banco Central não ganhou sua 

independência legal, mas reteve 

sua forte autonomia operacional 

(veja-se a seguir) e seu presidente 

foi alçado ao status ministerial. Os 

direitos dos credores foram refor-

çados (p.ex. via Lei de Falências e 

a instituição da alienação fiduciária 

para créditos habitacionais), mas 

os efeitos da sua maior segurança 

sobre as taxas de juros são difíceis 

de discernir.

C oncebida de forma 

restrita e implementada 

parcialmente, a agenda 

institucionalista acabou por restringir 

sua prioridade à estabilização de 

preços, deixando o Banco Central no 

epicentro da política macroeconômi-

ca. Esta configuração não é nova – re-

monta aos anos 80, durante os anos 

de agonia do desenvolvimentismo, 

em que o principal instrumento para 

impedir a eclosão da hiper-inflação 

foi a alta taxa de juros paga por títu-

los da dívida pública, transformados 

em quase-moeda. A centralidade do 

Bacen foi mantida no Governo Collor, 

seja sob a gestão de Ibrahim Eris, seja 

quando Marcílio Marques Moreira 

ocupou o Ministério da Economia e 

utilizou a taxa de juros para conter 

a demanda, indexar a economia e 

atrair capitais estrangeiros, condições 

que favoreceram a posterior imple-

mentação do Plano Real. Durante 

o primeiro Governo de Fernando 

Henrique Cardoso, o poder do Bacen 

foi ainda maior, tendo imposto, sob 

a égide da estabilização de preços, 

a ancoragem cambial, a despeito da 

oposição de parte da equipe econô-

mica. Apesar de ter conduzido o país 

“Reforma 
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todo ministro da 

Fazenda a partir da 

agonia do Estado 

desenvolvimentista 
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à anunciada crise de 1999, o Bacen 

ressurgiu das cinzas sob o regime de 

metas de inflação, com poderes ainda 

ampliados.

Como se sabe, no regime de 

metas de inflação em que o Banco 

Central tem, nominalmente, apenas 

autonomia operacional, a instituição 

recebe as metas de uma autoridade 

e tem a incumbência de executá-las, 

seguindo normas de transparência e 

accountability – um arranjo institucio-

nal do tipo principal-agente. No caso 

brasileiro, a separação entre fixação e 

execução de metas é muito parcial, 

posto que o Banco Central tem assen-

to no Conselho Monetário Nacional e 

sua opinião, lá, pesa, e muito.

Conforme explicado por alguns 

de seus executivos, o Bacen “guia 

suas decisões de política por suas 

próprias previsões de inflação e dos 

respectivos balanços de riscos. As ex-

pectativas de inflação do mercado são 

insumos importantes nos modelos de 

previsão do Bacen... e são influencia-

das pelo comportamento passado 

da inflação, as metas de inflação, o 

desenvolvimento da taxa de câmbio 

e do preço das commodities, a ativi-

dade econômica e o posicionamento 

da política monetária” (Bevilaqua 

et al., 2007 p.5). Embora acreditem 

que o peso do passado na definição 

de expectativas tenha diminuído, 

atestando o sucesso da política de 

metas, constatam que, “muitas vezes, 

as expectativas apresentaram reações 

excessivas a eventos correntes, espe-

cialmente a surpresas inflacionárias. 

Assim, o Bacen frequentemente teve 

que agir de modo a impedir que 

desenvolvimentos negativos de curto 

prazo contaminassem as perspectivas 

de médio prazo. Neste sentido, o 

processo de desinflação tem sido, e 

ainda é, um processo de domar as 

expectativas inflacionárias” (ibid.p.5). 

Ao longo deste processo, “os custos 

de curto prazo, em termos de ati-

vidade econômica perdida, devem 

ser vistos como um investimento em 

estabilidade” (ibid. p.13). 

Como se sabe, neste processo 

de livrar os atores econômicos do 

peso do passado e de domar as 

expectativas inflacionárias, o Bacen 

vem praticando taxas de juros que, 

apesar de oscilarem, estão sempre 

entre as mais altas do mundo. Ao 

fazê-lo, condiciona as outras duas 

pontas do tripé de políticas macro. 

Do lado cambial, a entrada de capitais 

estrangeiros, atraída pelo diferencial 

de juros, valoriza o Real e contém o 

preço dos bens e serviços tradable. O 

uso de swaps cambiais reversos, em 

que as instituições financeiras ficam 

passivas em dólar e ativas em Selic/

CDI e o Banco Central fica na posi-

ção inversa, adicionou importantes 

aliados à política de manter a Selic 

elevada e a taxa de câmbio valorizada 

estável. Do lado fiscal, obriga a política 

a estabelecer suas metas em termos 

primários, comprimindo gastos, nota-

damente de investimento, de forma 

a liberar recursos para o pagamento 

de juros sobre a dívida pública (não 

incluídos no resultado primário).

Argumenta-se com frequência que 

a estabilidade de preços tem a natu-

reza de um bem público, no sentido 

de que ninguém pode ser excluído 

de seus benefícios. No entanto, a 

política acima resumida tem distintos 

perdedores e ganhadores.

E ntre os perdedores, os 

devedores encimam a 

lista. Entre estes, destaca-

se o Estado, que pagou cerca de 7% 

do PIB à conta de juros no Governo 

Lula (Giambiagi, 2007), aproximada-

mente dez vezes o gasto no programa 

Bolsa Família. Dado que a tributação 

no Brasil é notoriamente regressiva, 

resulta uma maciça transferência 

de renda dos pobres para os ricos. 

Projetos mais criativos 
são desestimulados, a geração de 

emprego diminui e o crescimento e a 

igualdade também. O “investimento em 

estabilidade” tem altos custos
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Há também perdedores no setor 

privado – todos os que necessitam 

utilizar mecanismos de crédito, dos 

consumidores que desejam adquirir 

ativos familiares a empresas que pre-

cisam financiar o seu capital de giro e 

investimentos.

Em consequência, a demanda 

final de bens de consumo é contida, 

com reflexos sobre toda a cadeia 

produtiva e os investimentos. O curto 

prazo da política monetária e o poder 

discricionário do Bacen aumentam 

a incerteza, e o alto rendimento, a 

grande liquidez e o baixo risco das 

aplicações financeiras elevam a taxa 

mínima de retorno (hurdle rate) dos 

investimentos produtivos. Assim, o 

portfolio de investimentos das empre-

sas tende a se concentrar em projetos 

de curto prazo e baixo risco. Ativida-

des cruciais para o desenvolvimento, 

como a inovação, notadamente proje-

tos mais criativos, são desestimuladas, 

a geração de emprego diminui e o 

crescimento e a igualdade também. 

O “investimento em estabilidade” tem 

altos custos6.

Do outro lado da lista, entre os 

ganhadores, destaca-se, primum inter 

pares, o sistema financeiro. O balanço 

consolidado dos bancos brasileiros 

mostra que o volume de lucros líqui-

dos triplicou entre 2003 e 2007 e que 

a sua taxa de lucro passou de 14,8% 

em 2003 para 22,9% em 2007 (Valor 

Econômico, 2008). No entanto, o 

sistema financeiro não está só. Inves-

tidores institucionais, como fundos 

de pensão, companhias de seguro e 

empresas com alta geração de caixa 

– por exemplo, empresas industriais 

produtoras de bens intermediários, 

produtores e vendedores de commo-

dities agrícolas, atacadistas, cadeias 

de lojas de bens de consumo – tam-

bém se beneficiam, assim como os 

domicílios mais ricos, notadamente 

os que pertencem ao 1% superior 

da pirâmide de distribuição de renda 

e recebem cerca 13% da renda total 

do país. Os dados de Bruno (2007) 

sobre a participação dos “rentistas” 

na renda nacional indicam que as 

empresas não-financeiras e indiví-

duos receberam, na média, cerca de 

80% das rendas financeiras durante 

o período 1995/2005.

A valorização do câm-

bio é irmã-siamesa 

dos altos juros. Os 

exportadores e os produtores locais 

de bens tradable são os principais 

prejudicados pela valorização. No 

entanto, entre os primeiros, os que 

exportam commodities, sejam pro-

dutos primários ou semielaborados, 

foram, a partir de 2003, parcialmen-

te compensados pelo aumento dos 

preços no mercado internacional e, 

sendo grandes geradores de caixa, 

pelos altos juros locais. Em contra-

partida, os importadores de bens e 

serviços beneficiam-se muito com a 

valorização do câmbio, de tal forma 

que, apesar das condições favorá-

veis para as exportações brasileiras, 

o saldo em transações correntes, 

medido como participação no PIB, 

que havia chegado a quase 2% em 

2004, foi praticamente nulo em 

2007 e deve ser negativo no ano 

corrente. Vistas pelo ângulo da conta 

de capitais, as duas irmãs atuam no 

sentido de favorecer as empresas 

que têm condições de aceder ao 

crédito externo e a todos a quem 

convém remeter recursos para o 

exterior, seja para investimentos 

(principalmente os produtores de 

commodities), seja a título de juros, 

lucros e dividendos, cujo montante 

passou de US$18,6 bilhões em 2003 

para US$37,3 bilhões em meados 

de 2008. Entre os beneficiários, 

conta-se o Tesouro, que eliminou 

sua dívida externa, passando a ser 

credor líquido. Finalmente, confor-

me apontado acima, as instituições 

financeiras que fazem contratos de 

swap reverso são beneficiadas pelas 

duas irmãs.

Existe, pois, uma ampla e poderosa 

constelação de interesses, estruturada 

ao longo do tempo em torno à combi-

natória altos juros/cambio valorizado, 

que estabeleceu uma convenção que 

estes elementos são essenciais para o 

desenvolvimento do país.

Argumentos como o “pecado 

original” da moratória de 1987, a 

“incerteza jurídica” dos credores e o 

crédito “não livre” ou o déficit público 

são oferecidos como justificativa. Fatos 

como as taxas de juros muito mais 

baixas do que as brasileiras em países 

que também entraram em moratória, 

como o México, a concessão de 

“grau de investimento” por agências 

internacionais de avaliação de risco, 

que deveria ter redimido o pecado, 

o reforço das garantias dos credores, 
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acima mencionado, a falta de dispo-

sição do sistema financeiro privado 

para o crédito agrícola e de longo 

prazo e o bom desempenho fiscal 

do Governo são convenientemente 

omitidos. Provavelmente, pouco im-

portam – o que conta é a manutenção 

da convenção.

Esta coalizão de interesses tem po-

derosos instrumentos para transmitir 

suas mensagens. O mais explícito está 

nas mãos do sistema financeiro, como 

demonstrado na crise do segundo se-

mestre de 2002, que tão efetivamente 

domou as expectativas do governo 

entrante. Mas há outros instrumentos, 

mais sutis, como o financiamento de 

campanhas políticas7, as relações com 

os membros do Congresso, os “anéis 

burocrático-empresariais” de que, no 

passado, falava Fernando Henrique 

Cardoso, o sociólogo, e as relações 

com a mídia, que difunde a convenção 

de estabilidade.

O Banco Central é um 

membro necessário 

desta coalizão – é a 

instituição que concebe e executa 

a política monetária – sem que isto 

implique, necessariamente, uma 

“captura” no sentido da “escolha 

pública”. Para o estabelecimento da 

coalizão, basta que o Banco Central e 

os membros privados derivem benefí-

cios conjuntos da mesma política – no 

caso, o prestígio de cumprir as metas 

e os lucros derivados dos altos juros 

e do câmbio valorizado. Além de ob-

jetivos comuns, diversos mecanismos 

reforçam a coesão desta coalizão. 

A atual estrutura do sistema finan-

ceiro brasileiro foi muito influenciada 

pela crise bancária de 1995 e pela 

privatização dos bancos estaduais, 

processos em que o Banco Central 

teve um papel decisivo, participan-

do da gênese ou desenvolvimento 

de grandes grupos8. A mesma crise 

levou ao aprofundamento das ati-

vidades de supervisão do sistema 

financeiro exercidas pelo Banco Cen-

tral, como, por exemplo, a aplicação 

das regras de Basileia, estreitando 

os laços entre as partes. Como toda 

agência regulatória, o Banco Central 

tem que manter contato estreito e 

contínuo, formal e informal, com 

os atores regulados, formando uma 

percepção comum dos problemas 

e soluções. A forma como a política 

monetária é implementada aumenta 

esta integração: as estimativas de 

inflação feitas pelo sistema finan-

ceiro constituem um importante 

insumo para as estimativas do Banco 

Central, apesar do viés favorável 

ao aumento de juros implícito nas 

estimativas privadas e as reuniões 

do Copom, no qual a taxa de juros 

básica é definida, têm periodicidade 

fixa e são precedidas de incontáveis 

manifestações de representantes do 

sistema financeiro sobre a decisão do 

Comitê. Finalmente, o horizonte com 

que as metas são estabelecidas pelo 

Conselho Monetário – um ano e meio 

adiante - facilita a convergência entre 

o Bacen e o sistema financeiro.  

Um viés conservador une ainda 

mais o Banco Central e os interesses 

privados – o primeiro quer manter a 

estabilidade de preços, os segundos 

o rentável status quo, consolidado 

ao longo dos anos. Ambos se opõem 

a mudanças estruturais que alterem 

a distribuição de riqueza e renda e 

preços relativos, aumentando o risco 

de inflação. Em consequência, a coa-

lizão usa seu poder não apenas para 

promover políticas que a beneficiem 

mas também para obstar políticas que 
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alterem o status quo. Projetos de de-

senvolvimento que levem a mudanças 

estruturais destes parâmetros estão 

excluídos – um bom exemplo de path 

dependence.

Finalmente, a coesão da coalizão 

é reforçada pela crença partilhada 

na legitimidade do mercado como a 

principal instituição encarregada de 

organizar e conduzir a economia e 

a sociedade. Tal crença valida o uso 

do seu poder para vetar projetos e 

políticas que possam reduzir o poder 

do mercado em favor de outras ins-

tituições, reduzindo assim a gama de 

projetos de desenvolvimento.

Neste sentido, a crise não resol-

vida do Estado desenvolvimentista, 

manifesta nos aspectos político, 

fiscal e administrativo, cujas reformas 

seguem pendentes, apesar de serem 

amplamente reconhecidas como ne-

cessárias, joga a favor da coalizão.

a cOnvençãO neOdesenvOLvimentista

Coexistindo com a convenção 

acima descrita, mas a ela subordinada, 

há outra, a que podemos chamar de 

“neodesenvolvimentista”. Proposta 

inicialmente no Plano Plurianual de 

Aplicações (PPA) 2003-2007, ampliada 

pela Política Industrial, Tecnológica e 

de Comércio Exterior (PITCE) e pela 

tentativa de estabelecer parcerias 

público-privadas, em 2003, encontra 

sua forma atual no Programa de 

Aceleração do Crescimento 2007-2010 

(PAC) e na recente Política de Desen-

volvimento Produtivo (PDP).

A convenção repousa sobre três 

pilares, que justificam a denomina-

ção dada:

• Investimento em infraestrutura 

(principalmente energia, logística e sa-

neamento), a ser feito majoritariamen-

te por empresas estatais e privadas, 

com o financiamento do BNDES e, em 

menor grau, diretamente pelo Estado. 

A descoberta de grandes jazidas de 

petróleo em águas muito profundas (o 

pré-sal) abre a perspectiva de enormes 

investimentos nesta área e, a seguir, da 

remoção das restrições de divisas pela 

exportação de petróleo. Para tanto, 

porém, será necessário equacionar 

adequadamente as condições institu-

cionais que regerão a exploração desta 

área9 e o esquema de financiamento 

para os referidos investimentos, que, 

na sua maior parte, serão realizados 

após a conclusão do PAC;
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• Investimento residencial incen-

tivado pelo crédito, amparado por 

maiores garantias, como a alienação 

fiduciária;

• O círculo virtuoso entre aumento 

de consumo das famílias, derivado 

dos aumentos do salário mínimo, 

das transferências do Bolsa-Família, 

da expansão do emprego formal 

(explicado em boa parte por medi-

das institucionais como o tratamento 

tributário simplificado para pequenas 

empresas e maior fiscalização) e do 

crédito (explicado pela alta rentabili-

dade destas operações), e o aumento 

do investimento em capital fixo e ino-

vação, incentivado pela desoneração 

fiscal e pelo crédito.

B usca-se, pois, nos dois 

primeiros pilares, um 

aggiornamento da an-

tiga proposta desenvolvimentista. 

Restabelece-se a tradicional coalizão 

entre empreiteiras da construção pe-

sada e leve, fornecedores de insumos 

e equipamentos e seus empregados 

com o governo, recuperando, inclu-

sive o protagonismo das empresas 

estatais, perdido durante o período 

liberal. O terceiro pilar vai além: almeja 

não só o consumo de massas e seu 

investimento derivado, sob inspira-

ção keynesiana, mas também sanar 

duas deficiências do antigo padrão 

desenvolvimentista: a baixa taxa de 

inovação local e, especialmente, a 

restrita inclusão econômica, apontada 

por keynesianos como Furtado (1961) 

como óbice principal à sustentabilida-

de do desenvolvimentismo.

Se implementado o PAC conforme 

previsto, estima o governo que a taxa 

de investimento passaria dos atuais 

18% para 21% em 2010 e a taxa de 

crescimento do PIB seria mantida 

estável ao longo do período 2008-

2010, em 5% ao ano. Sem dúvida 

uma melhora em relação ao período 

1998-2003, quando o PIB cresceu a 

uma média de 1,6% e mesmo em 

relação ao primeiro mandato do pre-

sidente Lula, quando o crescimento 

foi de 3,6% ao ano, mas longe ainda 

dos níveis alcançados pelo desenvol-

vimentismo brasileiro ou, atualmente, 

pelas nações asiáticas. 

O Programa parte da premissa de 

um cenário internacional e de evolução 

macroeconômica do país favoráveis. 

A inflação seria 4,1% em 2007 e se 

estabilizaria em 4,5% ao ano no perí-

odo 2008/2010. A taxa básica de juros 

declinaria lentamente, atingindo 10,1% 

em 2010, e o superávit fiscal primário 

permaneceria estável em 4,25% do PIB 

durante todo o período. 

À época de sua elaboração, tais 

premissas eram plausíveis: a demanda 

internacional por produtos brasileiros 

continuava forte, compensando, em 

parte, a valorização do real, a crise do 

sistema financeiro internacional ainda 

não se fizera plenamente manifesta. 

No plano interno, o superávit primá-

rio mantinha-se dentro das metas 

previstas e o Banco Central reduzira 

gradualmente a taxa de juros básica a 

partir de setembro de 2005, um ano 

após elevá-la bruscamente.

Havia outras razões para otimismo. 

A redução da remuneração dos títulos 

do Tesouro, junto com inovações 

como o crédito consignado, estimu-

laram o sistema financeiro a ampliar 

sua oferta de crédito a pessoas físicas 

e jurídicas, cuja remuneração caíra 

menos que a Selic, aumentando a 

rentabilidade do sistema. Associada ao 

aumento da massa salarial, a expansão 

do crédito levou a forte aumento do 

consumo familiar. Ao mesmo tempo, 

notava-se uma forte expansão na ofer-

ta de bens de capital, interpretada pelo 

governo como evidência da formação 

do círculo virtuoso entre consumo e 

investimento.

No entanto, os pilares da conven-

ção neodesenvolvimentista apresen-

tam fragilidades intrínsecas e o quadro 

internacional e macroeconômico 

deteriorou-se substancialmente, agra-

vado pela crise internacional. Discuto, 

inicialmente, a constituição dos três 

pilares e, a seguir, as questões relativas 

ao plano macro e internacional, onde a 

disputa entre convenções se faz mais 

presente. 

A maior parte dos investimen-

tos em infraestrutura10 está sendo, 

de acordo com os documentos 

governamentais de acompanha-

mento do PAC, realizada segundo 

o cronograma previsto, embora 

a imprensa registre vozes discor-

dantes. Inequivocamente, existem 

problemas de compatibi l idade 

entre o nível e, especialmente, o 

ritmo dos investimentos previstos 

no Programa e outros objetivos de 

desenvolvimento, como a preser-

vação do meio ambiente. Neste, 

como em tantos outros aspectos da 
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problemática brasileira, aparecem as 

dificuldades institucionais inerentes 

ao nosso Estado, seja em termos 

de objetivos, seja em termos de 

adequação administrativa.

O círculo virtuoso de consumo-

crédito-investimento parece ter-se 

estabelecido principalmente no setor 

de construção, recuperando parte da 

defasagem na participação da cons-

trução na formação bruta de capital, 

característica diferença entre o Brasil 

e os países da OCDE (Puga e Nasci-

mento, 2007) e da ínfima participação 

do crédito para construção (menos 

de 2% do PIB), refletida num déficit 

habitacional estimado em 8 milhões 

de moradias.  

P ara os demais setores, em 

que pese o inequívoco 

aumento de investimen-

tos, os mapeamentos feitos pelo 

BNDES para os períodos 2007-2010 

e 2008-2011 (ver Torres Filho e Puga, 

2007 e Puga e Borça Jr. 2007) mos-

tram o forte peso que a expansão 

da infraestrutura, notadamente em 

energia, tem nesse processo e que 

os investimentos no setor industrial 

continuavam concentrados em seto-

res intensivos em capital e recursos 

naturais (petróleo e gás, mineração, 

siderurgia, papel e celulose, petro-

química), orientados principalmente 

para a exportação e substituição de 

importações. Em que pese a expan-

são da demanda, os investimentos 

em bens de consumo (notadamente 

dos setores automobilístico, eletrôni-

co e fármacos) respondiam por 12% 

do total. Dados da produção nacional 

de bens de capital, desagregados por 

uso e por setores (ver IEDI, 2008) 

apontam na mesma direção – a 

expansão é mais forte em bens des-

tinados à agricultura, energia elétrica 

e transporte (notadamente vagões 

ferroviários, usados pelas indústrias 

extrativas). Quadro semelhante é 

mostrado pelas importações de bens 

de capital, onde, além dos acima ci-

tados, também se destacam os bens 

do complexo eletrônico (informática, 

comunicações e automação). Em 

consequência, a demanda interna 

vem exercendo forte pressão sobre a 

capacidade instalada da indústria. 

Os problemas inerentes aos três pi-

lares da convenção neodesenvolvimen-

tista foram substancialmente agravados 

pela evolução da situação internacional. 

Recentemente, o ex-chairman do Fed, 

Allan Greenspan, ao depor no Con-

gresso americano, descreveu a atual 

crise internacional como um tsunami. 

A metáfora é mais adequada que a da 

“bolha”, posto que o tsunami vem do 

fundo do oceano, causado por modi-

ficações sísmicas. No caso, o terreno 

sobre o qual repousava a enorme 

massa de capital financeiro em circu-

lação pelo mundo. O deslocamento 

teve início no período 2004/2006, 

quando, após manter taxas de juros 

muito baixas, o Fed elevou-as drastica-

mente (de 1% para 5,35%). Com esta 

elevação, o mercado de hipotecas de 

alto risco (subprime) entrou em crise, 

reconhecida pelo chairman do Fed, 

Ben Bernanke, em meados de 2007. Ao 

longo de 2007, a crise estendeu-se ao 

resto do sistema financeiro e provocou 

um forte movimento especulativo nos 

preços das commodities, que subiram 

drasticamente.   

Neste quadro de turbulência inter-

nacional e pressão da demanda interna, 

um aumento da inflação seria provável. 

Com efeito, o IPCA, que serve de baliza 

ao Banco Central, medido no intervalo 

de 12 meses, passou de 4,56% em ja-

neiro de 2008 para 4,61% em fevereiro 

e 4,73% em março, superando a meta 

de 4,5%, mas dentro da margem de 

variação estabelecida pelo CMN, de 

mais ou menos 2%. 

Cabe aqui, insistir sobre dois 

pontos. Primeiro, o centro da meta 

Allan Greenspan descreveu 

a atual crise internacional como um 

tsunami. A metáfora é mais adequada 

que a da “bolha”, posto que o tsunami 

vem do fundo do oceano
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inflacionária e a banda de variação 

são o resultado de uma decisão 

discricionária, “política”, como se sói 

dizer. A path dependence não impe-

de que, face a mudanças bruscas de 

cenário ou a objetivos eventualmente 

conflitantes com a manutenção do 

centro da banda, este ou os seus 

limites sejam alargados pelo CMN. 

Na verdade, o próprio Bacen pode 

fazê-lo, como já o fez em janeiro de 

2003, quando “ajustou” o centro da 

meta em função da crise do segundo 

semestre do ano anterior. Em segundo 

lugar, conforme testemunha o insus-

peito Bernanke, por mais sofisticados 

que sejam os modelos de previsão, 

há uma necessária dose de discrição 

nessas previsões.    

A dicionalmente, é legí-

timo duvidar se a taxa 

de juros, que incide 

principalmente sobre a demanda é 

um instrumento eficaz para debelar 

pressões de custos sem que isso 

implique uma contração muito forte 

do nível de atividade. Em outros 

países, notava o Bacen, verificava-se 

o “caráter refratário do processo infla-

cionário, mesmo diante da desacele-

ração global” (Ata da 134ª Reunião do 

Copom, para. 58, 15/4/2008)

Embora vários analistas suge-

rissem que a elevação de preços 

observada no primeiro trimestre de 

2008 fosse atribuível ao aumento nos 

preços internacionais das commo-

dities, o Bacen preferiu interpretá-la 

como sendo causada pela pressão da 

demanda interna sobre a capacidade 

produtiva e, estimando que havia um 

forte risco da inflação ficar acima do 

centro da meta, deu início, em abril 

último, a um novo – e forte – ciclo de 

elevação da taxa básica de juros, que 

passou de 11,25% ao ano em março 

para 13,75% em setembro. Outras 

medidas, como a redução dos prazos 

de financiamento, que seriam eficazes 

para conter uma demanda movida a 

crédito, mas que teriam prejudicado o 

setor financeiro, não foram tomadas.

O silêncio obsequioso do CMN, 

principal do qual o Bacen é agente, 

mostra bem a força da convenção de 

estabilização vigente no país.

O efeito da ação do Banco Central 

sobre o crescimento ainda não está 

claro. O crescimento no segundo 

trimestre manteve-se elevado, mas 
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dado o tempo de reação entre a 

elevação da taxa de juros e a redução 

de demanda, a maioria dos analistas 

espera um arrefecimento durante 

o segundo semestre. Cabe lembrar 

que, face ao mesmo diagnóstico de 

pressão de demanda, o Bacen elevou 

as taxas de juros em setembro de 

2004 e manteve-as altas por um ano. 

Como resultado, a taxa de crescimento 

do PIB caiu de 5,7% em 2004 para 

3,2% em 2005. Conforme mostra 

Modenesi (2008), para todo o período 

de aplicação do regime de metas de 

inflação, o Banco Central é rápido na 

elevação das taxas de juros e lento 

na sua redução. Em outubro, dado o 

agravamento da crise internacional e 

suas repercussões no Brasil (veja-se a 

seguir), o Banco manteve a taxa Selic 

em 13,75% ao ano, sem viés. 

a Onda cHega aO brasiL

A partir de setembro de 2008, 

como se sabe, a crise internacional 

assumiu dimensões sistêmicas, com-

paradas por muitos aos eventos de 

1929. Um dos resultados deste agrava-

mento é o fim da ilusão na capacidade 

de auto-regulação dos mercados e a 

volta do Estado a um papel central 

para a preservação do sistema capita-

lista, inclusive através da intervenção 

direta no sistema financeiro privado11. 

No plano econômico, a liquidez foi 

enxugada e o crescimento econômico 

foi e será fortemente restringido e o 

preço das commodities despencou. 

O tsunami se estende pelo mundo, 

afogando no seu percurso a tese do 

“descolamento” dos países em de-

senvolvimento. Para esta crise, nem 

mesmo os mais otimistas conseguem 

prognosticar o fim.

Até setembro de 2008, a crise 

internacional que eclodira um ano 

antes havia repercutido no Brasil 

principalmente através da elevação 

dos preços das commodities e da 

saída de capitais, lucros e dividendos, 

visando, em boa parte, cobrir perdas 

sofridas pelos investidores nos países 

centrais12, derrubando as cotações da 

Bolsa de Valores e fechando um canal 

de capitalização de empresas que 

vinha tendo utilização crescente, dado 

o alto custo do crédito13. No entanto 

a taxa de câmbio mantinha-se estável 

e valorizada. 

O governo reagiu, inicial-

mente, como outros 

que o precederam, re-

duzindo o tsunami a uma “marola”. 

Assim como no passado fomos “dife-

rentes” do México em 1982 e 1994, 

da Ásia em 1997, da Rússia em 1998 

e da Argentina em 2001, agora somos 

“diferentes” dos países desenvolvidos: 

nossos “fundamentos” são mais 

sólidos14. No entanto, como em 1973, 

o Brasil mostrou, mais uma vez, que 

não é uma “ilha de tranquilidade” no 

encapelado mar internacional. A crise 

manifestou-se, imediatamente, por 

uma elevação na taxa de câmbio e 

pela contração da liquidez, mostrando 

que a retórica do “descolamento” é 

ineficaz, podendo até ser contraprodu-

cente. A busca de ganhos financeiros 

por parte de grandes e médias em-

presas que apostaram com derivativos 

na manutenção da taxa de câmbio 

impôs-lhes pesadas perdas, mostrou 

importantes falhas nos mecanismos 

de regulação do mercado e aumentou 

a incerteza, à semelhança do que 

ocorreu em outros paises.

O Bacen e o governo vêm atuando 

nas duas frentes, câmbio e liquidez, 

com resultados até o momento 

parciais. Não obstante, à diferença 

Um dos 
resultados do 

agravamento da crise 

é a volta do Estado 

a um papel central 

para a preservação 

do sistema capitalista
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de muitos dos seus pares no mundo, 

tanto de países desenvolvidos como 

emergentes15, o Banco Central mante-

ve a taxa de juros no seu nível elevado, 

em sentido contrário ao objetivo de 

restaurar a liquidez.

H á consenso de que, neste 

contexto, as metas de 

crescimento antes referi-

das não serão alcançadas. Nos termos 

da análise anterior, os dois pilares 

da convenção neodesenvolvimen-

tista que dependem da combinação 

entre crescimento da massa salarial 

e expansão quantitativa e redução 

do custo do crédito – construção 

residencial e aumento da produção e 

investimento de bens duráveis – ficam 

fragilizados. A crise de liquidez nos 

mercados de crédito e capital não só 

reduz o montante como encarece o 

crédito para pessoas físicas e jurídicas. 

Por sua vez, o crescimento da massa 

salarial vem dependendo mais do 

crescimento do emprego do que do 

aumento dos rendimentos16, de modo 

que uma redução da expansão do 

emprego acarretada por uma redução 

do crescimento pode se associar, per-

versamente à retração do crédito. 

O crescimento recente foi ainda 

sustentado pelo aumento do inves-

timento em bens tradable e em 

infraestrutura, atividades que, con-

forme mostrado acima, respondem 

pela maior parte dos investimentos. 

Em relação aos primeiros, os efeitos 

da crise internacional – queda na 

demanda e redução dos preços e 

contração do crédito para exportação 

e investimento – já se fazem sentir nos 

anúncios de postergação de projetos, 

mesmo que a valorização do dólar 

frente ao real compense um pouco tais 

efeitos. Quanto aos investimentos em 

infraestrutura, o Governo anunciou a 

firme intenção de manter os projetos 

do PAC, mesmo que à custa de reduzir 

outros investimentos e gastos corren-

tes – o que, incidentalmente, contri-

buirá para diminuir o crescimento da 

demanda final, reforçando os efeitos 

descritos no parágrafo anterior.

Em outros países, os efeitos contra-

cionistas da crise têm sido respondidos 

pelas autoridades monetárias e fiscais 

com políticas expansionistas. Aqui, no 

momento, a orientação não é clara. É 

certo que o Banco Central vem atuando 

para reduzir a volatilidade da taxa de 

câmbio e para aumentar a liquidez 

do sistema bancário e o Ministério da 

Fazenda vem buscando instrumentos 

que permitam maior atuação dos ban-

cos públicos (BNDES, Banco do Brasil 

e Caixa Econômica) no suprimento de 

crédito e apoio direto a empresas pri-

vadas nos setores mais afetados, como 

da construção civil e bancos de menor 

porte. No entanto, esta atuação tem 

um horizonte de curto prazo, visando 

mitigar os efeitos da crise. 

Supondo, com otimismo, que 

algum grau de normalidade seja res-

tabelecido no mercado de crédito, os 

parâmetros da política macro estarão 

alterados. A redução do crescimento 

reduzirá a arrecadação fiscal e tudo 

indica que as condições internacionais 

de demanda por produtos exportáveis 

brasileiros e de restrição nos mercados 

de crédito e capital permanecerão. 

Embora as importações sejam pró-

cíclicas, parece pouco provável que 

o déficit em transações correntes 

seja facilmente coberto pela conta 

financeira e de capitais. O resultado 

sobre a inflação da combinação de 

menor pressão doméstica sobre os 

preços, taxa de câmbio mais alta e 

maior custo financeiro não é claro, 

mas as últimas previsões do mercado 

financeiro apontam para um aumento 

da inflação17.

Com a crise, o Banco Central 

ganhou ainda maior peso político. 

A política de metas de inflação e as 

próprias metas permanecem inaltera-

das e, segundo a Ata da reunião 138 

do Copom, ao fim de outubro este 

continuava preocupado com os riscos 

“para um cenário menos benigno” de 

inflação, postos pelo descompasso 

entre os aumentos de demanda e 

oferta.  A taxa de juros foi mantida 

no alto nível em que se encontrava, 

mesmo quando a crise de liquidez 

e as condições fiscais sugeriam a 

conveniência de reduzi-la, e o Copom 

acena claramente com a possibilidade 

de elevá-la se as expectativas de infla-

ção não convergirem para o centro 

da meta. Assim, à incerteza para a 

produção e investimentos, decorrente 

da situação internacional, soma-se 

a produzida pelo Bacen. Em outras 

palavras, o horizonte para decisões é 

de curto prazo muito curto. 

A convenção “institucionalista restri-

ta”, acima analisada, continua em vigor, 

consistente com a história mostrada por 

Modenesi (2008), reforçada pela crise 
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internacional. A concentração em curso 

no sistema financeiro nacional, e que 

deve se acentuar no futuro próximo, 

fortalece a coalizão de interesses que 

sustenta tal convenção.

cOncLusões

 Argumentei acima que, o proces-

so de desenvolvimento requer um 

dispositivo cognitivo coletivo, com-

posto por conhecimentos codificados 

e tácitos, que permitam hierarquizar 

problemas e soluções e facilitar a 

coordenação entre os atores sociais – 

uma convenção de desenvolvimento. 

Esta convenção reflete a distribuição 

de poder econômico e social na so-

ciedade, constituindo, pois um objeto 

de economia política.

Atualmente, após o fracasso das 

convenções desenvolvimentista e 

neoliberal, não há, internacional-

mente, uma convenção de desen-

volvimento firmemente constituída. 

Embora a crise em curso tenha 

servido a descartar alguns postula-

dos anteriores, como a capacidade 

de autoregulação dos mercados, 

e tenha recolocado o Estado num 

papel central, a indefinição quanto a 

uma convenção de desenvolvimento 

foi provavelmente ampliada. 

Argumentei também que, no 

Governo Lula, havia, desde o início, 

o reconhecimento da necessidade 

de uma nova convenção de desen-

volvimento e que duas convenções 

disputavam a hegemonia. Parece-me 

que a convenção que privilegia a 

estabilidade de preços, a que chamei 

de “institucionalista restrita”, detém 

a hegemonia sobre a convenção 

neodesenvolvimentista, o que explico 

pela força da coalizão conservadora 

que sustenta a primeira. Indepen-

dentemente da crise internacional, 

as medidas de política que decorrem 

desta convenção dominante limita-

vam o tímido crescimento pelo qual 

o país vinha passando, ameaçando 

retomar o stop and go (com mais 

stop que go) que vem marcando o 

desenvolvimento brasileiro desde os 

anos oitenta.  

A crise internacional introduziu no-

vos elementos de incerteza e perturba-

ção no processo de desenvolvimento 

brasileiro, limitará o crescimento e 

tende a aumentar a hegemonia da 

convenção “institucionalista restrita”.

No entanto, como sabemos, eco-

nomista é um profeta que olha para 

trás e, dentro da espessa bruma de in-

certeza que cerca a crise internacional, 

há sempre a esperança que o acúmulo 

de forças políticas e econômicas que 

resultou do recente processo de cres-

cimento e a necessidade de dar-lhe 

continuidade alterem o poder relativo 

entre as duas convenções. 

Para concluir, chamo a atenção 

para o fato de que nenhuma das 

duas convenções em disputa enfrenta 

os problemas da transformação do 

Estado brasileiro, notadamente as re-

formas política, fiscal e administrativa, 

que, a meu juízo, são essenciais para 

um processo de desenvolvimento alto 

e sustentável. A path dependence é 

sempre explicável, mas não deixa de 

ser conservadora por isso. 

Após o fracasso das 

convenções desenvolvimentista e 

neoliberal, não há, internacionalmente, 

uma convenção de desenvolvimento 

firmemente constituída
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13. Cerca de três quartos do valor dos IPOs era 
absorvido por investidores estrangeiros.
14. Veja-se a respeito da nossa singularidade o 
panorama macroeconômico apresentado no último 
relatório de acompanhamento do PAC
15. Numa listagem não exaustiva, cortaram 
taxas de juros os Bancos Centrais da Austrália, 
Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, 
hong Kong, índia, Japão, Noruega, Reino Unido, 
Suécia e Suíça, além do mui austero Banco 
Central Europeu. Urbi et orbe.
16. Ver o acompanhamento macroeconômico 
do 5º Relatório de Acompanhamento do PAC 
(www.brasil.gov.br/pac).
17. Segundo o Relatório Focus do fim de ou-
tubro, a mediana das expectativas da inflação 
anual, medida pelo IPCA, para novembro de 
2009 é de 5,32%, acima do centro da banda 
das metas. No último mês, as expectativas 
semanais são de elevação da inflação (Banco 
Central, 2008). 

nOtas
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os corpos amados se insinuam
em vitrines, espelhos, 
sinais e retrovisores.
São corpos perturbadores
capazes de transferir sorrisos, 
olhares, ou jeito de mentir 
para serem lembrados
em outros seres, 
que jamais serão amados.
os corpos amados não se gastam
em cafés e academias, 
desfiles de moda 
e paradas militares.
os corpos amados se conservam
rijos e elásticos
apesar de rugas e varizes,
desgastes com filhos
e maridos desatentos.
os corpos amados se oxigenam
no spa da entrega e do prazer, 
detêm ampulhetas, carrilhões
e calendários.
os corpos amados se reciclam
em tardes chuvosas, noites de estio
em cantos de rua sob lampiões.
os corpos amados se perdoam
e se benzem nas gotas de suor
compartilhado,
na cadência de orgasmos
simples ou múltiplos.
os corpos amados se afastam
um dia, para se unirem
em perfeita solidão,
a salvo de atritos, geriatras
e decepções.
os corpos amados são
os corpos amados foram
os corpos amados serão 
para sempre amados. 

lcsaroldi@oi.com.br  

Luiz CarLos 
saroLdi
ESCRITOR
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JoB
Estou diante do mar, num gazebo de vime bran-

co, deitada sobre um colchonete de plumas. A 

brisa marinha se mistura ao aroma do suco de 

caju que o garçom vem trazendo com muito gelo e um 

pedaço de maçã enfeitando a taça. Os olhares invejosos 

das mulheres e o tesão dos homens queimam meu corpo 

mais do que se eu estivesse fora do gazebo, estorricando 

no sol e lambuzada de Coca-Cola, como fazia aos quinze. 

Batalhei muito para que esse dia chegasse. Malhei feito 

uma condenada, me privei de tudo quanto é coisa boa 

de comer, andei mais do que romeiro na esteira da aca-

demia e eis-me a gostosa da praia, despertando o ódio 

das erínias e a voracidade de seus maridos.

Para irritar, tiro o sutiã do biquíni assim como quem 

não quer nada, tipo entrou areia, caiu caju, cadê, cadê e, 

também como quem não quer nada, passo filtro solar nos 

seios, obras-primas da tecnologia estética que se proje-

tam como duas armas, enlouquecendo erínias e erínios. 

Dá pra ouvir o som da fúria, do mal-estar que provoco 

com meu topless, minha cor brônzea e meu bandô de 

organza prendendo cachos, que custaram uma nota pra 

se tornarem cachos e, de vez em quando, se desprendem 

e caem sobre o ray-ban. 

Viro de bruços para queimar a marquinha branca do 

biquíni e, de repente, sinto uma mão de homem passan-

do creme em minhas costas. Vou virar, gritar, chamar a 

polícia, mas paraliso. Conheço esse toque, esses dedos 

compridos e grossos, a quentura dessa palma de mão. 

Deixo que ele me encharque de hidratante e não movo 

um músculo para ver seu rosto. Não, não pode ser 

ele, não pode. Essa mão, nem em dez reencarnações 

carregando pedra de esfinge eu merecia, muito menos 

aqui, em frente esse mar turquesa, num gazebo de vime 

branco, deitada num colchonete de plumas. Então, ele se 

debruça pra beijar minha nuca, reconheço seu hálito, é 

ele, ele mesmo, o próprio, o cara, vai beijar minha nuca, 

vou ter um piti de tanta felicidade. Nisso, acordo. Diante 

do computador. Pálida como quem não vê praia há muito 

tempo. E com certeza não verei tão cedo, pelo tamanho 

do job que se avoluma à minha frente. Em algum gazebo 

de vime branco, cercada de turquesa por todos os lados, 

sentindo aroma de caju e brisa marinha, uma mulher 

que não sou eu recebe olhares invejosos e desejosos e a 

mão do homem que eu amo sobre suas costas. Coragem, 

criatura, ao job, que la vida es sueno y sueno es.

consuelo@uol.com.br

Consuelo
de Castro
draMaturGa
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longe.
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