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"Nós nos preocupamos com Cisnes Negros, só que com os errados. No Mediocristão,             
as narrativas parecem funcionar - passado provavelmente cederá à nossa inquisição. Mas            
não no Extremistão, onde não há repetição, e onde é necessário suspeitar constantemente do              
passado furtivo e evitar a narrativa fácil e óbvia." - Nassim Taleb. 
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RESUMO 

Há um grande debate na academia sobre diferentes interpretações da recente recessão            
econômica no Brasil. O presente trabalho tem como objetivo analisar a recessão da economia              
brasileira entre os anos de 2014 e 2017 sob a interpretação da Teoria dos Ciclos Econômicos                
da Escola Austríaca. Essa análise é importante para contribuir com mais uma interpretação             
sobre a recente recessão econômica brasileira. Para tal análise, foi utilizado como base teórica              
o livro “A Grande Depressão Americana” de Murray Newton Rothbard, que realiza uma             
exposição simples e objetiva da teoria cíclica. Os economistas austríacos acreditam que juros             
têm a função de coordenar a produção ao longo do tempo e quaisquer interferências nessa               
função pode distorcer a estrutura produtiva e desencadear ciclos econômicos ao criar um             
descompasso entre oferta e demanda no curto prazo. Foi realizada uma exposição da teoria,              
em seguida foram analisadas e interpretadas variáveis da economia brasileira e chegou-se à             
conclusão de que a Teoria dos Ciclos Econômicos oferece uma explicação que está de acordo               
com os seus pressupostos.  

 
Palavras-chave: escola austríaca, ciclos econômicos, juros, recessão brasileira. 
  

 



 

ABSTRACT 

There is a great debate in academia about different interpretations of the recent             
economic recession in Brazil. This paper aims to analyze the recession of the Brazilian              
economy between 2014 and 2017 under the interpretation of the Austrian Business Cycle             
Theory. This study is important to contribute with one more interpretation of a recent              
Brazilian economic recession. For analysis, it was used as a theoretical basis or book “The               
Great American Depression” by Murray Newton Rothbard, which offers a simple and            
objective exposition of classical theory. Austrian economists believe that interest rate has the             
function of coordinating production over time, and interference on this function can distort the              
productive structure and trigger economic cycles by creating a mismatch between supply and             
demand in the short term. An exposition of the theory was followed, followed by analyzes and                
interpreted variables of the Brazilian economy and came to the conclusion that the Economic              
Cycle Theory offers an explanation of what is agreed with its assumptions. 

 
Key words: austrian school of economics, economic cycles, interest rate, brazilian economic            
recession.  
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INTRODUÇÃO 

As interpretações acerca da recessão econômica brasileira entre os anos de 2014 e             

2017 ainda estão sendo apresentadas. Muito tem se discutido nos últimos anos sobre o que               

tenha causado, de fato, uma depressão econômica com alto desemprego, inflação e taxas de              

juros. Os economistas keynesianos defendem que o Brasil tenha entrado em recessão por             

conta de uma mudança de postura de Dilma Rousseff em relação à política fiscal e monetária.  

Os keynesianos acreditam que a causa da recessão econômica brasileira tenha sido a             

ausência de uma política fiscal expansionista e falta de coordenação do governo em sinalizar              

uma clara política econômica da qual ele seria o principal protagonista, como defendido pela              

Nova Matriz Econômica. Eles argumentam que a elevação de juros no ano de 2013, o ajuste                

fiscal de 2015 e a ausência de uma política anticíclica tenham sido os principais catalisadores               

da recessão iniciada em 2014. 

Por outro lado, economistas ortodoxos acreditam que a crise brasileira tenha sido            

causada pela deterioração das contas públicas, excesso de intervencionismo na economia por            

parte do governo de Dilma Rousseff e pela falta de capacidade do governo em compreender o                

momento da economia à época. Os ortodoxos acreditam que o governo acelerou a             

deterioração econômica ao aumentar os gastos públicos além de sua capacidade, causando            

uma elevação na taxa de juros e consequentemente um aumento do endividamento em relação              

ao PIB. Ou seja, tanto ortodoxos quanto heterodoxos (principalmente economistas          

keynesianos) se concentram no debate sobre política fiscal e orçamento público.  

Enquanto ambas escolas econômicas discutem sobre política fiscal, a Escola Austríaca           

olha para uma interpretação diferente, embora seja mais simpática à interpretação dos            

ortodoxos. Os economistas austríacos buscam compreender o comportamento da taxa de juros            

e como ela afeta a estrutura de capital e consumo com o passar do tempo. Ou seja, a Escola                   

Austríaca se atenta à política monetária e sobre como juros e moeda são capazes de afetar                

profundamente a estrutura econômica. 

A Escola Austríaca conseguiu, ao longo das décadas, fornecer interpretações          

satisfatórias sobre grandes recessões na economia mundial, principalmente através de sua           

Teoria dos Ciclos Econômicos (TACE). É nesse escopo que se concentra esse trabalho:             

realizar uma exposição sobre a Escola Austríaca, explicar e utilizar sua Teoria de Ciclos              

Econômicos para interpretar a situação da economia brasileira entre os anos de 2014 e 2017.               
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O primeiro capítulo da monografia vai apresentar ao leitor a Escola Austríaca e, logo em               

seguida, realizar uma apresentação teórica da TACE. 

A Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos apareceu com mais proeminência na obra            

The Theory of Money and Credit, de Ludwig Von Mises. Embora a sua estrutura de               

pensamento tenha derivado do importante trabalho sobre Capital de Eugene Bohn-Bawerk. A            

TACE procura explicar o ciclo econômico através da manipulação da taxa de juros pelas              

políticas econômicas do governo, assim como suas consequências. 

Por dispor de uma teoria que estuda especificamente crises econômicas, a Escola            

Austríaca passou a ganhar mais destaque na academia, principalmente após a crise do             

subprime em 2008, para a qual o senador republicano Ron Paul e o economista Peter Schiff                

alertavam desde o ano de 2003. Naquela ocasião, os economistas ortodoxos foram alvos de              

crítica tanto por parte de keynesianos, tanto quanto por parte dos austríacos, que             

argumentavam que os ortodoxos não estavam conseguindo explicar satisfatoriamente um          

evento daquela magnitude. Desde então, a escola austríaca ganhou destaque no Brasil,            

especialmente no auge da recessão econômica brasileira.  

É nesse contexto que surge esta monografia, cujo objetivo central é realizar um             

exercício de análise e aplicabilidade da TACE sobre a realidade da economia brasileira,             

compreendida na recessão entre os períodos de 2014 e 2017. Contudo, este exercício             

apresenta limitações que podem ser observadas por economistas que utilizam estatística em            

suas análises. A relação entre as variáveis analisadas carece de um tratamento estatístico, de              

modo a apresentar alguma significância entre elas. Entretanto, a metodologia da Escola            

Austríaca se opõe frontalmente a análises econômicas realizadas com modelos econométricos. 

Esse trabalho também carece de uma explicação mais complexa sobre outros campos            

de estudo da Escola Austríaca, tais como moeda, praxeologia, juros, tempo e conhecimento,             

embora esses conceitos sejam brevemente explicados no decorrer da monografia. Contudo, a            

exposição desses conceitos possibilitaria uma análise mais completa sobre a TACE. Todavia,            

o principal foco da monografia é o entendimento dos ciclos econômicos e a sua aplicabilidade               

na economia brasileira. Desta forma, busca-se apenas expor o essencial da Escola Austríaca             

de forma a possibilitar o entendimento das premissas da TACE, para que seja possível              

compreender a análise do cenário brasileiro. 

De modo a atingir esse objetivo, a monografia foi estruturada em três capítulos. O              

primeiro capítulo irá traçar um histórico da Escola Austríaca, e assim apresentar seus             
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principais economistas e contribuições. Esse capítulo também vai mostrar como os juros são             

um fenômeno importante na coordenação de capital, produção e consumo, assim como uma             

manipulação nessa função coordenadora pode resultar em grandes recessões econômicas. 

O segundo capítulo parte para uma abordagem mais prática acerca da TACE. De fato,              

ele é o principal capítulo deste trabalho, no qual são avaliados dados econômicos relevantes              

da economia brasileira durante o período da recessão econômica. O leitor vai aprender como              

os economistas austríacos fazem uma leitura econômica, assim como quais variáveis eles            

devem utilizar para fornecer uma explicação que se encaixe satisfatoriamente dentro da teoria             

defendida pela escola econômica. 

Contudo, a Teoria Austríaca não deve ser considerada perfeita, tanto é que ela foi              

protagonista de uma grande discussão que perdura até hoje na academia. Tal discussão é              

conhecida como a Controvérsia do Capital, que foi protagonizada por Sraffa e F.A. Hayek.              

Sraffa fora escolhido por Keynes para avaliar e criticar as pontas soltas do trabalho de Hayek,                

um dos principais economistas austríacos. O terceiro capítulo busca expor essa discussão,            

assim como refletir sobre limitações da TACE, como a dificuldade de timing, até retomar o               

resultado da análise feita no segundo capítulo.  

É preciso ressaltar que o terceiro capítulo dessa monografia não tem o objetivo de              

encerrar a discussão e oferecer respostas definitivas sobre a grande recessão econômica            

brasileira, que será um tema excelente de discussão pelos anos vindouros. Este trabalho             

pretende levantar reflexões e contribuir para futuros debates e interpretações na literatura            

econômica.  
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Capítulo 1. A Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos 

O presente trabalho irá utilizar o referencial teórico de Murray N. Rothbard em sua              

obra “A Grande Depressão Americana”, na qual ele expõe a Teoria Austríaca dos Ciclos              

Econômicos e realiza uma investigação sobre as causas da grande crise de 1929 nos Estados               

Unidos. Contudo, antes de começar a explicar os ciclos econômicos e as suas causas, é               

preciso realizar uma breve introdução à Escola Austríaca. Se torna uma parte essencial do              

aprendizado entender quais foram seus grandes teóricos e qual o caminho que a escola              

econômica seguiu até os dias atuais. 

A Escola Austríaca de Economia é uma escola econômica que ganhou proeminência            

com o economista Carl Menger, especialmente com seus estudos sobre o problema econômico             

do Valor, definido como o Paradoxo do Valor. Àquela época tentava-se explicar o paradoxo              

do valor segundo a ótica da teoria do Valor-Trabalho de Adam Smith. Essa teoria defendia               

que um o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho que, em média,                

é necessário para sua produção, incluindo todo o trabalho anterior (para produzir suas as              

matérias primas, máquinas, etc). Deste modo, o preço de uma mercadoria deve reproduzir a              

quantidade de trabalho nela colocado, sendo o trabalho o elemento essencial gerador valor.             

Conforme dito por Adam Smith em seu livro “A Riqueza das Nações” (1776): 

 
O valor real de cada coisa, para a pessoa que a adquiriu e deseja vendê-la ou trocá-la 
por qualquer outra coisa, é o trabalho e o incômodo que a pessoa pode poupar a si 
mesma e pode impor a outros. O que é comprado com dinheiro ou com bens, é 
adquirido pelo trabalho, tanto quanto aquilo que adquirimos com o nosso próprio 
trabalho. Aquele dinheiro ou aqueles bens na realidade nos poupam este trabalho. 
Eles contêm o valor de uma certa quantidade de trabalho que permutamos por aquilo 
que, na ocasião, supomos conter o valor de uma quantidade igual. (SMITH, 1776, 
p.87) 

 

Carl Menger, junto de León Walras e Willian Stanley Jevons deram início a um              

movimento chamado de marginalismo dentro da economia. Os três economistas, na mesma            

época, chegaram à mesma resposta do Paradoxo do Valor. A teoria smithiana do             

valor-trabalho dizia que o valor de um bem era determinado pela quantidade de trabalho              

agregada e socialmente necessária para sua concepção, assim como seu valor de uso. No              
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entanto, ela não conseguia explicar como alguns bens em situações muito específicas            

poderiam valer mais do que aqueles cuja maior quantidade de trabalho foi dispendida . 1

A teoria do valor-trabalho de Adam Smith não conseguia explicar com exatidão a             

razão dessa assimetria. Um exemplo disso é o do Paradoxo do Valor é o caso do deserto,                 

diamante e água. Um diamante lapidado poderia valer menos em um deserto escaldante do              

que uma garrafa de água. Menger, Walras e Jevons conseguiram chegar à resposta, eles              

defendiam que o valor de um bem econômico é definido por sua escassez e utilidade na                

satisfação marginal das preferências subjetivas, o que ficou conhecido como Teoria do Valor             

Subjetivo. 

Conforme dito por Menger em seu livro Principles of Economics (1871):  

 
Value is therefore nothing inherent in goods, no property of them, but merely the              
importance that we first attribute to the satisfaction of our needs, that is, to our lives                
and well-being, and in consequence carry over to economic goods as the exclusive             
causes of the satisfaction of our needs. (MENGER, 1871, p. 116) 

 
Dessa forma, eles foram capazes de responder à pergunta: por que um copo de água no                

deserto vale mais do que um diamante? É possível responder a esse paradoxo utilizando a               

Teoria do Valor Subjetivo: o valor de uma mercadoria depende de sua escassez e de sua                

Utilidade Marginal, não apenas do trabalho dispendido em sua concepção.  

O homem age em seu próprio interesse. Isto é, ele busca meios escassos para atingir               

um fim que irá proporcionar um maior estado de conforto. Dado que os meios são escassos, o                 

homem precisa organizá-los em escalas de maior preferência, ou seja, ele vai escolher o meio               

que irá trazer maior satisfação para ele naquele momento. No contexto da pergunta (o              

Paradoxo do Valor), o homem irá preferir aliviar sua sede (o seu fim) através da água (o                 

meio), porque ficar vivo é o seu maior objetivo  naquele momento (utilidade). 

Menger também apresenta um importante conceito na análise econômica dos          

austríacos: a Utilidade Marginal, amplamente utilizada em Microeconomia no estudo das           

preferências do consumidor. 

A Utilidade Marginal pode ser explicada da seguinte maneira: o primeiro copo de              

água irá aliviar a sede do andarilho no deserto e provocará uma satisfação maior. O segundo                

1 A teoria do valor-trabalho limitava-se a explicar o preço das mercadorias, isto é, produtos resultantes de um                  
processo industrial reprodutível em condições de concorrência. 
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copo de água também irá render ao andarilho uma boa satisfação. Ele certamente começará a               

ficar enjoado se tomar o quinto, o sexto e o sétimo copo.  

Ou seja, a satisfação do homem decresce à margem que são consumidas novas             

unidades de copos de água. Jevons, Walras e Menger formularam esse raciocínio de formas              

diferentes. Jevons e Walras partiram para o formalismo matemático, porque o conceito de             

Utilidade Marginal se encaixava perfeitamente com o cálculo de derivadas. Menger partiu            

para a área do estudo do homem e da psicologia humana, de fato, uma abordagem mais                

teórica sem o rigor matemático. Contudo, o trabalho focará mais em Menger, isso acontece              

porque Jevons e Walras, embora sejam importantes, fogem do escopo do presente trabalho. 

1.1 A Escola Austríaca 

Menger ainda formulou importantes teorias na área da economia monetária,          

principalmente com a sua obra On the origins of money (1892), onde ele deriva a origem do                 

dinheiro com o uso de sua Teoria do Valor Subjetivo. Menger é tido como o pai da Escola                  

Austríaca, tendo ele influenciado de Eugen Bohn Bawerk. 

Bawerk, embora seja o nome menos lembrado, trouxe importantes contribuições para a            

Escola Austríaca. Ele formulou a Teoria do Capital Austríaca e contribuiu com o             

desenvolvimento da concepção de juros. Teve um importante embate com a Teoria da             

Mais-Valia de Karl Marx. Embora esse embate seja interessante, ele é extremamente            

complexo e foge do escopo deste trabalho. 

A teoria de Bawerk desenvolve o trabalho de Menger e explora as relações entre as               

taxas de juros naturais, o seu papel na estruturação do capital e das preferência temporais da                

sociedade. A preferência temporal diz como o homem aloca recursos com o tempo. Se for               

mais vantajoso gastar todos os seus recursos no presente, sua preferência temporal é alta. Por               

outro lado, se ele prefere poupar seus recursos para o futuro, sua preferência temporal é baixa.                

Esse conceito será melhor desenvolvido no decorrer deste capítulo. 

Bawerk influenciou diretamente Ludwig Von Mises em suas aulas na Universidade de            

Viena. As principais obras de Mises estão datadas entre a década de 1920 e 1950. Mises                

tornou notório com o seu primeiro livro Socialism (1922), onde ele discorreu sobre a              

impossibilidade de funcionamento de um sistema socialista pela ausência do cálculo           

econômico. Na área econômica, suas obras magnas são: A Teoria da Moeda e do Crédito               

(1912) e Ação Humana (1949).  
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Na “Teoria da Dinheiro e do Crédito”, Mises fornece todo um aparato teórico e              

desenvolve o raciocínio de Menger sobre o papel da moeda na sociedade e introduz as causas                

e efeito das distorções do mercado monetário e de crédito até chegar nos ciclos econômicos.               

Esses são períodos marcados por grande expansão econômica, seguidos de uma deterioração            

dos indicadores até uma profunda depressão em toda economia, que resulta em desemprego             

em massa e falências. 

Em seu tratado nomeado de “Ação Humana”, Mises desenvolve uma metodologia que            

estuda a ação do homem (ação humana) e as suas consequências. Essa metodologia ficou              

conhecida como método praxeológico ou praxeologia. À partir desse método, Mises elabora            

seus teoremas e estuda problemas econômicos no restante do seu tratado.  

O professor Ludwig Von Mises influenciou diversos intelectuais em sua época, sendo            

Friederich Von Hayek um dos seus alunos mais proeminentes, ganhador do prêmio Nobel de              

Economia em 1974, com seu estudo pioneiro na teoria da moeda e flutuações econômicas e               

pela análise penetrante da interdependência dos fenômenos econômicos, sociais e          

institucionais. 

Hayek fez importantes adições à Escola Austríaca, principalmente na área do           

conhecimento. Sua teoria mais famosa é a de Dispersão de Conhecimento. Hayek acredita que              

todo o conhecimento humano, seja ele teórico ou prático, está disperso na sociedade, logo, ele               

é descentralizado. Dada essa condição, é impossível que uma organização, seja ela privada ou              

governamental, consiga agregar todo conhecimento necessário para conduzir a sociedade de           

forma centralizada, o que leva regimes totalitários ao, segundo Hayek, inevitável fracasso. 

Os estudos de Hayek e Mises influenciaram diversos economistas contemporâneos,          

que ficaram conhecidos como a quinta geração da escola austríaca. Entre eles estão: Murray              

Newton Rothbard, Israel Kirzner e Ludwig Lachmann. Cada um desses economistas seguem            

diferentes caminhos, uns mais influenciados por Hayek e outros desenvolvem a praxeologia            

de Mises, como Murray Rothbard, que será o referencial teórico deste trabalho. 

Feita uma introdução à Escola Austríaca, seus principais autores e suas principais            

contribuições à Economia, será feita uma exposição da Teoria dos Ciclos Econômicos da             

Escola Austríaca. Ao longo da exposição da teoria os conceitos serão melhores explicados. 
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1.2  A Teoria dos Ciclos Econômicos 

A TACE busca compreender as causas e efeitos dos ciclos econômicos. Ela foi             

introduzida e desenvolvida por Mises em seu tratado “A Teoria do Dinheiro e do Crédito”,               

embora Rothbard desenvolva e explique de forma mais didática sua teoria em “A Grande              

Depressão Americana”. Esses ciclos são dadas em uma sequência de fases da economia:             

boom, burst e depression.  

É importante, antes de tudo, não confundir flutuações econômicas com ciclos. Por            

exemplo, se o preço do café sobe 300% de um dia para o outro, não se pode inferir sobre o                    

ciclo econômico do café, porque o que aconteceu, na verdade, foi uma flutuação de preços.               

Portanto, pequenos ou grandes choques e alterações não devem ser considerados ciclos. 

Os ciclos econômicos começam com o descompasso temporal entre consumo e           

investimento. O processo de precificação é permanente em uma sociedade que as preferências             

são subjetivas, isto é, individuais e mudam a cada momento em um processo de eterna               

descoberta, dado que o conhecimento é imperfeito. Logo, é normal que os preços, em todos os                

setores da economia, embora tendam ao equilíbrio que iguala oferta e demanda, jamais             

chegam a ele. Desta forma, é comum que recursos e investimentos sejam erroneamente             

alocados. 

Rothbard crê que os ciclos ocorrem porque:  

 
há mudanças continuamente em todas as esferas da economia. As preferências dos            
consumidores mudam; as preferências temporais e as consequentes proporções de          
investimento e de consumo mudam; a força de trabalho muda em termos de             
quantidade, qualidade e lugar; alguns recursos naturais são descobertos, enquanto          
outros chegam ao fim; as mudanças tecnológicas alteram as possibilidades de           
produção; as alterações no clima influenciam as colheitas etc. Todas essas mudanças            
são traços característicos de qualquer sistema econômico. (ROTHBARD, 1963, p.          
48). 

 
Ou seja, é normal que ocorram distorções de preços em diversos mercados no curto              

prazo. Para os austríacos, os preços são sinais que indicam escassez e como esses recursos               

devem ser alocados. Os ajustes econômicos são necessários para que os sinais sejam             

reajustados e os preços sejam corrigidos. Basicamente, o preço é um mecanismo de             

informação para o mercado, que diz sobre escassez de um produto, assim como manifesta as               

preferências subjetivas da sociedade naquele momento. 
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A TACE defende que recessões precisam ocorrer para que esse ajuste econômico,            

visto como saudável e normal por austríacos, seja feito rapidamente e de forma menos              

dolorosa para a economia. Em uma recessão, mal-investimentos são liquidados, preços e            

salários de diversos setores precisam flutuar e serem reajustados, assim como o mercado de              

crédito precisa se adequar à nova demanda, que é menor em fases de reajuste.  

Os austríacos acreditam que o governo pode interferir na economia através de uma             

política monetária expansionista, isto é, interferindo na taxa de juros e diminuindo a taxa de               

depósito compulsório dos bancos como uma maneira de aumentar o multiplicador monetário            2

como forma de incentivar a atividade econômica de um país. 

O governo consegue intervir na taxa de juros da economia para manipular conforme as              

suas necessidades e preferências. Os austríacos acreditam que a taxa de juros é definida pela               

preferência temporal da sociedade, isto é, uma medida que diz o quanto as pessoas preferem a                

satisfação presente, do momento, em relação a satisfação futura. 

Conforme dito por Mises: 

 
Juro originário é a relação entre o valor atribuído à satisfação de uma necessidade no               
futuro imediato e o valor atribuído à sua satisfação em períodos mais distantes no              
tempo. Manifesta-se na economia de mercado pelo menor valor dos bens futuros em             
relação aos bens presentes. (MISES, 2010, p.605) 

 
Se a sociedade prefere poupar seus recursos para o futuro, pode-se dizer que essa              

sociedade tem uma baixa preferência temporal. O comportamento contrário, o de não poupar,             

implica em uma sociedade com alta preferência temporal. Como define o professor Ubiratan             

Iório (p.111, 2011): “Para a Escola Austríaca, portanto, a taxa de juros nada mais é do que o                  

preço de mercado dos bens presentes em relação aos bens futuros.” 

Desta forma, para os austríacos, a preferência temporal determina diretamente a taxa            

de juros pura, dado que ela afeta também a taxa de poupança de recursos na sociedade, ou                 

seja, o dinheiro. De acordo com a teoria econômica austríaca, sociedades mais poupadoras             

tendem a ter uma menor preferência temporal, o que resulta em uma menor taxa de juros                

diante de uma maior quantidade de dinheiro disponível para empréstimos no presente.  

Se a sociedade consome todos os seus recursos no presente, a preferência temporal             

será alta, o que resultará em maior taxa de juros. Desta forma, o preço para ter o dinheiro hoje                   

2 Depósito Compulsório é o mínimo que o banco precisa ter em reservas. Quanto maior o compulsório, menor 
será o poder de criação de moeda através do multiplicador bancário.  
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será muito maior do que no futuro. Os austríacos acreditam que os juros determinam o preço                

do dinheiro no decorrer do tempo. Um grande fluxo de poupança no presente aumenta a               

quantidade de dinheiro disponível para empréstimos e diminuindo a taxa de juros para se              

obter esse dinheiro. 

Os austríacos também acreditam que os juros também coordenam a alocação de capital             

no tempo. Os empresários de indústrias de bens de capital tendem a expandir e adicionar mais                

fases ao processo de produção, tornado-o mais complexo a longo prazo. Isso acontece porque              

uma alta taxa de poupança reflete que a sociedade está escolhendo adiar seu consumo para o                

futuro. Diante disso, o empresário emprega mais capital de forma a tornar o processo              

produtivo mais complexo e marginalmente menos custoso. 

Ou seja, os juros são indicadores de consumo temporal, assim como coordenadores da             

estrutura de produção. Eles indicam a qual taxa os consumidores estão preferindo consumir             

no presente e no futuro. Como os empresários ajustam sua produção às demandas dos              

consumidores, a taxa de juros coordena a alocação de capital, conforme dito pelo professor              

Iório em seu livro “Ação Tempo e Conhecimento”: 

 
A taxa de juros indica então à atividade empresarial quais os novos estágios             
produtivos ou projetos de investimento que devem empreender e quais devem evitar,            
para manter coordenados os comportamentos de poupadores, consumidores e         
investidores, evitando que os diversos estágios produtivos sejam mais curtos ou mais            
longos do que devem ser. (IORIO, 2011, p.111) 

 
Uma taxa de preferência temporal baixa resultará em proporções maiores de           

investimentos em relação ao consumo, o que será representada com um aumento do capital              

em estágios superiores de produção. Preferências temporais altas, por outro lado, resultarão            

em maiores taxas puras de juros e em uma menor proporção de investimento em relação ao                

consumo.  

Logo, para os austríacos, as taxas de juros naturais coordenam a alocação temporal de              

dinheiro e capital na economia. Conforme IORIO (2011, p.153): “A função principal da taxa              

de juros na concepção austríaca é a de servir como elemento de coordenação entre as               

trajetórias de consumo e investimento (e, obviamente, de poupança)”.  

A taxa de juros é definida endogenamente, isto é, pela própria sociedade com a sua               

preferência temporal. Os austríacos acreditam que as taxas de juros naturais para            3

3 As taxas de juros puras do mercado, sem considerar o spread bancário. 

20 



 

empréstimos e créditos são definidas a mercado dadas as preferências temporais dos            

consumidores e capitalistas 

Desta forma, se ocorre uma intervenção que direciona a taxa de juros natural a níveis               

mais baixos do que aqueles definidos endogenamente pela sociedade e mercado, a estrutura             

da produção é distorcida de tal modo que ela não vai mais corresponder ao padrão temporal                

determinado pelas demandas dos consumidores. Ou seja, uma interferência na taxa de juros             

causa um descompasso temporal na coordenação entre consumo e investimentos. 

A TACE sublinha o chamado Efeito Ricardo, que defendia que uma redução da taxa              

de juros provocava a substituição de mão de obra por capital. No entanto, Hayek compreende               

que a relação de substituição não se dá entre trabalhadores e máquinas e sim, entre estágios de                 

produção menos complexos para mais complexos. 

Uma menor taxa de juros pode levar a um aumento dos investimentos nos estágios              

mais complexos da estrutura de produção. Os austríacos, especialmente Bohm-Bawerk,          

acreditam que os bens de capitais são heterogêneos, se complementam e interagem entre si.              

De acordo com a explicação do professor Iorio (2011, p.152): 

 
[...] relacionam-se uns com os outros mediante diversos graus de complementaridade           
e substituibilidade, ao longo dos diversos estágios que caracterizam a estrutura de            
produção, que vão desde os bens de primeira ordem (de consumo final) até os bens               
de ordens mais elevadas. (IORIO, 2011, p.152). 

 
Mas como ocorre o erro coletivo de milhares de empresários? O erro coletivo é              

possível porque em um sistema de mercado, os empresários com maior grau de precisão e               

acerto em suas previsões conseguem prosperar. Aqueles que conseguem melhor prever as            

demandas e preferências dos consumidores tendem a obter uma vantagem competitiva.  

Então existe uma seleção de forma em que apenas os melhores especuladores se             

mantenham no mercado. O erro coletivo acontece porque os sinais de informação mais             

importantes do mercado, como a taxa de juros, estão sob interferência, parecendo melhores do              

que eles realmente são.  

 
A manipulação monetária, promovida pela expansão inicial do crédito sem lastro em            
poupança genuína, ilude os participantes dos mercados, fazendo com que eles se            
comportem de modo diferente do que imaginavam; isto é possível porque o            
conhecimento sempre é limitado. (IÓRIO, 2011, p.155) 
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Essa função coordenadora é perturbada quando há alguma interferência na estrutura da            

taxa de juros, que até então vinha sendo determinada livremente pelo mercado. Um aumento              

dos investimentos nos estágios mais complexos da estrutura de produção ocorre em um             

momento em que a demanda por bens de consumo não foi reduzida. 

A estrutura da produção é distorcida de tal modo que ela não mais corresponde ao               

padrão temporal determinado pelas demandas dos consumidores. Isto é, os consumidores           

estão demandando bens no presente justamente em um momento em que está havendo um              

desproporcional aumento nos investimentos para a produção de bens futuros. Ou seja, uma             

interferência na taxa de juros causa um descompasso temporal entre consumo e investimentos. 

Quando a taxa de juros é artificialmente reduzida, é sinalizado para os empresários que              

de fato há recursos sendo poupados para o futuro. Logo, o preço do dinheiro fica barato no                 

curto prazo. Desta forma, eles tendem a orientar sua estrutura produtiva para processos cada              

vez mais complexos, que aumentam a produtividade a longo prazo através de uma redução do               

custo marginal, criando economias de escala no longo prazo. Esse método produtivo se torna              

cada vez mais sofisticada e se afasta dos estágios finais de consumo.  

Ou seja, os empresários passam a voltar suas estruturas de capital para uma abordagem              

mais indireta, partindo para os estágios mais iniciais e mais afastados do consumidor,             

adotando um complexo processo produtivo dividido em várias fases de capital. Contudo, a             

produção voltada para o longo prazo será insuficiente para atender o aumento da demanda por               

bens de consumo no curto prazo. 

 
Quando, numa expansão do crédito, a quantidade total de substitutos de moeda é             
utilizada para conceder empréstimos às empresas, a produção se expande. Os           
empresários tomam a iniciativa de expandir a produção, seja lateralmente (isto é,            
sem aumentar o período de produção da indústria considerada), seja          
longitudinalmente (isto é, estendendo o período de produção). Em ambos os casos,            
as instalações adicionais exigem o investimento de fatores de produção adicionais.           
Mas a quantidade de bens de capital disponíveis para investimento não aumentou.            
(MISES, 2010, p.636) 

 
Nesse processo, há um aumento na criação de empregos, o país pode presenciar um              

crescimento em sua demanda agregada , renda e emprego. Diante de uma taxa de juros mais               4

baixa, o consumo passa a crescer no presente. Tanto por conta do maior nível de renda de                 

4 Demanda agregada é o total de bens e serviços na economia que será adquirido a todos os níveis de preços 
possíveis. 

22 



 

trabalhadores, quanto por conta de uma menor taxa de juros que desincentiva poupadores.             

Conforme dito por Mises em sua obra “Ação Humana”: 

 
[...] a consequência imediata da expansão do crédito é um aumento no consumo             
efetuado pelos assalariados cujos salários aumentaram graças ao acréscimo da          
demanda por mão de obra provocada pelos empresários que estão expandindo suas            
atividades. (MISES, 1949, p.636) 

 
Desta forma, economia cresce com base no aumento da oferta de crédito, não em              

aumento real de poupança. A produtividade tende a ficar estagnada no curto prazo, dado que               

mudanças estruturais e paradigmáticas não ocorrem em pouco tempo. Prontamente esse novo            

dinheiro irá percorrer todas as cadeias do processo de produção, desde os tomadores de              

empréstimo até os fatores de produção, salários, aluguéis e juros. 

A inflação começa a se tornar notável diante de um aumento de demanda de consumo               

no curto prazo. Os empresários acreditam que com o aumento dos preços, a demanda por seus                

produtos está subindo, o que os faz concluir que precisam investir mais.  

No entanto, os estoques de bens de capital não crescem no ritmo dos estoques dos bens                

de consumo. A competição de empresários por bens de capital leva essa indústria a registrar               

maiores níveis de inflação. Essa competição também tende a diminuir a liquidez do mercado              

de crédito, tornando as taxas de juros mais onerosas a cada nova rodada de empréstimo, o que                 

acaba criando uma situação em que capitalistas e consumidores disputam crédito. 

Ou seja, a inflação começa com a expansão na indústria de bens de capital e percorre                

toda cadeia produtiva até chegar aos bens de consumo mais próximos do cliente final, isto é, o                 

varejo. Isso pode ser esquematizado da seguinte forma: o varejo demanda do atacadista, que              

por sua vez demanda da indústria, que por sua vez demanda da indústria de bens de capital. O                  

problema é que as indústrias de bens de capital são um setor que apresenta maior volatilidade                

nos ciclos econômicos. 

Segundo Mises, o segundo estágio, o burst acontece quando: 

 
[...] os bancos, assustados com o ritmo acelerado do boom, começam a se abster de               
continuar expandindo o crédito. O boom só pode continuar enquanto os bancos            
estejam dispostos a conceder generosamente às empresas todos os créditos          
necessários à execução de seus projetos ambiciosos, em completo desacordo com a            
real disponibilidade de fatores de produção e com as valorações dos consumidores.            
(MISES, 2010, p.642) 
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No entanto, chega um determinando momento em que os bancos ficam sem liquidez.             

Ou seja, faltará dinheiro no presente e naturalmente a taxa de juros deverá subir por conta da                 

“disputa” por liquidez entre capitalistas e trabalhadores. Com esse ajuste da taxa de juros, o               

nível de endividamento das pessoas e das empresas tende a crescer, se tornando insustentável              

para alguns agentes econômicos.  

As indústrias de bens de capital irão descobrir que todo o seu investimento foi errôneo,               

porque a demanda efetiva de seus clientes não está no longo prazo. Ela estará ocorrendo no                

curto prazo. Os investimentos se revelam desperdícios, e esses maus investimentos devem ser             

liquidados. Em situações normais, essa liquidação deveria ocorrer rapidamente. Contudo, esse           

processo de liquidação pode se tornar mais demorado caso os bancos e governo socorram as               

indústrias de bens de consumo com novas rodadas de empréstimos. 

Projetos inviáveis construídos no auge na expansão econômica precisam ser          

abandonados ou utilizados da melhor maneira possível como outro fator de produção em             

outro setor, por exemplo. Ou seja, as empresas ineficientes que se beneficiaram do boom e               

fizeram mal-investimentos precisam ter essa expansão liquidada para retornarem ao normal. 

 
Os projetos ruinosos, como dissemos, devem ser abandonados ou usados da melhor            
maneira possível. As empresas ineficientes, incentivadas pelo boom artificial,         
precisam ser liquidadas, ou ter suas dívidas reduzidas, ou passar para as mãos de              
seus credores. Os preços dos bens de consumo devem cair, particularmente nas            
ordens superiores de produção – isso inclui bens de capital, terras e salários”.             
(ROTHBARD, 2012, p.56). 

 

Esse processo pode se tornar mais lento e doloroso dependendo da quantidade de             

resgates e novas rodadas de estímulos à economia através do crédito. Quanto mais tempo o               

ajuste econômico levar para acontecer, pior será a recessão e mais lento será o processo de                

recuperação. Naturalmente, o desemprego vai crescer, porque os preços e salários não flutuam             

livremente como deveriam, isso ocorre porque os salários são rígidos a curto prazo. Uma vez               

que ambos são rígidos no curto prazo, o ajuste ocorre lentamente. 

 
[...] Obviamente, quanto maior for a expansão do crédito, e quanto mais ela durar,              
mais durará o boom. O boom terminará quando a expansão do crédito bancário             
finalmente parar. Claro que, quanto mais longo for o boom, mais ruinosos serão os              
erros cometidos, e mais longo e rigoroso será o reajuste depressivo necessário.            
(ROTHBARD, 2012, p.55) 
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Com a rigidez de preços e salários no curto prazo, a economia enfrenta um período de                

desemprego involuntário. Afinal, os salários já são fixados por governos, através da política             

de salários mínimos. Com isso, empresas fecham, trabalhadores perdem seus postos de            

trabalho e a demanda por bens e serviços do setor varejista diminui, retroalimentando o ciclo               

econômico. 

 
Quanto mais rápido o ajuste, mais efêmero será o desemprego. O desemprego            
ultrapassará a fase “friccional”, tornando-se realmente agudo e duradouro, somente          
se os salários forem mantidos artificialmente altos e impedidos de cair. Se os salários              
ficarem acima do nível de livre mercado que equilibra a oferta de trabalho e a               
demanda por ele, os trabalhadores ficarão permanentemente desempregados.        
(ROTHBARD, 2012, p.55)  

 
Caso um economista austríaco estivesse a frente da política econômica de um país, a              

solução para os ciclos econômicos seria uma política fiscal e monetária retracionista que passa              

por diminuição do crédito, cortes nos gastos públicos e redução da emissão de moeda. Além               

disso, seria necessária uma maior liberdade sobre a flutuação de preços e salários, ou seja, um                

estado de laissez-faire. 

 
Se o governo deseja que uma depressão termine o quanto antes, e que a economia               
retorne à prosperidade normal, o que deveria fazer? A primeira injunção, e a mais              
clara é: não interferir no processo de ajuste do mercado. Quanto mais o governo              
intervém para atrasar o ajuste do mercado, mais longa e mais dolorosa será a              
depressão, e mais difícil será o caminho para a recuperação completa.           
(ROTHBARD, 2012, p. 61) 
 

Rothbard apresenta um caso muito interessante em seu livro “A Grande Depressão            

Americana”. O seu livro consegue lembrar uma recessão que é quase sempre esquecida pela              

ampla maioria dos economistas: a recessão de 1920 nos Estados Unidos. Rothbard lembra que              

essa foi a última recessão na qual o governo, definitivamente, não interveio através de              

políticas anticíclicas . Pelo contrário, o presidente americano Warren G. Harding orquestrou           5

um profundo corte nas despesas públicas e contração do crédito. Em 1923 a economia              

americana já havia voltado a ter forte crescimento. 

Ao longo deste capítulo vimos que os austríacos acreditam que os juros exercem um              

papel fundamental na alocação temporal de capital. Qualquer desvio nessa função dos juros             

cria um cenário propício para um ciclo econômico de expansão, retração e depressão. Isso              

5 Políticas anticíclicas são políticas econômicas que buscam combater crises econômicas. Elas consistem em              
aumento de gastos públicos do governo, facilitação de crédito e redução de impostos. 
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acontece porque os juros são determinados de acordo com a preferência temporal da             

sociedade, ou seja, endogenamente. Além disso, os austríacos não acreditam na teoria da             

moeda neutra a longo prazo, porque juros baixos aumentam a oferta de moeda no curto prazo                

e afetam toda cadeia produtiva. No próximo capítulo o presente trabalho irá expor dados da               

economia brasileira e investigar se a TACE pode explicar, adequadamente, a recessão            

ocorrida entre os anos de 2014 e 2017.  

1.3 A crítica de Sraffa à TACE 

No início dos anos 1930, o mundo não viveu o que foi talvez um dos embates                

econômicos mais esperados da época. Hayek e Keynes eram amigos próximos, embora            

pensem de forma diametralmente oposta em relação a Ciclos Econômicos, moeda e Política             

Monetária. Como eram amigos próximos, imaginava-se que Hayek e Keynes discutiriam           

publicamente suas ideias. 

Contudo, tal embate não chegou de fato a ocorrer. Keynes designara o economista             

italiano Piero Sraffa para responder e tecer as críticas à teoria Hayekiana. Sraffa foi              

responsável por revisitar a obra de David Ricardo e ajudou a fundar a escola de pensamento                

neo-ricardiana. Sraffa também contribuiu para criar a teoria da concorrência imperfeita, assim            

como complementar o trabalho de Alfred Marshall. 

O presente trabalho irá se concentrar em sua crítica feita a teoria de Hayek ainda no                

começo dos anos 1930. Para tecer as críticas, Sraffa concentrou suas atenções ao livro Prices               

and Production de Hayek. A crítica foi publicada em um artigo intitulado Dr. Hayek on               

Money and Capital no The Economic Journal, Vol. 42, n. 165, 1932. 

Hayek em sua obra fez uma exposição da Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos.             

Ele defendia em Prices and Production que dinheiro emprestado a uma taxa de juros abaixo               

do nível de poupança da sociedade geraria distorções em toda estrutura produtiva, o que              

tornaria essa produção insustentável, gerando desemprego e recessão econômica. 

Ou seja, era preciso haver uma taxa de juros real que corresponderia aos fundos              

poupados pela sociedade. Essa é a taxa natural de juros, que sustenta a produção e sinaliza a                 

real demanda dos consumidores. Sraffa interpretou que essa taxa deixaria a moeda com um              

papel "neutro" na economia, de forma a ser incapaz de provocar quaisquer influências no              

sistema produtivo.  
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Partindo dessa ideia de moeda neutra, Sraffa diz em seu artigo que Hayek comete um               

erro básico ao se esquecer da moeda como reserva de valor. Desta forma, a moeda não                

poderia ser economicamente neutra no sistema produtivo. Ou seja, a moeda assume um poder              

especulativo, principalmente quando é levada em conta a preferência pela liquidez. 

Sraffa também argumentou que não havia apenas uma única taxa de juros, e sim várias               

taxas naturais para cada setor produtivo. Ou seja, a taxa natural de juros seria composta pela                

média das taxas dos diferentes setores, de forma a criar uma taxa que equalizasse a taxa                

monetária agregada. 

Hayek também defendia que a manipulação na taxa de juros e o afrouxamento do              

crédito criaria um ciclo econômico que resultaria em depressão. O corte do crédito resultaria              

em “colapso” para empresários industriais. Sraffa afirma que isso não acontecerá, porque os             

empresários ganham com a inflação. Eles são os primeiros a receberem o “dinheiro novo” na               

economia, por conta disso, os empresários industriais têm vantagem. Sraffa argumenta que            

eles podem manter a fábrica sem se importar em ter lucro no curto prazo, desde que a reserva                  

de caixa pudesse absorver os prejuízos. Além disso, os bens de capital adquiridos poderiam              

ser utilizados posteriormente quando a crise passasse. 

1.4 A resposta dos Austríacos 

Muitos acadêmicos consideram a crítica de Sraffa bem contundente porque vai direto            

ao núcleo da Teoria dos Ciclos Econômicos. Contudo, economistas austríacos afirmam que            

Sraffa recorreu a uma “Falácia do Espantalho” para atacar a TACE. Através da Falácia de               

Espantalho, o argumentador pode expor uma teoria diferente da que realmente é. O argumento              

dos seguidores da Escola Austríaca é que Sraffa compreendeu mal a concepção de moeda de               

Hayek.  

Em nenhum momento a teoria austríaca afirma sobre neutralidade da moeda. Os            

austríacos argumentam exatamente o oposto. Eles acreditam que justamente a emissão de            

moeda através do crédito barato e juros artificialmente baixos modifica a estrutura produtiva e              

gera ciclos econômicos. Além disso, a própria concepção de utilidade marginal decrescente é             

o suficiente para mostrar que o raciocínio de Sraffa sobre moeda neutra pode estar errado. 

A razão para isso é que a moeda é um bem econômico, e está sujeita à lei da utilidade                    

marginal decrescente. Sendo assim, um aumento na oferta monetária terá necessariamente de            

gerar um declínio em seu poder de compra, bem como provocar alterações em outras              
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variáveis econômicas. Uma mudança no estoque monetário não pode ser neutra por razões             

lógicas. Ou seja, os austríacos consideram a moeda uma das principais variáveis de toda a               

economia, portanto, de forma alguma poderia ser considerada neutra no curto prazo. 

Aliás, um dos grandes problemas sobre Sraffa é que ele não considera a análise              

marginalista em suas teorias. O método de Sraffa para determinar os preços de equilíbrio em               

uma economia excedente já pressupõe que o sistema tenha se estabelecido no nível ótimo de               

produção em todas as linhas possíveis. As técnicas de Sraffa não deixam espaço para os               

membros individuais da sociedade influenciarem os métodos de produção que acabam sendo            

usados (havendo ou não um excedente), em última análise, porque não há indivíduos nos              

modelos de Sraffa. 

Nesses modelos, os juros são uma “variável exógena”, o que exclui sua função             

coordenadora temporal da produção. Ela também é uma representação do consumo futuro em             

relação ao consumo presente, uma interpretação que não consta no método Sraffiano, o que              

elimina completamente as diferentes taxas de juros de equilíbrio, defendida por ele em seu              

ataque ao Hayek. Apesar deste debate ser um assunto interessante, seus detalhes fogem do              

escopo deste trabalho. No entanto, essa discussão dispõe de excelentes artigos que expõem             

mais a fundo a controvérsia entre Sraffa e Hayek . 6

Feita a exposição da Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos neste capítulo, este            

trabalho irá apresentar e interpretar dados da economia brasileira que compreendem todas as             

fases do último ciclo brasileiro, que ocorreram entre os anos de 2008 e 2016.  

  

6 Verificar referências bibliográficas. 
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Capítulo 2. Uma interpretação austríaca sobre a recessão brasileira 

Com a base teórica estabelecida, pode-se partir para a análise de variáveis            

mencionadas no Ciclo Econômico que serão relevantes para compreender o fenômeno           

estudado. Foram selecionadas as variáveis consideradas pelo autor como relevantes tanto para            

a compreensão da TACE, quanto para os seus impactos sobre a economia brasileira entre os               

anos de 2008 e 2016.  

O primeiro grupo é o das variáveis impactantes que se encaixam melhor no âmbito da               

política monetária, tais como Selic, Depósitos à vista, IPCA, Operações de crédito de             

instuições financeiras. Um outro grupo de variáveis “sintomáticas” também foi escolhido para            

demonstrar a influência das variáveis monetárias: PIB, Venda de Carros, Faturamento Real da             

Indústria, Produtividade da Indústria de Bens e Serviços, Índice de Produção das Indústrias e              

Vendas Reais do Varejo. 

Conforme dito pela base teórica estabelecida, o governo promove políticas fiscais e            

monetárias expansionistas para incentivar a atividade econômica de um país diante de um             

fraco crescimento da economia. O Brasil seguiu uma linhagem ortodoxa de 2003, no             7

primeiro mandato do Presidente Lula, até 2011 com a eleição da presidente Dilma Rousseff. 

Para começar a análise, será analisado o PIB (Produto Interno Bruto) da economia             

brasileira de 2008 a 2018. Diante destes dados, é possível observar que a atividade econômica               

brasileira já estava em queda pelos seguintes fatores: fim do ciclo das commodities e a crise                8

do subprime em 2008.   

7 Ortodoxa no sentido de seguir o Tripé Macroeconômico: câmbio flutuante, metas de inflação e superávit 
primário no orçamento do governo federal.  
8 O ciclo das commodities foi um período entre 2003 e 2010, quando o governo se beneficiou da exportação em 
função dos altos preços do petróleo, milho e soja. 
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Gráfico 1 - PIB da economia brasileira por trimestre 

 
Fonte: IBGE 

 

A partir de 2011 o governo de Dilma Rousseff passou a adotar um novo              

direcionamento para a economia, definido como a Nova Matriz Econômica . Esse           9

direcionamento se dava através do estímulo fiscal e monetário como forma de incentivar a              

atividade econômica. Conforme as próprias palavras de Guido Mantega, Ministro da Fazenda            

à época em seu artigo para o Jornal GGN: 

 
A despeito de algumas críticas iniciais, houve grande consenso para a ação do             
Banco Central, que cortou a taxa Selic em cinco pontos percentuais, levando a             
taxa real de juros abaixo de 2% ao ano, estabelecendo um novo paradigma.”             
(MANTEGA, 2012) 

 
Sobre a política monetária expansionista buscando expandir o crédito, Mantega          

afirma: 
Os outros R$ 85 bilhões serão emprestados dentro do sistema BNDES, que tem sido              
o grande impulsionador dos investimentos. Nosso objetivo é que, no ano que vem,             
os investimentos no Brasil cresçam o dobro do PIB, como ocorreu em quase todos              
os anos desde 2006. (MANTEGA, 2012). 

 

9 A Nova Matriz Econômica foi um conjunto de políticas econômicas e monetárias que deveria ser seguido no 
primeiro mandato de Dilma Rousseff. Essas políticas defendiam um governo mais ativo, que deveria guiar a 
economia do país. 
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Como era de se esperar, o “choque” heterodoxo fez efeito em um primeiro momento,              

com um aumento da taxa de crescimento do PIB a partir do terceiro trimestre de 2012 até o                  

primeiro trimestre de 2014. 

Também foi possível constatar uma queda na taxa de juros básica da economia (Selic)              

como uma forma de expandir o crédito e o investimento privado, através de uma política               

monetária expansionista. O gráfico abaixo mostra uma redução de 12,50% em 2011 para             

7,25% ao final de 2012, uma redução de 42% em 1 ano. 

 

Gráfico 2 - Série histórica Selic em % a.m entre 2011 e 2018 

 

Fonte: Bacen Dados Abertos 

 

Também é importante notar que o BNDES trabalha com a Taxa de Juros de Longo               

Prazo (TJLP) que foi por muito tempo historicamente menor do que a Selic . O BNDES por                10

muito tempo foi um dos protagonistas do desenvolvimento econômico brasileiro.          

Especialmente para indústrias de bens de capital e empresas de infraestrutura, porque juros             

mais baixo do que no mercado. Analisando os repasses de recursos do BNDES, pode-se              

observar um ponto de inflexão entre junho e julho de 2009, quando o número de repasses                

10 Para fins de comparação, a TJLP foi de 5,5% enquanto a Selic estava em 12,50%. TJLP significa Taxa de 
Juros de Longo Prazo.A TJLP é calculada com base em dois parâmetros: uma meta de inflação calculada pro rata 
para os doze meses seguintes ao primeiro mês de vigência da taxa, inclusive, baseada nas metas anuais fixadas 
pelo Conselho Monetário Nacional; e um prêmio de risco. 
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cresceu 11,76%. De janeiro de 2008 até o final da série em dezembro de 2012, o BNDES                 

havia concedido mais de R$ 310 bilhões em operações de crédito, como pode ser observado               

na série histórica abaixo. 

 

Gráfico 3 - Operações de crédito do BNDES de 2008 a 2019. 

 

Fonte: Bacen Dados Abertos 

 

Além disso, é importante ressaltar a participação relevante dos bancos públicos como            

BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil sobre operações de crédito para pessoas              

físicas e jurídicas. Observando o saldo das operações de crédito por atividade econômica,             

pode-se ver uma participação maior de instituições públicas em relação às instituições            

privadas principalmente a partir de 2013.  
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Gráfico 4 - Saldo das operações de crédito de instituições financeiras públicas e 

privadas de 2008 a 2019 

 

Fonte: Bacen Dados Abertos 

 

Com a redução da Selic, o crédito tende a se tornar mais barato para que empresários                

possam expandir sua linha de produção e para que trabalhadores possam consumir mais bens              

duráveis, assim como aumentar o consumo no varejo. O gráfico abaixo mostra a             

disponibilidade de depósitos à vista comparados com a Selic no mesmo período. É             11

importante notar que após uma redução da Selic há um aumento nos Depósitos à vista. Nesse                

caso, a segunda variável funciona como lagging ou uma consequência da Selic. Em cenários              12

de juros baixos, os agentes econômicos optam pela liquidez do dinheiro, aumentando seus             13

saldos líquidos em conta-corrente. Esse saldo líquido poderá ser usado como capital de giro              

para empresas ou para consumo por trabalhadores.  

11 Depósitos à vista são saldos na conta-corrente que não rendem juros. Eles são utilizados geralmente por 
empresas como capital de giro ou como consumo para pessoas físicas. 
12 A movimentação na segunda variável ocorre após a uma movimentação na primeira variável analisada. 
13 Liquidez consiste na facilidade de transformar um bem em dinheiro. Dinheiro é o bem mais líquido da 
economia. 
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Gráfico 5 - Selic acumulada no mês e Depósitos à vista 

 

Fonte: Bacen Dados Abertos 

 

Sobre o aumento do consumo de bens duráveis, pode-se constatar um recorde de             

venda de carros no ano de 2012, o que pode ter sido resultado de uma combinação de queda                  

nos juros somado de um estímulo fiscal no corte de impostos como o IPI (Imposto sobre                

Produtos Importados) sancionado pela presidente Dilma Rousseff no dia 15 de dezembro de             

2011. Conforme a Lei Nº 12.546, publicada na página 3 da 240ª Edição do Diário Oficial da                 

União: 

 
Art. 5º As empresas fabricantes, no País, de produtos classificados nas posições            
87.01 a 87.06 da Tipi, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 2006, observados os              
limites previstos nos incisos I e II do art. 4o do Decreto-Lei no 1.199, de 27 de                 
dezembro de 1971, poderão usufruir da redução das alíquotas do Imposto sobre            
Produtos Industrializados (IPI), mediante ato do Poder Executivo, com o objetivo de            
estimular a competitividade, a agregação de conteúdo nacional, o investimento, a           
inovação tecnológica e a produção local. 

 
A venda de carros é simbólica e importante, haja vista que é um dos bens duráveis                

mais cobiçados e demandados por brasileiros. A política fiscal de corte de IPI contribui sobre               

a venda de carros até metade de 2014. Após isso, com a alta de juros e política fiscal                  

contracionista, o número de veículos vendidos volta a cair.  
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Gráfico 6 - Venda de veículos no Brasil entre 2010 e 2019 

 

Fonte: Bacen Dados Abertos 

 

Segundo a Pesquisa Anual de Serviços de 2012, do IBGE, a redução do IPI e a                

expansão de crédito também contribuíram com um aumento de 11,4% na venda de produtos              

da linha branca (fogão, geladeira e máquinas de lavar). O setor de serviços também teve um                

papel de destaque no PIB de 2012, com um crescimento de 8,3%. Esses dados mostram a                

expansão da atividade econômica próxima ao consumidor final, o varejo. No entanto, os bens              

são produzidos em cadeias que se afastam cada vez mais dos consumidores. 

Diante disso, se torna necessário observar os dados do setor dos bens de produção, ou               

seja, o que está distante dos bens finais. Os austríacos acreditam que esse setor é o que sofre                  

maiores expansões e contrações durante os ciclos econômicos. O gráfico abaixo mostra a             

relação entre Selic e os Indicadores de produção da indústria de bens de capital. É importante                

notar que a alta volatilidade das contrações e expansões desse setor ocorre após             

movimentações na Selic.  
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Gráfico 7 - Taxa de juros e Indicadores de produção para Bens de Capital 

 

Fonte: Bacen Dados Abertos 

 

Observando os dados de produção industrial, também é possível constatar crescimento           

durante os anos de 2010, 2011 e 2013. Por outro lado, a forte contração entre os anos de 2016                   

e 2017 se fazem presentes durante o ciclo econômico, isto é, em períodos de recessão. Tais                

dados ajudam a corroborar com uma das hipóteses da TACE: em ciclos econômicos as              

indústrias de bens de capitais e consumo são as que mais expandem e contraem.  

36 



 

Gráfico 8 - Produção Industrial mês a mês no Brasil (dessazonalizado) 

 

Fonte: Ipeadata 

 

Segundo Rothbard, com um aumento da atividade econômica, a demanda por consumo            

dos investidores de varejo começa a aumentar. Empresários do setor atacadista passam a             

demandar das indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de consumo passam a               

demandar mais da indústria de bens de capitais.  

 
Com seus fundos recém-adquiridos, os empresários provocam o aumento de preços           
do capital e dos bens de outros produtores, e isso estimula uma transferência do              
investimentos das ordens “inferiores” (próximas do consumidor) para as ordens          
“superiores” de produção (mais distantes do consumidor) – das indústrias de bens de             
consumo para as indústrias de bens de capital.  (ROTHBARD, 2012,  p.53) 

 

Para Iório, a inflação percorre um caminho dos setores que mais se beneficiaram do              

crédito em um primeiro momento até chegar aos consumidores finais. Ou seja, ela não afeta               

todos os preços da economia de maneira uniforme. Conforme dito por ele: 

 
A ideia central é que o dinheiro novo entra em um ponto específico do sistema               
econômico e, sendo assim, ele é gasto em certos bens e serviços específicos, até que,               
gradualmente, vai-se espalhando por todo o sistema […] Por isso, alguns gastos e             
preços mudam antes e outros mudam depois e, enquanto a mudança monetária —             
digamos, uma expansão do crédito — for mantida, sua irradiação para gastos e             
preços persiste em movimento. (IÓRIO, 2011, p.134). 
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Portanto, a elevação dos preços do atacado passa a afetar o preço do varejo, que é o                 

setor mais próximo dos consumidores de bens finais. Se o empresário que compra no atacado               

está com uma margem menor por conta da alta de preços, ele repassará esses preços para o                 

consumidor final como forma de manter sua margem de lucro.  

O IPCA é considerado o indicador oficial de inflação no Brasil. Ele leva em              

consideração diversos bens da cesta de consumo de um trabalhador urbano (roupas,            

alimentos, transporte, moradia, energia elétrica, saúde, educação). É possível constatar um           

aumento da inflação do período de 2010 até 2012. No entanto, o IPCA é composto por                

diversos bens cujo preços foram controlados diretamente pelo governo da Dilma Rousseff no             

período, tais como combustíveis, energia elétrica, gás de bujão, pedágio, taxa de água e              

esgoto, planos de saúde, tarifas de celular e de telefonia fixa, remédios, licenciamento etc. 

Além disso, os austríacos acreditam que a inflação não afeta todos os preços             

uniformemente. Desta forma, os beneficiados pela expansão de crédito passam pela alta de             

preços até que essa alta chegue ao consumidor final. Mises é claro em relação a isso no seu                  

tratado “Ação Humana”: 

 
A demanda adicional provocada pelos empresários que estão expandindo os seus           
negócios tende a aumentar os preços dos bens de produção e dos salários. Com o               
aumento dos salários, o preço dos bens de consumo também aumenta. Além disso,             
os empresários também contribuem para o aumento dos bens de consumo, uma vez             
que, iludidos pelos falsos ganhos que a sua contabilidade indica, dispõem-se a            
consumir mais. (MISES, 2010, p.633)  

 

Enquanto houver liquidez para empréstimos, a política monetária expansionista         

continuará ocorrendo. Contudo, essa política não é sustentável a longo prazo, porque a             

inflação tenderá a subir. Com a alta dos preços para consumidores finais, o governo recorrerá               

a uma política monetária contracionista através do aumento da Selic como uma tentativa de              

controlar a alta dos preços da economia. Esse é o ponto que marca o início da fase de burst                   

dos ciclos econômicos. 

O gráfico abaixo mostra a relação entre Selic e IPCA. Em 2013 a inflação já estava                

começando a apresentar crescimento. Diante disso, o governo passou a elevar a Selic como              

forma de conter a inflação. A elevação dos juros diante do crescimento da inflação é o ponto                 

de inflexão que marca o início de um ciclo econômico.   
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Gráfico 9 - Taxa de Juros Selic e IPCA em % (Livre) de 2008 a jan/2018 

 

Fonte: Bacen Dados Abertos 

 

A elevação da Selic e a queda dos gastos públicos com subsídios e políticas fiscais               

contribuem para a desaceleração do crescimento da demanda agregada e retira a liquidez do              

sistema financeiro brasileiro. Com taxas de juros mais altas, o empresário da indústria de bens               

de capital não consegue obter crédito para continuar seus projetos que pareciam viáveis com o               

aumento da demanda em setores próximos do consumidor final.  

 
O aperto de crédito, portanto, aumenta as taxas de juros para níveis superiores aos              
seus níveis de equilíbrio de longo prazo e é provocado pelo efeito Ricardo à la               
Hayek. O boom inicial termina porque uma de suas conseqüências é o aumento dos              
preços dos bens de capital relativamente aos salários, o que faz com que as empresas               
procurem substituir os métodos de produção poupadores de trabalho pelos métodos           
mais intensivos neste fator de produção. (IÓRIO, 2011, p.163). 

 
Diante desse cenário, as indústrias de bens de capital estenderam o processo de             

produção em uma cadeia mais complexa. A diminuição da atividade econômica cria um             

descompasso entre oferta e demanda, de modo que as indústrias de capital tenham se              

preparado para um crescimento que nunca aconteceu de fato. As indústrias brasileiras            

chegaram a encolher 8,3% durante o ano de 2015, segundo a Pesquisa Industrial Mensal -               

Produção Física - PIM- PF (IBGE).  
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O aperto de crédito também diminui o ritmo do consumo no varejo. Pessoas             

endividadas não conseguem rolar a dívida e precisam quitar seus débitos com credores. Logo,              

os trabalhadores ajustam seu consumo para uma proporção inferior ao necessário para que a              

demanda continue aumentando. Diante disso, o volume de vendas no varejo diminui, essa             

redução pode ser constatada na série histórica do índice de Vendas Reais no Varejo              

Ampliado, que inclui as atividades materiais de construção e veículos, motos, partes e peças,              

especialmente durante os anos de 2014 a 2016. 

 

Gráfico 10 - Vendas Reais - varejo ampliado - índice dessazonalizado (Escala 

Logarítimica

 

Fonte: Ipeadata 

 

Com a redução do consumo no varejo, isto é, os bens de consumo mais afastados da                

cadeia produtiva, é esperada uma redução de demanda por parte dos empresários atacadistas,             

o que impacta diretamente no setor de bens de capital, que é o que mais volátil durante os                  

ciclos econômicos.  

 
[...] Em suma, as pessoas logo restabelecerão as antigas proporções, e a demanda vai              
se transferir das ordens superiores, onde estavam, para as ordens inferiores. As            
indústrias de bens de capital verão que seus investimentos foram equivocados: que            
aquilo que eles julgaram lucrativo na verdade não é, porque não há demanda de seus               
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consumidores empreendedores. As ordens superiores de produção revelaram-se um         
desperdício, e os mal-investimentos têm de ser liquidados. (ROTHBARD, 2012,          
p.54) 
 

A menor demanda por parte do comércio atacadista impacta diretamente no           

faturamento das indústrias de bens de capital. O Índice de Faturamento real da indústria caiu               

40,02% de agosto de 2013 até fevereiro de 2017. Com base nos dados do Ipeadata, pode-se                

observar que houve uma contração industrial durante o período citado acima.  

 

Gráfico 11 - Índice de Faturamento real da indústria brasileira (Trimestral) 

 

Fonte: CNI - Confederação Nacional das Indústrias 

 

Com a diminuição da demanda agregada, haverá aumento na taxa de desemprego de             

trabalhadores. Observando os dados da economia brasileira é possível constatar que a taxa de              

desemprego subiu de 6,20% em Dezembro de 2013 para 13,70% em Março de 2017, o               

período compreendido do ciclo econômico que causou a recessão brasileira.   
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Gráfico 12 - Taxa de desemprego em % no Brasil 

 

Fonte: IBGE 

 

Um aumento na taxa de desemprego, diminuição de renda, assim como diminuição da             

atividade econômica industrial, comercial e varejista retroalimentam o ciclo econômico,          

criando um efeito espiral. Economistas keynesianos argumentam que políticas anticíclicas          

podem ser eficientes para quebrar a espiral do ciclo econômico. Contudo, o governo brasileiro              

já havia feito políticas fiscais e monetárias expansionistas duas vezes: a primeira em 2009              

para combater as consequências da crise do subprime nos Estados Unidos e a segunda em               

2013 com a Nova Matriz Econômica para incentivar a atividade econômica depois de um              

fraco crescimento no PIB. 

Diante de um ciclo econômico com alta inflação para varejo, o governo precisou             

manipular a Selic como forma de conter a alta de preços. Com a elevação dos juros, a dívida                  

pública começou a crescer de forma acelerada. O crescimento da dívida em relação ao PIB               

também contribuiu para tirar qualquer margem do governo para efetuar novos estímulos            

fiscais, restando ao governo apenas um contingenciamento de despesas discricionárias e           

contração no crédito para aguardar o ajuste de mercado. No entanto, esse ajuste pode levar               

tempo dependendo do tamanho da distorção que o governo provocou em diferentes setores do              

mercado. 
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Ainda na data em que este trabalho é escrito, a economia brasileira apresenta fraco              

crescimento econômico e altos níveis de desemprego. Contudo, o governo federal está            

promovendo reformas para controlar o aumento do endividamento público, diminuir o           

risco-país e melhorar o fluxo de investimentos. Deve-se notar que são medidas visando o              

longo prazo, de forma a construir uma condição de crescimento sustentável. 

Este capítulo analisou dados da economia brasileira antes e durante o período da             

recessão. Além disso, foi feita uma interpretação austríaca dos dados dispostos acima. O             

próximo capítulo irá concluir o presente trabalho, assim como expor os limites em relação à               

Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos. Essa exposição é mister à análise, dado que             

nenhuma teoria econômica é plenamente perfeita.  
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Capítulo 3. Considerações Finais 

Realizada a análise de dados e gráficos referentes ao período do ciclo econômico, que              

abrange entre 2008 e 2014, serão feitas as considerações finais com as interpretações dos              

economistas da Escola Austríaca sobre os acontecimentos que resultaram na recessão           

econômica brasileira de 2014. 

Antes de prosseguir, é preciso fazer uma advertência aos leitores deste trabalho. Não             

foi realizada nenhuma análise econométrica ou a elaboração de um modelo mais aprofundado             

porque isso contrapõe o cerne da metodologia austríaca. Isto é, para os austríacos, a ação               

humana é imprevisível e o mundo vive em incerteza absoluta, logo, é impossível elaborar              

qualquer modelo preditivo sobre a economia. 

Conforme dito acima, nenhuma teoria econômica é perfeita. De modo a enriquecer o             

debate, é necessário expor limitações da TACE, assim como as principais críticas tecidas por              

Sraffa à teoria de Capital austríaca, que culminou em um embate que até hoje é famoso. O tal                  

embate ficou conhecido como a Controvérsia de Cambridge ou Controvérsia do Capital.  

3.1 Os limites da interpretação da TACE 

Conforme visto na seção 1.3 do capítulo 1, a crítica de Sraffa à teoria de capital da                 

escola austríaca ainda está em aberto. Esse ponto é extremamente importante, porque o             

“coração” da Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos se concentra em como a taxa de juros               

afeta a estrutura de capital ao longo do tempo. Contudo, esse trabalho não se propõe a                

resolver tal divergência, e sim, apontar a existência da mesma. 

Um dos limites da TACE também se concentra em timing, muitas vezes o economista              

austríaco pode se adiantar na análise de cenário econômico e se anteceder muito ao cenário de                

recessão. Ou seja, é muito difícil saber com exatidão quando mudamos de um estágio do ciclo                

econômico para outro. A Escola Austríaca poderia ter um grande ganho teórico se dialogasse              

mais com escolas econômicas que olham para o curto prazo. Ainda assim, a Escola Austríaca               

oferece um excelente aparato teórico para interpretar recessões econômicas, entre elas: a            

grande depressão de 1929, a crise do subprime em 2008 e a recessão brasileira, que é o                 

principal objeto de estudo desta monografia.  

Ainda assim, sua teoria sobre ciclos é muito relevante e bem arranjada, servindo como              

ponto de partida para se fazer análise de uma economia que passa por diversos estágios               
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econômicos. Ela tem um grande diferencial, que é olhar para três fatores que passam              

despercebidos em muitas análises econômicas: juros, capital e tempo. Além disso, a TACE já              

foi utilizada por muitos economistas austríacos para explicar as duas grandes recessões            

modernas: 1929 e 2008.  

3.2 A interpretação austríaca da crise econômica brasileira de 2014 

Diante dos dados apresentados e das variáveis analisadas no capítulo 2, pode-se dizer             

que a recessão brasileira compreendida entre os anos de 2014 e 2017, pode ser interpretada               

através da TACE. Partindo do pressuposto do incentivo fiscal e monetário, redução de juros,              

impostos, aumento do crédito e subsídios, os dados mostram um período de expansão             

econômica entre 2008 e 2010, queda da atividade econômica entre 2011 e 2012 até a               

retomada de crescimento em 2013 (ver Gráfico 1). 

O ciclo econômico brasileiro começou ainda ao final de 2008, quando a economia             

brasileira deu seus primeiros sinais de fragilidade com a crise de 2008 e o fim do ciclo de                  

valorização das commodities brasileiras. Com isso, o governo apostou em uma política            

anticíclica nos anos seguintes, o que funcionou de forma satisfatória até o ano de 2013. Esse                

período de políticas expansionistas foi o suficiente para que o efeito dos juros pudessem ter               

distorcido a estrutura produtiva do capital, assim como alterar as preferências de consumo dos              

trabalhadores.  

De fato, os dados do capítulo 2 corroboram a narrativa austríaca. O Governo Federal,              

diante de uma breve recessão em 2009, orquestrou reduções na taxa de juros (Selic), o que                

contribuiu com o forte crescimento em 2010. Contudo, o fraco crescimento em 2011 e a               

mudança do discurso econômico em prol da “Nova Matriz Econômica”, foram fatores que             

contribuíram para acelerar o ciclo econômico, de acordo com a TACE. É possível observar              

essa movimentação do Governo Federal nos gráficos 2, 3, 4 e 5. 

O aumento do crédito contribuiu para expandir a indústria de bens de capital, pois              

agora havia crescido a demanda por esse setor. O gráfico 6 mostra como a venda de veículos                 

subiu no Brasil entre os anos de 2010 e 2012, assim como é possível observar uma alta nos                  

indicadores de produção de Bbens de Capital no mesmo período, assim como uma elevação              

do Índice de Produção Industrial (Gráficos 7 e 8). Um aquecimento da demanda pelo setor de                

industrial tende a refletir nos preços dos produtos mais próximos ao consumidor (Gráficos 10              

e 11). 
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A alta dos preços forçou o governo a subir a taxa de juros básica (Selic) (Gráfico 9) e                  

contribuiu para retirar liquidez do crédito (Gráfico 4), provocando a redução na atividade             

econômica, até gerar desemprego (Gráfico 12). Essa contração do crédito contribuiu para a             

criação do ciclo econômico, que viu sua fase aguda entre 2016 e 2017. Diante de pouca                

margem nas contas públicas, juros altos e crescimento do risco-país, o Governo Federal não              

pôde continuar sua política de gastos e incentivo de crédito. 

Com isso, o ciclo econômico tornou-se mais agudo. A retirada de liquidez do crédito              

dificultou que empresas e famílias continuassem com o endividamento. A queda no consumo             

do varejo afetou o setor atacadista. Por sua vez, o setor atacadista diminuiu suas demandas               

para o setor industrial (Gráficos 10 e 11). A queda na atividade econômica levou ao               

desemprego, diminuição de renda e demanda agregada (Gráfico 12).  

Os austríacos concordam em relação aos economistas keynesianos quando se          

considera que redução da demanda agregada resultou em crise econômica. No entanto, para os              

austríacos, essa redução da atividade econômica é apenas um sintoma de todas as políticas              

fiscais e monetárias do governo antes do começo do ciclo.  

Para os keynesianos, a recessão foi aprofundada pela falta de políticas fiscais como             

forma de incentivar a atividade econômica. Ou seja, ambos os lados discordam em relação à               

causa e efeito. Para os austríacos, a baixa demanda agregada é um sintoma das distorções               

econômicas provocadas pelas políticas monetárias do governo, para os keynesianos, a           

diminuição da demanda agregada é a causa da recessão. 

O que os economistas não podem discordar é que a recessão da economia brasileira              

trouxe graves consequências para trabalhadores e empresários de todo o país. Até o presente              

momento, a economia brasileira ainda se recupera do cenário de recessão profunda vivida no              

período analisado. A CMN (Comitê Monetário Nacional) já reduziu as taxas de juros para              

5,5%, sendo de forma nominal a mínima histórica. O desemprego ainda atinge 11,8% da              

população segundo dados do PNAD. A taxa de crescimento do PIB ainda segue em baixa,               

sem conseguir atingir mais do que 2% de crescimento anual. O endividamento do Brasil              

também chegou na máxima histórica e o governo federal de Jair Bolsonaro vê na Reforma da                

Previdência uma forma de controlar o crescimento das despesas obrigatórias, de forma a dar              

margem para o orçamento da União no futuro. Diante disso, a recuperação poderá levar mais               

tempo do que o esperado.  
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CONCLUSÃO 

Essa monografia teve como objetivo fazer uma reflexão sobre a Teoria Austríaca dos             

Ciclos Econômicos e oferecer uma contribuição no debate econômico discorrendo uma           

interpretação da recessão econômica do Brasil entre os anos de 2014 e 2017 sob a ótica da                 

escola austríaca.  

Para cumprir este objetivo, no capítulo 1, foi apresentada a Escola Austríaca, seus             

principais economistas e contribuições, assim como a Teoria de Ciclos Econômicos e suas             

interpretações sobre juros, capital, tempo e moeda, que são aspectos fundamentais para            

compreender a dinâmica econômica dos ciclos. 

De forma a apresentar a teoria de forma prática, o capítulo 2 reúne dados relevantes               

sobre a economia brasileira no período de recessão. As variáveis econômicas foram            

observadas e interpretadas seguindo os passos da TACE, tais como: taxa de crescimento do              

PIB, comportamento da taxa de juros, operações de crédito, indicadores de produção            

industriais e de bens de capital, inflação no atacado e varejo, além do consumo de bens                

duráveis.  

Contudo, não é o objetivo deste trabalho encerrar a discussão acerca de ciclos             

econômicos e causas da recessão brasileira. Levando este ponto em consideração, foram            

levantadas limitações sobre a TACE, assim como as principais críticas sobre o método de              

análise da Escola Austríaca. O Capítulo 3 aborda brevemente o debate iniciado na             

Universidade de Cambridge durante os anos 1930, que reuniu Piero Sraffa e Friederich             

Hayek. Essa parte da monografia é concluída ao retomar o segundo capítulo com uma análise               

geral da recessão brasileira. 

Conforme dito acima, esse trabalho espera servir como auxílio de outros estudantes e             

contribuir para as futuras discussões acadêmicas sobre ciclos econômicos e a recessão da             

economia brasileira.   
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