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RESUMO 
 

PASSONI, N. H. Uma análise da Crise Brasileira de 2014 pela ótica da Teoria 

Austríaca Dos Ciclos Econômicos. São Paulo, 2019. Monografia de Bacharelado 

(Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuaria) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

O presente estudo tem como objetivo investigar as causas da recessão econômica 

brasileira durante o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, pela perspectiva 

da Escola Austríaca. Primeiramente, a Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos é 

apresentada para que, em seguida, seja possível utilizá-la como base teórica de 

análise da crise brasileira de 2014. As principais mudanças nas políticas econômicas 

do país desde a criação do Tripé Macroeconômico até a Nova Matriz Econômica são, 

em seguida, elucidadas, com o objetivo de relacionar tais ações com a criação da 

armadilha de crédito que resultou na destruição de valor estudada neste trabalho. Ao 

concluir a monografia, será possível entender que a crise em questão não foi 

resultante de uma intervenção esporádica na economia e nem de um cenário externo 

desfavorável, mas sim de contínuas políticas macroeconômicas que visavam 

subverter a lógica de mercado para os interesses de Estado. 

Palavras-chave: Escola Austríaca de Economia. Ciclos Econômicos. Economia 

brasileira. Nova Matriz Econômica. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

PASSONI, N. H. An Analysis of the 2014 Brazilian Crisis from the perspective of 

the Austrian Theory of Business Cycle. São Paulo, 2019. Bachelor Monograph 

(School of Economics, Business, Accounting and Actuaries) – Pontifical Catholic 

University of São Paulo. 

This study aims to investigate the causes of the Brazilian economic recession during 

the second term of President Dilma Rousseff, from the perspective of the Austrian 

School of Economics. First, the Austrian Theory of Business Cycle is presented, so 

that it can then be used as a theoretical basis for analyzing the Brazilian crisis. The 

main changes in the country's economic policies, from the creation of the 

Macroeconomic Tripod to the New Macroeconomic Matrix, are then elucidated, aiming 

to relate such actions with the creation of the credit trap that resulted in the destruction 

of value studied in this paper. In concluding the dissertation, it will be possible to infer 

that the Brazilian crisis was not merely the result of sporadic intervention in the 

economy nor of an unfavorable external scenario, but rather the result of continuous 

macroeconomic policies that aimed to subvert the market logic to State interests. 

Keywords: Austrian School of Economics. Business Cycle. Brazilian Economic Crisis. 

New Macroeconomic Matrix. 
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INTRODUÇÃO 
 

É de longa data a cultura de intervencionismo na República brasileira. Desde 

1901, com o controle dos investimentos de infraestrutura e serviços, por companhias 

estrangeiras, passando pelos anos 30, com a substituição das importações mediante 

o estímulo à industrialização, pela criação do monopólio estatal do petróleo em 1953 

(VIEIRA, 1974) e até mesmo pelos anos de 1964 até 1985, com a ditadura militar. A 

Nova República seguiu o mesmo caminho, com diversas intervenções econômicas e 

seguidas falhas de controle inflacionário. 

O presente trabalho visa analisar as peculiaridades do intervencionismo mais 

recente no Brasil, que originou a crise de 2014. A crise brasileira aqui estudada foi 

consequência de inúmeros choques de oferta e demanda, que acarretaram das 

políticas macroeconômicas que constituíram a Nova Matriz Econômica. Num 

ambiente de instabilidade política e econômica, a economia brasileira sai de um boom 

econômico para uma profunda depressão, registrando seguidas retrações no Produto 

Interno Bruto (PIB). 

Essa dinâmica pode ser explicada pela linha de pensamento da Teoria 

Austríaca dos Ciclos Econômicos (TACE), que integra várias ideias que são singulares 

à Escola Austríaca, tais como a estrutura do capital, a teoria monetária, o cálculo 

econômico e o empreendedorismo (SALERNO, 1996 apud MAHONEY, 2001). 

A TACE se baseia na ideia de que o aumento excessivo do crédito perverte o 

processo produtivo, gerando uma ilusão de que existem meios abundantes para a 

produção atual quando, na verdade, os meios existentes são muito menores do que 

aparentam e, portanto, não gera uma situação sustentável. Com o estímulo da 

atividade bancária com a baixa da taxa de juros, projetos que não teriam sido levados 

adiante (por não serem considerados “lucrativos”) sem a influência das manipulações 

dos bancos, agora podem ser iniciados. Esse cenário tem como consequência um 

aumento na demanda por meios de produção e por trabalho, ou seja, a expansão do 

crédito numa escala crescente faz com que os preços e os salários subam de forma 

correspondente. 

Entretanto, os meios materiais de produção e o trabalho disponíveis não 

aumentaram, ou seja, a produtividade continuou estagnada perante o aumento da 

quantidade de meios fiduciários. Assim, os meios de produção e o trabalho que foram 
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desviados para novos empreendimentos tiveram que ser tirados de outros 

empreendimentos. 

Desse modo, a expansão de crédito (ou seja, a impressão de notas fiduciárias 

ou a criação de empréstimos, tendo como lastro depósitos a vista) significa 

simplesmente um aumento inflacionário, e de nenhum modo representam uma 

genuína poupança. Assim, como isso é uma ilusão, os interesses dos empresários em 

criar uma estrutura de produção que na realidade não reflete as atuais preferências 

temporais do consumidor (manifestadas na poupança real disponível para a compra 

de bens de produção) vão terminar em colapso econômico. 

Com a decisão dos bancos de parar a expansão do crédito, colocando um 

freio no boom, será clara a falsa impressão de “lucratividade” que levou a 

investimentos injustificados, o que fará algumas empresas diminuírem suas escalas 

de operação, outras fecharem ou ir à falência. Após o boom há crise e depressão, 

com os preços entrando em colapso, pois a economia precisa se adaptar a essas 

perdas e à situação que elas trazem.  

Assim, a elaboração desta monografia segue o objetivo de compreender a 

natureza e o funcionamento dos ciclos econômicos pela perspectiva da Escola 

Austríaca e de como essa teoria pode ser usada para analisar as medidas 

governamentais que causaram a crise brasileira de 2014. Para tal, faz-se necessário 

entender os fundamentos da TACE para, em seguida, analisar as ações 

governamentais na economia no período de 1999 (com a implementação do Tripé 

Macroeconômico) até 2014. Assim, será possível relacionar tais políticas com a 

criação da armadilha de crédito que resultou na destruição de valor, analisada em 

seguida. 

A justificativa para a escolha do tema se dá pela duração da crise econômica 

brasileira de 2014, bem como sua correlação com a frouxidão orçamentária e política 

monetária expansiva, adotadas pelo governo vigente, no que tange a distorção dos 

indicadores de mercado, sobretudo nos bens de capital, que derivou dos princípios 

aplicados pela equipe econômica. Tais distorções levaram à maior desaceleração da 

economia brasileira em todo o período republicano, superando nesse sentido, 

inclusive, a década de 1980, considerada a “década perdida”, introduzindo o país em 

uma “nova década perdida”. 

Cabe, também, salientar que é de suma importância o entendimento dos 

ciclos econômicos, haja visto o impacto direto de seus efeitos na economia real. A 
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escolha da Escola Austríaca como uma abordagem para analisar o problema 

brasileiro é importante por ir de contraponto com a ideia de que “estimular” a atividade 

econômica e “encorajar o crescimento” recorrendo a uma nova extensão do crédito 

permitiria que a depressão terminasse e traria uma recuperação da economia. 

O presente trabalho está dividido em três capítulos além da introdução e 

conclusão. No primeiro deles, será explicada a teoria dos ciclos econômicos pela 

abordagem da Escola Austríaca, que relaciona as flutuações arbitrarias da taxa de 

juros à existência de cadeias produtivas ineficientes – os chamados malinvestments. 

No segundo capítulo, primeiramente será apresentada uma análise histórica 

e institucional sobre o período anterior e posterior à aplicação da “Nova Matriz 

Econômica”. A segunda parte do segundo capítulo tem como objetivo analisar as 

particularidades das instituições brasileiras que as diferenciam de suas contrapartes 

previstas.  

No terceiro capítulo, será analisado o resultado das políticas econômicas 

estudadas no capítulo anterior – que foram não apenas malinvestments, mas também 

um aumento significativo no nível de endividamento das famílias, fator agravado com 

o aumento dos juros para o controle inflacionário. 

Por fim, apresenta-se as considerações finais do trabalho. 
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1     A TEORIA AUSTRÍACA DOS CICLOS ECONÔMICOS 
 

A Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos (TACE) é, essencialmente, uma 

teoria de causas, manifestações, e implicações de erro em massa; em suma, é uma 

teoria que explica como aglomerados de erros podem ocorrer dentro da economia de 

mercado aberto. 

A TACE é, até dentro da heterodoxia econômica, pouco influente na análise 

das macro-conjunturas modernas. Contudo, suas ideias sobre o funcionamento das 

economias de mercado, bem como dos efeitos imprevistos das intervenções 

governamentais, nos trazem grandes percepções sobre o desempenho recente da 

economia brasileira. Este capítulo tem como objetivo apresentar o panorama do qual 

partem esses teóricos. 

 

1.1 Como se originam os Ciclos 

 

Para compreendermos a abordagem da Escola Austríaca1 sobre os ciclos 

econômicos, devemos partir de uma causalidade. Para os pensadores dessa escola 

de pensamento econômico, a ocorrência dos ciclos ocorre exclusivamente devido à 

disparidade entre a taxa de juros natural de uma economia – aquela em que há um 

equilíbrio entre poupança disponível e investimentos – e aquela de fato manifestada 

na economia real. 

Essa relação é definida originalmente por Knut Wicksell, em sua obra Interest 

& Prices (1898), que defende que existe, na economia, uma certa taxa de juros que é 

neutra em relação aos preços, e não tende a aumentá-los ou reduzi-los. Em teoria, 

essa taxa de juros natural seria, necessariamente, igual à determinada pela oferta e 

demanda de fundos para empréstimos – estes que incluem todas as formas de crédito, 

como empréstimos, títulos ou depósitos de poupança. 

Entretanto, a taxa natural de juros sobre o capital, para Wicksell, difere da taxa 

de juros cobrada pelo banco no curto prazo, esta que pode ser artificialmente 

manipulada para ficar acima ou abaixo da taxa natural de juros, conforme os 

 
1 A Escola Austríaca é uma escola de pensamento econômico que defende que o mecanismo de preços 
tem uma ordem espontânea. Segundo essa corrente de pensamento, as escolhas humanas são 
demasiadamente complexas e subjetivas para que se modele matematicamente a economia. O 
mainstream incorporou algumas contribuições austríacas, como a teoria do valor subjetivo e o debate 
sobre o problema do cálculo econômico (ROCKWELL, 2008). 
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interesses econômicos dos bancos, o que, em sua teoria, poderia afetar o 

comportamento dos preços e no poder de compra do ouro. 

O autor observa que: 

 
It is thus confidently to be expected that the Bank rate, or more generally the 
money rate of interest, will always coincide eventually with the natural capital 
rate, or rather that it is always tending to coincide with an ever-changing 
natural rate (WICKSELL, 1898, p.117). 

 

Ou seja, mesmo sendo conceitos distintos, é esperado que a taxa de juro 

bancária tenha a tendência a sempre convergir para a taxa natural de juros. Porém, a 

priori, é incerto que este resultado seja alcançado com rapidez suficiente para evitar 

um aumento contínuo dos preços em momentos em que a taxa do capital está subindo 

(quando a taxa bancária estiver abaixo da taxa natural), ou para evitar uma queda 

gradual nos preços quando a taxa de capital está caindo (e, consequentemente, a 

taxa bancária é maior do que a taxa natural). 

Ludwig von Mises foi o primeiro autor, em The Theory of Money and Credit 

(1912), a agregar a esse conceito a teoria do capital de Carl Menger e Eugene von 

Bohm-Bawerk, criando assim, uma teoria sobre os ciclos econômicos. Ele propôs que 

a taxa de juros natural reflete as preferências intertemporais2 dos poupadores e 

equilibra a economia entre consumo presente e futuro, e que as taxas de juros 

artificialmente baixas – ou seja, que sofrem intervenção externa para estarem abaixo 

do seu nível natural – acarretam em uma má alocação de capital.  

Mises (1912) discorre sobre as consequências que uma alteração arbitrária 

na taxa de juros da economia3 trás na percepção dos agentes econômicos sobre o 

funcionamento corrente da economia, e de como isso pode afetar suas decisões. Os 

indivíduos tomariam decisões que, antes dessa intervenção, considerariam inviáveis. 

Eles lidam com os produtos à sua disposição de maneira diferente, os alocando 

diferentemente entre o emprego atual e o emprego futuro.  Assim, a percepção dos 

agentes econômicos estaria distorcida caso as alterações na alocação de bens por 

eles não se compensarem, e deixarem um excedente numa ou noutra direção. O autor 

conclui: 

 

 
2 Preferência dos agentes econômicos por consumo presente em detrimento de consumo futuro.  
3 Sendo que, para Mises, o juro originário seria “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” (MISES, 1966, p.605). 
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This alteration in the size of the national subsistence fund is the most 
immediate cause of the variation which occurs in the rate of interest; and 
since, as has been shown, it is by no means unequivocally determined by the 
extent and direction of the fluctuation in the stock of money in the broader 
sense, but depends upon the whole social distributive structure, no direct 
relationship can be established between the variations in the stock of money 
in the broader sense and the variations in the rate of interest (MISES, 1912, 
p. 350). 
 

Mas se a alteração no tamanho do fundo nacional de subsistência não é 

determinada pela flutuação monetária, e sim dependente de toda a estrutura social 

distributiva, como conceituar essa variável? Oppers (2002) explica a dinâmica de 

alocação intertemporal de recursos consistentes, tratada pelos economistas 

austríacos: 

 
The coordination between the intertemporal spending plans of consumers and 
the investment plans of entrepreneurs has its basis in the market for “loanable 
funds”. This is where consumers offer their savings (the willingness to forgo 
consumption) to entrepreneurs who invest in production technologies to 
produce future output. After Wicksell, Austrians call the price that clears the 
market for loanable funds, and this makes the intertemporal allocation of 
resources internally consistent, the “natural” rate of interest. At this rate of 
interest, the savers’ total reward for their patience – the interest payment – is 
exactly equal to the expansion of future output made possible by the added 
value of the longer, more roundabout production processes (OPPERS, 2002, 
p. 4-5). 
 

Ou seja, quando há equilíbrio entre a disposição dos consumidores em 

renunciar o consumo e os planos de investimento dos empresários, a taxa de juros do 

mercado é igual à taxa de juros natural. Nesse cenário descrito por Oppers (2002) 

acima, está em vigor o preço que melhor reflete o mercado de fundos emprestáveis. 

Isso é elucidado por Rothbard, em A Grande depressão Americana (2012): 

 
Uma taxa mais baixa de preferência temporal será refletida em maiores 
proporções entre investimento e consumo, no prolongamento da estrutura de 
produção, e em formação de capital. Preferências temporais mais altas, por 
outro lado, refletir-se-ão em taxas de juros puras mais altas e numa proporção 
menor entre investimento e consumo. As taxas de juros finais do mercado 
refletem a taxa de juros pura mais ou menos o risco empresarial e os 
componentes do poder de compra (ROTHBARD, 2012, p.52). 
 

Dado que, para os teóricos da escola austríaca, a taxa de juros que melhor 

faz a alocação eficiente de recursos no tempo é aquela determinada pela oferta e 

demanda dos fundos emprestáveis, a própria existência de um sistema de reservas 

fracionárias  



15 
 

 
 

fracionárias4, por si só, já culminaria na existência de ciclos econômicos. Esse 

problema é aprofundado por Frederich August von Hayek em Prices and Production 

(1931), onde é propriamente formalizada a teoria austríaca dos ciclos econômicos, 

além de reforçá-la com as ideias de David Ricardo e Stuart Mill. 

Hayek complementou que questões estruturais da economia real, além das 

reservas fracionárias, distorcem essa alocação eficiente e fazem com que a taxa de 

juros esteja sempre abaixo de seu nível natural. O autor vai além, complementando 

que o banco central deveria contrair o crédito proporcionalmente ao aumento da 

demanda, o que não é a prática atual desse tipo de organização – e sim uma 

abstração utópica –, pois a opinião mainstream ainda sustenta a ideia de que é dever 

dos bancos centrais acomodar o comércio e expandir o crédito ao decorrer do 

aumento da demanda: 

 
To compensate for the change in the proportion between the base furnished 
by the credit and the superstructure erected upon it, it would be necessary for 
them actually to contract credit proportionally. It is probably entirely Utopian to 
expect anything of that kind from central banks so long as general opinion still 
believes that it is the duty of central banks to accommodate trade and to 
expand credit as the increasing demands of trade require (HAYEK, 1967, 
p.292). 
 
 

1.2 Os caminhos do malinvestment 

 

Uma vez que temos a estrutura para entender o resultado das flutuações no 

mercado monetário na economia real, podemos partir para uma situação idealizada. 

O que, então, ocorre em uma economia em que a sua taxa de juros sempre esteja a 

par da taxa de juros natural?  

Em uma economia de tal tipo não haveria distorção em relação à percepção 

do valor dos recursos existentes. Investimentos que tivessem retorno acima da taxa 

natural seriam feitos ampliando a capacidade produtiva da economia, até que níveis 

maiores de poupança gerariam uma redução nesta taxa. 

 
4 O sistema de reservas fracionárias estabelece que apenas uma fração do dinheiro depositado em um 
banco precisa necessariamente ficar detido em posse da instituição. Ou seja, é um meio através do 
qual as instituições financeiras são autorizadas a fazer empréstimos e operações financeiras que 
totalizam uma quantia superior àquela apresentada em seus depósitos em caixa. A quantidade mínima 
de reserva fracionária – correspondente à uma fração dos depósitos bancários – é definida pela 
autoridade monetária do país (o Banco Central) (MISES, 1912). 
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Assim, por problemas já citados, economias de mercado recorrentemente se 

encontram com taxas de juros vigentes abaixo do seu nível natural e, em decorrência 

disto, surgem os ciclos econômicos, estes que serão abordados a seguir. 

Essencialmente, a teoria de Hayek demonstra como uma perturbação 

monetária pode induzir a uma descoordenação intertemporal das atividades 

econômicas (o boom artificial5), como a descoordenação acaba sendo reconhecida (o 

bust6) e quais ajustes são necessários para a indução de dinheiro descoordenada (a 

recuperação). Essa dinâmica do funcionamento econômico será explicada a seguir. 

O boom começa com uma expansão artificial de crédito, independentemente 

de onde ela venha – interferência governamental via Banco Central ou taxas bancárias 

em sistemas de reserva fracionária. Nesse cenário, a taxa de juro praticada pelo 

mercado seria arbitrariamente alterada para um patamar inferior à taxa natural de 

juros, provocando um desequilíbrio entre a poupança total da economia e a 

disponibilidade de crédito no mercado. 

Este aumento ilusório na liquidez é interpretado pelos agentes como um 

aumento nos fundos reais de empréstimo, ou seja, os empreendedores entendem que 

esse aumento no crédito é reflexo do aumento da poupança real da economia – e não 

simplesmente uma injeção artificial de crédito – e, para estarem aptos a suprir a 

demanda futura inerente, passam a fazer investimentos de longo prazo que antes não 

seriam lucrativamente viáveis – em uma situação em que a taxa de juros não tivesse 

sido influenciada por manipulações bancárias. Mises (1978) elabora as 

consequências imediatas na economia derivadas do aumento do nível de produção: 

 
The more active state of business leads to increased demand for production 
materials and for labor. The prices of the means of production and the wages 
of labor rise, and the increase in wages leads, in turn, to an increase in prices 
of consumption goods. If the banks were to refrain from any further extension 
of credit and limited themselves to what they had already done, the boom 
would rapidly halt. But the banks do not deflect from their course of action; 
they continue to expand credit on a larger and larger scale, and prices and 
wages correspondingly continue to rise (MISES, 1978, p. 28). 
 

Ou seja, para que haja um compasso entre o consumo futuro e o presente, os 

empreendedores irão investir aumentando a estrutura de capital da economia. A 

 
5 Período de expansão artificial de crédito, marcado por prosperidade e euforia. Entretanto, tal quadro 
é insustentável no longo prazo, pois esse novo dinheiro – confundido pelos agentes econômicos por 
fundos reais de empréstimo gera, na verdade, apenas um efeito inflacionário, danoso à economia. 
6 Período no qual os efeitos danosos do boom se refletem na economia. Os agentes passam a perceber 
que os sinais de preços eram mentiras e as taxas de juros aumentam. O capital investido é 
desvalorizado e os investimentos que eram considerados rentáveis apenas durante o boom quebram. 
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consequência prática desse aumento de liquidez é o aumento no nível de atividade 

econômica, visto que a demanda por materiais de produção e mão de obra faz com 

que o preço dessas variáveis aumente – e dado que os bancos não cessam a 

expansão de crédito, os preços e os salários continuam correspondentemente 

aumentando, conforme a demanda aumenta. 

 Contudo, como já foi definido, essa expansão de crédito não é natural – 

originada de uma mudança nas preferências intertemporais dos indivíduos –, mas sim 

artificialmente construída. Então, com o passar do tempo, a ainda incompleta 

reestruturação de capital é revelada como inconsistente com as disponibilidades de 

recursos reais – com a poupança real da economia. 

 
This upward movement could not, however, continue indefinitely. The material 
means of production and the labor available have not increased; all that has 
increased is the quantity of the fiduciary media which can play the same role 
as money in the circulation of goods. The means of production and labor which 
have been diverted to the new enterprises have had to be taken away from 
other enterprises. Society is not sufficiently rich to permit the creation of new 
enterprises without taking anything away from other enterprises (MISES, 
1978, p. 29). 
 

Entretanto, é inviável que esse movimento ascendente continue 

indefinidamente. Os meios materiais de produção e a mão-de-obra disponível não 

aumentaram; tudo o que aumentou foi a quantidade de moeda fiduciária que pode 

desempenhar o mesmo papel que o dinheiro na circulação de mercadorias. Enquanto 

a expansão de crédito continuar, esse cenário não será percebido pelos agentes 

econômicos. Mas uma tentativa de impedir a correção do mercado, ao criar cada vez 

mais crédito, resultaria em um aumento contínuo e ainda mais rápido dos preços 

Apesar disso, a inflação e o boom podem continuar tranquilamente apenas 

enquanto o público pensar que o movimento de alta dos preços vai parar num futuro 

próximo. Mises (1978) apresenta como se dá a dinâmica do consumo quando os 

agentes econômicos percebem que a inflação continuará indefinidamente: 

 
As soon as public opinion becomes aware that there is no reason to expect 
an end to the inflation, and that prices will continue to rise, panic sets in. No 
one wants to keep his money; because its possession implies greater and 
greater losses from one day to the next; everyone rushes to exchange money 
for goods, people buy things they have no considerable use for without even 
considering the price, just in order to get rid of the money (MISES, 1978, p. 
29). 
 

Interessante ressaltar que a expansão monetária não é distribuída de forma 

homogênea em todos os setores da economia. Os primeiros a receberem o dinheiro 
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recém “criado” irão utilizá-lo em um determinado nível de preços e, conforme evolui o 

processo inflacionário, o dinheiro difundido pela sociedade irá se desvalorizar, 

diminuindo o poder de compra dos últimos participantes, de forma gradativa. 

A ideia central dos austríacos é que o dinheiro novo entra em um ponto 
específico do sistema econômico e, sendo assim, ele é gasto em certos bens 
e serviços particulares, até que, gradualmente, vai-se espalhando por todo o 
sistema, assim como um objeto qualquer, ao ser atirado na superfície de um 
lago, forma círculos concêntricos com diâmetros progressivamente maiores, 
ou como quando se derrama mel no centro de um pires e ele vai-se 
espalhando a partir do montículo que se forma no ponto em que está sendo 
derramado (analogias, respectivamente, de Mises e Hayek). 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 (IORIO, online, 2012). 
 

Para Hayek (1970), a ordem na qual um aumento contínuo na corrente 

monetária eleva os diferentes preços é crucial para uma compreensão dos efeitos da 

inflação. Em toda a análise convencional se considera que um aumento nos preços 

médios significa que todos os preços sobem ao mesmo tempo e em mais ou menos a 

mesma porcentagem, ou que isso pelo menos fosse verdade em relação a todos os 

preços atualmente determinados pelo mercado, deixados de fora apenas alguns 

preços fixados por regulamentação ou contratos de longo prazo. Mas isso, segundo o 

autor não é verdade ou mesmo possível: 

 
The crucial point is that so long as the flow of money expenditure continues 
to grow and prices of commodities and services are driven up, the different 
prices must rise, not at the same time but in succession, and that in 
consequence, so long as this process continues, the prices which rise first 
must all the time move ahead of the others. This distortion of the whole price 
structure will disappear only sometime after the process of inflation has 
stopped (HAYEK, 1970, p. 96). 

 

O influxo do dinheiro adicional no sistema sempre ocorre em algum ponto 

particular. Sempre haverá algumas pessoas que têm mais dinheiro para gastar antes 

das outras. Quem são essas pessoas dependerá da maneira particular em que o 

aumento no fluxo da moeda adicional está sendo induzido. Pode ser gasto em primeira 

instância pelo governo em obras públicas ou aumento de salários, ou pode ser gasto 

por investidores mobilizando saldos de caixa, ou tomando emprestado para esse 

propósito; pode ser gasto em primeira instância em valores mobiliários, em bens de 

investimento, em salários ou em bens de consumo. 

 
It will then in turn be spent on something else by the first recipients of the 
additional expenditure, and so on. The process will take very different forms 
according to the initial source or sources of the additional money stream; and 
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all its ramifications will soon be so complex that nobody can trace them. But 
one thing all these different forms of the process will have in common: that the 
different prices will rise, not at the same time but in succession, and that so 
long as the process continues some prices will always be ahead of the others 
and the whole structure of relative prices therefore very different from what 
the pure theorist describes as an equilibrium position (HAYEK, 1970, p. 97). 
 

Hayek explica que sempre existirá o que pode ser descrito como um gradiente 

de preços em favor das mercadorias e serviços que cada incremento do fluxo de 

dinheiro atinge primeiro, e para a desvantagem de grupos sucessivos que atinge mais 

tarde. Assim, o processo inflacionário derivado da expansão artificial de crédito não 

só desvaloriza o poder de compra dos agentes, mas também é um componente do 

aumento da desigualdade social. 

O autor continua sua análise de que se tal alteração dos preços relativos 

persistir por algum tempo, naturalmente isso afetará a alocação de recursos. Esse 

impacto persistirá apenas à medida que a inflação continuar a uma determinada taxa: 

 
To such a change in relative prices, if it has persisted for some time and comes 
to be expected to continue, will of course correspond a similar change in the 
allocation of resources: relatively more will be produced of the goods and 
services whose prices are now comparatively higher and relatively less of 
those whose prices are comparatively lower. This redistribution of the 
productive resources will evidently persist so long, but only so long, as inflation 
continues at a given rate (HAYEK, 1970, p. 98). 
 

Em síntese, uma vez iniciada a distorção no processo produtivo, é impossível 

que o Banco Central – normalmente o criador do primeiro floco dessa bola de neve – 

a conserte. Haveriam, aqui, duas opções: (i) a manutenção dessa política 

expansionista, o que gerará inflação e culminará ao descrédito dos agentes 

econômicos na moeda vigente; ou (ii) a suspensão da expansão de crédito a tempo 

de evitar o colapso da moeda, o que pode ser um processo doloroso para a economia, 

mas deve ser encarado como inevitável. Essa segunda alternativa é esclarecida por 

Mises: 

 
If, on the contrary; the banks decided to halt the expansion of credit in time to 
prevent the collapse of the currency and if a brake is thus put on the boom, it 
will quickly be seen that the false impression of "profitability" created by the 
credit expansion has led to unjustified investments. Many enterprises or 
business endeavors which had been launched thanks to the artificial lowering 
of the interest rate, and which had been sustained thanks to the equally 
artificial increase of prices, no longer appear profitable. Some enterprises cut 
back their scale of operation, others close down or fail. Prices collapse; crisis 
and depression follow the boom. The crisis and the ensuing period of 
depression are the culmination of the period of unjustified investment brought 
about by the extension of credit (MISES, 1978, p. 30). 
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Os projetos que devem sua existência ao fato de que só pareciam “lucrativos” 

nas condições artificiais criadas no mercado pela expansão do crédito e o aumento 

nos preços que resultaram deles, deixaram de ser “lucrativos”. O capital investido 

nessas empresas é perdido na medida em que os projetos são cancelados. 

Ou seja, as novas carências percebidas são refletidas no aumento dos preços 

dos recursos não comprometidos e em um aumento correspondente na demanda por 

crédito. Esses recursos aumentados exigem a liquidação ou o abandono do capital 

mal alocado, e o trabalho complementar a esse capital se torna desempregado. 

 
The economy must adapt itself to these losses and to the situation that they 
bring about. In this case the thing to do, first of all, is to curtail consumption 
and, by economizing, to build up new capital funds in order to make the 
productive apparatus conform to the actual wants and not to artificial wants 
which could never be manifested and considered as real except as a 
consequence of the false calculation of "profitability" based on the extension 
of credit (MISES, 1978, p. 31). 
 

Mas apesar de o boom artificial derivar da expansão de crédito e da redução 

da taxa de juros como consequência da intervenção bancária, durante o período 

dessa expansão, a taxa de juros pode ser progressivamente aumentada pelos bancos; 

de um ponto de vista puramente aritmético. Ela pode até mesmo ficar em um nível 

mais alto do que no início do boom. Porém, Mises (1978) ressalta que essa elevação 

da taxa de juros pode ser insuficiente para reestabelecer o equilíbrio no mercado e 

impedir o boom doentio, pois o aumento na taxa de juros bancária deve compensar o 

aumento inflacionário durante o período da expansão de crédito. Isso serviria para 

compensar os credores pelas perdas que a diminuição do poder de compra acarreta. 

 
For in a market where the prices are rising continually gross interest must 
include in addition to interest on capital in the strict sense – i.e., the net rate 
of interest – still another element representing a compensation for the rise in 
prices arising during the period of the loan. If the prices rise in a continuous 
manner and if the borrower as a result gains a supplementary profit from the 
sale of the merchandise which he bought with the borrowed money he will be 
disposed to pay a higher rate of interest than he would have paid in a period 
of stable prices; the capitalist, on the other hand, will not be disposed to lend 
under these conditions, unless the interest includes a compensation for the 
losses which the diminution in the purchasing power of money entails for 
creditors (MISES, 1978, p. 31-32). 
 

Assim, se os bancos não levarem em conta essas condições ao 

estabelecerem a taxa de juros, a taxa de juros bancária continuará sendo considerada 

artificial, em um nível abaixo da taxa de juros natural, mesmo que, de um ponto de 
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vista puramente aritmético, ela aparente ser bem mais alta do que aquela que 

prevalecia em condições “normais”. 

Essa situação ocorreu, de certa maneira, no Brasil, no período a ser estudado 

neste trabalho. Essa dinâmica será explorada com mais aprofundamento e detalhes 

no próximo capítulo. 

Uma vez que a reversão do ciclo econômico se configura em seguir a 

mudança na política bancária, torna-se muito difícil obter empréstimos por causa da 

restrição geral de crédito. A taxa de juros, consequentemente, aumenta muito rápido 

como resultado de um súbito pânico. Porém, dois fatores podem ajudar a prolongar o 

período de depressão: (i) a manutenção de taxas de juros muito baixas, do ponto de 

vista aritmético; e (ii) a rigidez dos salários nominais. Mises (1978) elabora o primeiro 

ponto: 

 
It is a well-known phenomenon, indeed, that in a period of depressions a very 
low rate of interest – considered from the arithmetical point of view – does not 
succeed in stimulating economic activity. The cash reserves of individuals and 
of banks grow; liquid funds accumulate, yet the depression continues. (…) As 
is natural, capitalists wish to avoid the risk of losses from the devaluations 
contemplated by various governments. Given that the considerable monetary 
risks which the possession of bonds or of other interest-bearing securities 
entail are not compensated by a corresponding increase of the rate of interest, 
capitalists prefer to hold their funds in a form that permits them, in such a case, 
to protect their money from the losses inherent in an eventual devaluation by 
a rapid conversion to a currency not immediately menaced by the prospect of 
devaluation (MISES, 1978, p. 32). 
 

Para Mises, esta é a razão pela qual os detentores de capital permitem que 

suas contas bancárias cresçam, embora retornem apenas juros muito baixos, e 

prefiram acumular ouro, que não apenas não paga juros, mas também envolve 

despesas de armazenamento. Já sobre o segundo ponto: 

 
Another factor which is helping to prolong the present period of depression is 
the rigidity of wages. Wages increase in periods of expansion. In periods of 
contraction they ought to fall, not only in money terms, but in real terms as 
well. By successfully preventing the lowering of wages during a period of 
depression, the policy of the trade unions makes unemployment a massive 
and persistent phenomenon (MISES, 1978, p. 33). 
 

Essa política, segundo o economista, adia a recuperação indefinidamente. 

Enquanto os preços e os salários não se adaptarem à quantidade de dinheiro em 

circulação, a economia não voltará à sua situação normal. Porém, enquanto há a 

manutenção da expansão de crédito, piores serão as consequências dos 

malivestments e do movimento de especulação: 
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The longer the period of credit expansion and the longer the banks delay in 
changing their policy; the worse will be the consequences of the 
malinvestments and of the inordinate speculation characterizing the boom; 
and as a result the longer will be the period of depression and the more 
uncertain the date of recovery and return to normal economic activity (MISES, 
1978, p. 34). 
 

Em resumo, o colapso é seguido por uma recuperação, na qual os ajustes do 

mercado em preços relativos e salários permitem a reabsorção eventual de capital e 

mão-de-obra desempregados na estrutura de produção. O aparato produtivo precisa 

se adaptar aos desejos reais e não aos desejos artificiais que nunca poderiam se 

manifestar e serem considerados como reais, exceto como consequência do falso 

cálculo de “rentabilidade” baseado na expansão artificial de crédito. 

Mises (1966) evidencia que, como os custos de produção aumentam em 

decorrência da expansão de crédito, tanto os empresários que expandiram suas 

atividades quanto aqueles que continuam produzindo o mesmo que antes precisarão 

de mais recursos após o boom: 

 
Se a expansão de crédito consiste numa única injeção, não repetida, de uma 
determinada quantidade de moeda fiduciária no mercado de crédito, o boom 
não poderá durar muito tempo. Os empresários não conseguem obter os 
recursos de que necessitam para dar continuidade aos seus projetos. A taxa 
bruta de juro do mercado aumenta porque a maior demanda por empréstimos 
não é contrabalançada por um correspondente aumento na quantidade de 
moeda disponível para empréstimo. Os preços das mercadorias caem porque 
alguns empresários vendem seus estoques e outros se abstêm de comprar. A 
atividade empresarial se contrai novamente. A alta termina porque as forças 
que a provocaram deixaram de atuar. A quantidade adicional de crédito 
circulante esgotou a sua capacidade de influir sobre preços e salários (MISES, 
1966, p. 633-634). 
 

Assim, sem novas injeções de meios fiduciários, é necessário que os salários 

e preços se ajustem à nova relação monetária. Ou seja, para que a taxa de juro de 

mercado volte aos patamares da taxa de juros natural, a economia passa por um 

processo de recessão. 

Garrison (2001) elucida os aspectos da dinâmica, tanto no âmbito de uma taxa 

de juros bancária que reflita o equilíbrio entre credores e devedores, quanto na 

situação no qual essa relação sofre interferência e é “maquiada”: 

 
The market works; it tailors production decision to consumption preferences. 
But production takes time, and as the economy becomes more capital 
intensive, the time element takes on greater significance. The role of the 
interest rate in allocating resources over time becomes an increasingly critical 
one. Still, if the interest rate is right, that is, if the interplay between lenders 
and borrowers is allowed to establish the natural rate, then the market works 
right. However, if the interest rate is wrong, possibly because of central bank 
policies aimed at “growing the economy”, then the market goes wrong. The 
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particulars of just how it goes wrong, just when the misallocations are 
eventually detected, and just what complications the subsequent reallocation 
might entail are all dependent on the underlying institutional arrangements 
and on the particular actions of policy makers and reactions of market 
participants (GARRISON, 2001, p.13). 
 

Na visão de Mises – o que também é consenso geral no pensamento da 

Escola Austríaca –, não é tarefa dos bancos remediar as consequências da escassez 

de capital ou os efeitos da política econômica equivocada pela expansão do crédito: 

 
the rate of interest which arises on the market, through an expansion of credit, 
can only produce temporary results, and that the initial recovery will be 
followed by a deeper decline which will manifest itself as a complete 
stagnation of commercial and industrial activity The economy will not be able 
to develop harmoniously and smoothly unless all artificial measures that 
interfere with the level of prices, wages, and interest rates, as determined by 
the free play of economic forces, are renounced once and for all. (MISES, 
1978, p. 35). 
 

Como foi elucidado ao longo do capítulo, a expansão de crédito aliada à uma 

taxa de juros abaixo do seu patamar natural causa uma reestruturação do processo 

produtivo que não está alinhada às escolhas dos consumidores. Os economistas 

austríacos encaram a recessão que se segue desse cenário como um processo 

necessário para o ajuste da economia, após os equívocos originados anteriormente – 

e não como algo a ser combatido. Isso pois essa correção, por mais árdua que seja, 

é o único meio pelo qual a produção voltará à sua normalidade. 
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2     A DECOLAGEM 
 

Para a visão da Escola Austríaca, como elucidado no capítulo anterior, o 

estudo dos ciclos econômicos deve ser voltado ao entendimento do boom, que produz 

malinvestments que destroem a economia. Tendo isto em vista, o foco desse capítulo 

será compreender a dinâmica histórica por detrás das políticas macroeconômicas que 

levaram ao bust que culminaram na crise de 2014, e, em um segundo momento, 

dando ênfase à expansão monetária e à estatização do crédito.  

 

2.1 Análise histórica 

 

O período de boom que precede a crise estudada neste trabalho foi um 

momento áureo na economia brasileira, com forte entusiasmo internacional pelo seu 

melhor desempenho econômico em décadas. A seguir, será desenvolvida a narrativa 

das condições macroeconômicas que foram criadas no país após o fim da 

hiperinflação nos anos 1990 e das políticas macroeconômicas desenvolvimentistas 

aplicadas durante os anos de crescimento econômico, que resultaram no 

desfalecimento da economia brasileira. 

 

2.1.1 O Tripé Macroeconômico 

 

A adoção do chamado tripé macroeconômico7 foi um grande marco na 

economia brasileira. O processo de implementação dessa diretriz durou cerca de seis 

meses e foi finalizado em meados de 1999. 

O primeiro componente adotado pelo governo brasileiro foi a meta de 

superávit primário8 – uma decisão não autônoma, mas sim diretamente relacionada 

com os termos do acordo que o Brasil fez no final de 1998 junto ao FMI9. A premissa 

é que para o Brasil tomar empréstimo com a instituição, teria de se comprometer com 

 
7 O tripé macroeconômico é uma diretriz de política econômica que recebe esse nome por compor-se 
de três pilares: metas de inflação, câmbio flutuante e meta fiscal. De grosso modo, é a política 
econômica adotada pelo governo brasileiro até os dias de hoje, desde 1999 (BRESSER-PEREIRA, 
2013). 
8 O resultado primário é a diferença entre receitas governamentais (arrecadações tributárias e não-
tributárias) e despesas governamentais (exceto pagamento de juros da dívida). 
9 As inseguranças política e econômica – devido às eleições brasileiras e às crises na Rússia e na Ásia 
– geraram uma fuga de capitais estrangeiros do Brasil, em uma magnitude que colocava em risco a 
manutenção da âncora cambial. Diante deste cenário, o governo brasileiro faz um empréstimo de US$ 
42 bilhões com o FMI (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 1998). 
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o cumprimento de determinadas condicionalidades, que incluíam a capacidade de 

honrar com os termos do empréstimo, ou seja, o pagamento do serviço da dívida. 

Essas metas foram estabelecidas para o ano de implementação (1998) e para os três 

anos seguintes: 3,1% do PIB em 1999, 3,25% em 2000 e 3,35% em 2001 (ALÉM; 

GIAMBIAGI, 1999). 

Entre 1998 e 2004, uma das técnicas utilizadas para chegar na meta de 

superávit primário foi o aumento da carga fiscal e também da base de incidência (IPI 

e ICMS). O ajuste para a redução de gastos foi feito nos investimentos, dado que a 

maioria dos gastos governamentais estão previstos na Constituição. 

Em 13 de janeiro de 1999, o Brasil abandona o sistema de âncora cambial – 

que tinha sido base para o Plano Real, em que o uso do câmbio era um instrumento 

essencial para o controle inflacionário – e passa a vigorar a política de câmbio 

flutuante suja – na qual o Banco Central (BC) intervém de maneira razoavelmente 

sistemática na taxa de câmbio, porém sem uma meta. A adoção deste mecanismo foi 

necessária, pois a partir de 1998 ocorre uma fuga de capitais no Brasil, devido à 

percepção de risco em relação aos países emergentes, tornando insustentável a 

manutenção da banda cambial. Assim, a política cambial passa a ser mais próxima 

da lógica preconizada pelo Consenso de Washington, de um câmbio mais livre 

(PRATES, 2015). 

Com o abandono da âncora, a política monetária passou a ser instrumento 

básico de controle da inflação após a adoção do sistema de metas de inflação. A 

premissa era ter pré-definido uma meta de qual seria a taxa de inflação desejada por 

parte da autoridade monetária, e era pressuposto que a política monetária, por meio 

da taxa de juros, tivesse como meta única o controle inflacionário. Outro pressuposto 

para o funcionamento efetivo do controle de inflação com esse sistema é a 

transparência do BC em relação ao cumprimento da meta de inflação. Assim, o agente 

racional teria isso como um parâmetro para a formação de preços e não teria motivos 

para especular contra a própria meta. Seria uma forma de garantir um alinhamento 

das expectativas dos agentes racionais (GIAMBIAGI; CARVALHO, 2001). 

Assim, os componentes do “tripé macroeconômico” são: (i) política monetária 

com objetivo de estabilidade da taxa de inflação de curto-prazo e de inflação baixa a 

longo-prazo. Para isto, existia a meta operacional de inflação declinante, utilizando 

como instrumento a taxa de juros de curto prazo; (ii) política fiscal com objetivo de 

manter a dívida pública como proporção do PIB baixa e estável no médio e longo 
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prazo. Para isto, existia a meta de superávit primário, que utilizava como instrumento 

a redução do investimento público; e (iii) política cambial com objetivo de dar 

autonomia à política monetária. Assim, não existia nenhum tipo de meta operacional, 

pois seguia a lógica de câmbio flutuante sujo (OREIRO, 2015). 

Essas regras foram estabelecidas durante o segundo mandato do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso. O primeiro mandato do Presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, apesar de ser o começo de um processo de transformação na política 

econômica, ainda foi composto de mudanças muito pontuais (podemos citar como 

exemplo a minirreforma tributária e reforma na previdência). De grosso modo, o 

primeiro governo Lula foi responsável não só pela manutenção do regime de política 

econômica criado ao longo da década anterior, como também o reforçou. 

A posse de Lula em 2003 foi seguida da nomeação de uma equipe econômica 

ortodoxa e conservadora, que contou com nomes como Henrique Meirelles no BC e 

Antônio Palocci no Ministério da Fazenda – estes com autonomia para formarem suas 

equipes sem intervenção do petista para grandes cargos. 

Como abordado por Barbosa e Souza (2010), “o primeiro passo da política do 

governo Lula foi estabelecer um ajuste macroeconômico sólido para retomar o 

controle da situação monetária, fiscal e cambial do país”. Nesse sentido, o “tripé 

macroeconômico” foi reforçado em todas as suas frentes – política monetária, fiscal e 

cambial. 

 

2.1.2 “Tripé Flexibilizado” 

 

Apesar de Samuel Pessoa (2014) defender que o “arcabouço básico foi 

mantido mesmo depois da substituição de Antônio Palocci por Guido Mantega no 

Ministério da Fazenda, em março de 2006”, José Luis Oreiro (2015) ressalta que o 

tripé macroeconômico começa a ser flexibilizado em 2006, no fim do primeiro mandato 

do então Presidente Lula, com “a retirada dos investimentos realizados pela União do 

cálculo da meta de superávit primário, em particular os investimentos previstos no 

Programa de Aceleração do Crescimento a partir de julho de 2009”. 

 
No período compreendido entre março de 2006 e setembro de 2008 tem início 
uma “flexibilização” do tripé macroeconômico por intermédio da redução do 
superávit primário como proporção do PIB, eliminação da sistemática de 
“metas declinantes de inflação” e acúmulo expressivo de reservas 
internacionais por parte do Banco Central. (...) Por fim, o Banco Central do 
Brasil passou a intervir pesadamente no mercado de câmbio por intermédio 
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da compra de reservas internacionais, (...) substituindo o regime de “flutuação 
cambial” pelo regime de “câmbio administrado”. Esse regime de política 
macroeconômica pode ser denominado de “tripé flexibilizado” (OREIRO, 
2015, p.5). 

 

Primeiramente, podemos observar através do Gráfico 1, alterações no “tripé 

macroeconômico” com a redução do superávit primário como proporção do PIB – o 

que mostra um claro relapso com as metas fiscais. As metas de inflação declinantes 

também não foram mais prioridade, como é possível observar no Gráfico 2. E o último 

pilar do tripé, a taxa de câmbio flutuante suja como política auxiliar à política 

monetária, foi ignorada a partir do momento que o BC passou a acumular mais 

reservas externas, como mostra o Gráfico 3 – ou seja, o câmbio deixou de ser livre e 

passou a ser administrado. 

 

Gráfico 1 – Resultado Primário como % do PIB (1997-2018) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tesouro Nacional. 
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Gráfico 2 – Taxa de Inflação (IPCA %a.a.) e Meta de Inflação (1999-2018)

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil e do IBGE. 

 

Gráfico 3 – Reservas Internacionais (US$ Bilhões, dados mensais) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil. 
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crescimento do PIB – que teve crescimento médio de 4,65% entre 2007 e 2010. A 

versão flexibilizada do tripé macroeconômico contava com uma política adicional à 

versão original, que é a política de reajuste salarial. Barbosa e Souza (2010) explicam 
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Assim, os componentes do “tripé flexibilizado” seguem: (i) política monetária 

com objetivo de manter estabilidade da taxa de inflação tanto no curto-prazo como no 

longo-prazo. Para isso, se utilizou de metas constantes de inflação, tendo como 

instrumento a taxa de juros de curto-prazo; (ii) política fiscal acrescida do objetivo de 

aumentar o investimento público. Para isso, o governo reduziu a meta de superávit 

primário e utilizou como instrumentos o aumento da carga tributária, o aumento das 

despesas primárias como proporção do PIB, e a estabilidade do superávit primário 

como proporção do PIB; (iii) política cambial acrescida do objetivo de dar estabilidade 

à taxa real de câmbio. Para isso, o BC passou a adotar como instrumento a compra 

de reservas internacionais em larga escala; e (iv) política salarial com objetivo de 

elevação do salário real e aumento da participação dos salários na renda. Não havia 

meta definida, porém, o instrumento utilizado foi o reajuste do salário mínimo pela 

inflação de t-1 e pelo crescimento do PIB real em t-2 (OREIRO, 2015). 

Há uma inconsistência entre os objetivos de aceleração do crescimento, 

controle da taxa de inflação e estabilidade da taxa real de câmbio. Esse desacordo se 

dá pela falta de coordenação entre as políticas monetária, fiscal, salarial e cambial, 

como destacado por Oreiro (2015), que diz que a política salarial elevou o salário 

mínimo real a taxas superiores ao crescimento da produtividade do trabalho. 

Essa dinâmica produziu pressões inflacionárias nos custos de produção, 

dificultando o cumprimento das metas de inflação. Além disso, houve também falta de 

coordenação entre as políticas fiscal e monetária, na qual o “tripé flexibilizado” 

promoveu uma política fiscal expansionista, o que também dificultava a atuação de 

uma política monetária de controle inflacionário. Esse contexto fez com que a taxa real 

de juros fosse mantida em patamares elevados, em uma comparação internacional, o 

que levou à tendência de uma taxa de câmbio real apreciada. 

 

2.1.3 A Crise Financeira Internacional de 2008 

 

A crise mundial de 200810 provocou uma “recessão técnica” no Brasil, e o 

governo Lula respondeu com medidas monetárias e fiscais anticíclicas. O impacto 

mais imediato no Brasil após o crash financeiro mundial de 2008 foi uma contração na 

oferta de crédito. Em paralelo, a corrida mundial para a liquidez resultou em uma saída 

 
10 A crise do subprime americano foi resultado do estouro de uma grande bolha imobiliária, na qual o 

governo desviou empréstimos para o setor imobiliário, visando a redução dos padrões de empréstimos. 
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substancial de capital do país – e a medida tomada pelo governo federal foi uma 

expansão da liquidez, tanto em moeda estrangeira quanto em moeda nacional. Assim, 

após a crise do subprime americano, o governo brasileiro começa a montar uma 

resolução de política econômica que transformaria profundamente o modelo anterior. 

Barbosa e Souza (2010) dividem as ações do governo federal em três grupos: 

(i) as ações e programas adotados antes da crise e que continuaram sendo utilizadas 

após os acontecimentos de 2008; (ii) as ações emergenciais empregadas durante a 

crise; e (iii) as ações estruturais que foram formuladas durante a tentativa de combate 

à crise. Para fins de estudo deste trabalho, o foco se dará no segundo e terceiro grupo. 

Em relação às ações e os programas adotados antes da crise, cinco iniciativas 

estruturais foram destacadas por Barbosa e Souza (2010): (i) o aumento na rede de 

proteção social; (ii) o aumento no salário mínimo; (iii) a expansão do investimento 

público; (iv) as desonerações programadas no Programa Acelerado de Crescimento 

(PAC) e na Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP); e (v) a reestruturação dos 

salários e do efetivo do serviço público federal. 

Já sobre as medidas temporárias de combate à crise, segundo Barbosa e 

Souza (2010), “a resposta imediata do governo federal à contração de crédito foi 

providenciar uma expansão da liquidez, tanto em moeda estrangeira quanto em 

moeda nacional”. No campo cambial, o BC aproveitou das reservas internacionais 

para vender dólares no mercado à vista e oferecer linhas de financiamento de curto 

prazo para as exportações. No meio doméstico, o BC reduziu os depósitos 

compulsórios do sistema bancário e injetou 3,3% do PIB no mercado bancário ao final 

de 2008. 

 
Porém, como a Selic permaneceu alta e o clima de incerteza se acentuou 
nesse período, os bancos resistiram a emprestar os recursos liberados pelo 
BC, preferindo direcioná-los para operações compromissadas com a própria 
autoridade monetária. Assim, a maior parte da redução do compulsório 
bancário foi reabsorvida pelo próprio BC mediante operações de mercado 
aberto (BARBOSA e SOUZA, 2010, p. 25). 
 

Ou seja, ao invés de utilizar do montante acrescido disponível para crédito, os 

bancos privados, enxergando um ambiente de maior incerteza devido à crise, 

preferiram comprar ativos de menor risco em cenários de instabilidade econômica. 

Isso frustrou os planos da gestão do governo de estimular a recuperação no crédito, 

o que levou ao plano governamental de utilizar os bancos públicos, em especial o 

BNDES, para efetivamente atuar como emprestador de última instância para o setor 
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privado não-bancário. Barbosa e Souza (2010) ilustram como se deu a guinada de 

estatização do crédito – dinâmica esta que será abordada mais profundamente 

adiante neste trabalho: 

 
Mais especificamente, no começo de 2009 a União concedeu linha de crédito 
de 3,3% do PIB ao BNDES, que por sua vez ofereceu um conjunto de linhas 
especiais de crédito de curto prazo ao setor produtivo. Em complemento à 
ação do BNDES, a União também ofereceu incentivos financeiros, na forma 
de equalização de taxa de juro, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica 
Federal. Assim, estes bancos públicos puderam oferecer linhas de crédito, 
especialmente capital de giro, para os setores com maior dificuldade de 
liquidez, como a agropecuária, a construção civil, a produção de insumos 
básicos e a produção e venda de bens de consumo duráveis. Por fim, para 
compensar a forte desaceleração na concessão de crédito por parte de 
instituições privadas, o governo federal também orientou seus bancos 
comerciais a adotar uma estratégia mais agressiva durante crise – aumentar 
a concessão de crédito e reduzir seus spreads de taxa de juro para ganhar 
maior participação no mercado. Considerando a fase mais crítica da crise, 
entre setembro de 2008 e julho de 2009, os bancos públicos aumentaram sua 
oferta de crédito em 33%, enquanto as instituições privadas nacionais 
cresceram 4% e as instituições estrangeiras 1,5% (BARBOSA e SOUZA, 
2010, p. 25-26). 
 

Dentro da política fiscal, além das ações estruturais implementadas antes da 

crise, ao final de 2008 o governo federal implementou uma série de desonerações 

tributárias temporárias com o intuito de estimular as vendas e o consumo. Essas 

desonerações foram feitas apenas em alguns setores que, pela visão da equipe do 

governo, teriam acumulação excessiva de estoque. 

As ações fiscais do governo federal afetaram as metas fiscais estabelecidas 

para 2009, que tiveram de ser revistas, como elucidado por Barbosa e Souza (2010): 

 
Para acomodar a expansão do gasto público e a redução na receita tributária, 
ao longo de 2009 o governo federal alterou as metas de resultado primário 
do setor público da seguinte forma: a Petrobras foi retirada do cálculo do 
resultado primário para liberar o aumento do investimento por parte da 
empresa; a meta para 2009 foi reduzida de 3,3% para 2,5% do PIB antes do 
investimento público, e de 2,8% para 1,6% do PIB após o investimento 
público; e a meta para 2010 foi mantida em 3,3% antes do investimento 
público, mas reduzida de 2,8% para 2,6% após o investimento (BARBOSA e 
SOUZA, 2010, p. 27). 
 

Já no início de 2009, a política monetária anticíclica passou a vigorar, com um 

corte substancial na taxa Selic, quando a preocupação do governo com a queda no 

nível de atividade econômica foi colocada à frente dos temores do BC sobre o impacto 

inflacionário da depreciação do real. 

Em referência às ações estruturais adotadas durante a crise, foram 

antecipações de algumas medidas que já estavam na agenda de política econômica 
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governamental e, em linha geral, houve três principais iniciativas: (i) a revisão nas 

alíquotas do imposto de renda sobre a pessoa física; (ii) o lançamento de um novo 

programa habitacional direcionado aos mais pobres e à classe média baixa; e (iii) uma 

redução da taxa básica de juros. 

Entretanto, a teoria posta em prática não alcançou os resultados almejados. 

Como exemplo, podemos observar no Gráfico 4 que o novo regime de política 

macroeconômica resultou em um relevante aumento dos gastos primários do governo 

federal como proporção do PIB. Apesar da manutenção do superávit primário em um 

patamar que garantia uma redução moderada da relação dívida pública/PIB, a 

expansão considerável dos gastos primários do governo mostra uma política fiscal 

indiscutivelmente expansionista no período de 2008-2010. 

 

Gráfico 4 – Evolução das Despesas Primárias do Governo Federal/PIB (1997-

2018)

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tesouro Nacional. 

 

Combinadas, a política monetária expansionista e a política fiscal 
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de 4,15% a.a. no acumulado de 12 meses, em outubro de 2009, para 6,73% a.a. no 

acumulado de 12 meses, em junho de 2011, como mostra o Gráfico 5. Após essa 

mudança de patamar da taxa de inflação, o BC elevou também o patamar da taxa real 

de juros para 5% a.a. ao longo de 2010. 
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Gráfico 5 – Selic/Over Real (%a.m.) e Variação do IPCA (12m.) (2008-2018) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil e IBGE. 
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As “políticas macroprudenciais” utilizam instrumentos de regulação para tentar 

diminuir os riscos sistêmicos que podem se desenvolver durante os ciclos financeiros, 

com o objetivo de promover uma maior estabilidade financeira. As críticas às essas 
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mercado de crédito. O Banco Central brasileiro usou, no final de 2010, “medidas 

macroprudenciais” (elevação de depósitos compulsórios e exigências de capital para 

certas operações de crédito). Esse movimento foi tomado, pelos agentes do mercado 

financeiro, como uma substituição de um aumento mais agressivo da taxa SELIC por 

medidas de intervenção nos mercados de crédito – medidas estas que tem 

implantação complexa e efeitos difíceis de serem medidos (DONELIAN, 2012). 

Os componentes do regime de política macroeconômica colocada em prática 

após a crise financeira de 2008 seguem: (i) política monetária com objetivo de manter 

estabilidade da taxa de inflação no longo-prazo e também de crescimento robusto do 

produto real. 

Para isso, se utilizou de metas constantes de inflação, tendo como 

instrumento a taxa de juros de curto-prazo e as medidas macroprudenciais; (ii) política 
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médio e longo-prazo, de aumento do investimento público e de aumento da demanda 

agregada doméstica. Para isso, o governo estabeleceu uma meta de superávit 

primário em torno de 3% do PIB, além de utilizar como instrumentos o aumento da 

carga tributária, o aumento das despesas primárias como proporção do PIB e a 

redução do superávit primário como proporção do PIB; (iii) política cambial semelhante 

à do “tripé flexibilizado”, porém acrescido do instrumento de controle à entrada de 

capitais; e (iv) política salarial mantida como no “tripé flexibilizado” (OREIRO, 2015). 

Nota-se que estes objetivos não são mutuamente consistentes. Por exemplo, 

a expansão fiscal e o aumento da participação dos salários na renda são 

incompatíveis com a estabilidade da taxa real de câmbio e estabilidade da taxa de 

inflação. 

O regime de políticas macroeconômicas adotado pelo Brasil após a crise do 

subprime americano teve como base uma forte expansão do crédito bancário, com o 

intuito de estimular um crescimento dos gastos e consumo. Tais medidas foram 

ratificadas no primeiro mandato do governo de Dilma Rousseff e serão objeto de 

estudo neste trabalho mais adiante. 

 

2.1.4 A Nova Matriz Econômica 

 

Durante o mandato da Presidente Dilma Rousseff, foi incorporada pelo 

governo federal a chamada Nova Matriz Econômica (NME), que consistiu em políticas 

de intensa intervenção governamental na economia em uma combinação de política 

fiscal expansionista voltada ao investimento público, política monetária com redução 

da taxa de juros básica da economia, crédito subsidiado pelos bancos públicos, 

câmbio desvalorizado e aumento das tarifas de importação afim de “estimular” a 

indústria nacional, concessões de subsídios fiscais e intervenção em preços de bens 

controlados pelo governo. 

A NME representa a manutenção das políticas anticíclicas – inclusive a 

implementação de caráter permanente nas políticas outrora ditas temporárias – 

implementadas após a crise de 2008. Entretanto, medidas adicionais – como a 

desoneração da folha de pagamentos para mais de 40 setores, a redução da 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) para zero para gasolina e 

diesel, redução do IPI para determinados bens, como linha branca e automóveis 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2013) – foram praticadas, pois a economia não estava 
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respondendo a estes incentivos. Além disso, com o objetivo de aumentar a 

competitividade da indústria, a política cambial se baseou em uma desvalorização do 

real, principalmente a partir do segundo trimestre de 2014. 

Apesar das mudanças feitas no “tripé macroeconômico” desde anos antes – 

inclusive com o discurso eleitoral de Dilma já em 2010 com promessas da adoção de 

um modelo “novo desenvolvimentista” –, como mostrado ao longo desse capítulo, foi 

apenas no final de 2012 que o secretário de Política Econômica do Ministério da 

Fazenda anunciou publicamente a existência de uma “Nova Matriz Econômica”. 

Márcio Holland, deu uma entrevista ao jornal Valor elucidando a visão do governo à 

época, em relação à NME: 

 
Márcio Holland, explica o baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
neste ano por causa da transição do país para o que chama de "nova matriz 
macroeconômica". Essa matriz combina juro baixo, taxa de câmbio 
competitiva e uma consolidação fiscal "amigável ao investimento” (VALOR, 
2012, online). 

 
A prática de juro baixo, alega Márcio Holland (2012), era “aguardada há 

tempos pelos agentes econômicos” e estava sendo feita via redução da Selic. A taxa 

de câmbio competitiva significa o abandono do câmbio flutuante, com uma taxa 

cambial manipulada pelo governo – o enfraquecimento do Real frente ao Dólar a fim 

de atingir um patamar que as exportações seriam mais estimuladas do que seriam 

num cenário com dinâmica de câmbio flutuante. Ainda na entrevista, Holland 

esclarece que a “consolidação fiscal amigável ao investimento e ao crescimento” se 

refere às políticas fiscais anticíclicas – estas das quais levaram ao não cumprimento 

da meta de superávit primário. 

A política monetária, dentro do contexto do Sistema de Metas de Inflação, 

deveria elevar a taxa de juros no ciclo inflacionário e reduzir a taxa Selic durante as 

fases de desaceleração inflacionária. É notável, pelo Gráfico 5, que essa dinâmica foi 

respeitada ao longo do tempo. Porém, em 2012, em um momento de aceleração da 

taxa de inflação, houve uma redução da taxa de juros básica da economia – o que 

caracteriza uma das políticas da NME. Barbosa Filho ilustra as consequências dessa 

medida governamental: 

 
A mudança na política monetária fez que a taxa de inflação acelerasse (e 
permanecesse em nível elevado) e reduziu a credibilidade do Banco Central, 
elevando o custo de combate à inflação (BARBOSA FILHO, 2017, p. 2). 
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Mesquita (2014) discorre sobre a percepção dos agentes econômicos à época 

de que as medidas adotadas pelo BC de redução da taxa Selic significassem a perda 

da autonomia da instituição como autoridade máxima de política monetária e o 

abandono do sistema de metas de inflação como meta única: 

 
Note-se, também, a importância atribuída pelas autoridades ao movimento, o 
que acabou alimentando a aparência de que a taxa de juros poderia ter se 
transformado em objetivo, e não mero instrumento de política econômica. 
Nesse ambiente, em que a redução das taxas de juros passa a ser vista, por 
parte do público, como um objetivo em si, não surpreende que tenha 
aumentado o tradicional questionamento da missão da autoridade monetária, 
que resulta de um contexto institucional inadequado - falta de autonomia legal 
do BC (MESQUITA, 2014, p. 3). 
 

O fato é que entre agosto de 2011 e outubro de 2012 há uma redução da taxa 

básica de juros no Brasil, que saiu de 12,5% e atingiu o que, na época, era um recorde, 

de 7,25% a.a. Paralelo a este movimento, houve também tentativas por parte do 

próprio BC de reduzir o ritmo de valorização da moeda e, mais do que isso, tentar 

impulsionar uma desvalorização do Real. Então, a partir de fevereiro/março de 2012, 

intervenções mais sistemáticas do Banco Central no mercado de câmbio e a 

introdução de alguns mecanismos de controle de capital, além de mecanismos 

regulatórios. 

Todas essas medidas tinham como objetivo tentar impulsionar a 

desvalorização do Real frente ao Dólar, o que também contava com o apoio de alguns 

empresários brasileiros, que argumentavam sobre a dificuldade de tomar decisões de 

investimento num cenário no qual a forte valorização cambial tornava muito difícil a 

competitividade da indústria nacional frente aos produtos importados. 

Em setembro de 2012, uma das medidas mais polêmicas junto com a redução 

da taxa de juros, foi a reforma do setor elétrico – que significou um adiantamento do 

vencimento dos contratos de energia que tinham vencimento entre 2014 e 2018, com 

o objetivo de tentar baratear o preço final da energia, obrigando uma redução tarifária 

por parte das empresas. Com isso, as distribuidoras recorrem ao mercado de energia 

de curto prazo, este que negocia preços a níveis superiores quando comparados à 

oferta das geradoras anteriormente à intervenção. As distribuidoras, nessa dinâmica, 

ficaram desabastecidas e endividadas, conforme destacado abaixo. Isso levou o 

Tesouro Nacional a repassar dinheiro – aumentando o endividamento do governo – 

para as distribuidoras, a fim de garantir artificialmente a política de tarifas baratas. 
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Com dados de 2014, técnicos avaliaram a saúde financeira das principais 
companhias que entregam energia no lar dos consumidores. Considerando índices 
que mostram a saúde financeira das companhias, eles apontam que 74% delas não 
estão enquadradas em critérios de sustentabilidade definidos pela própria Aneel 
(Agência Nacional de Energia Elétrica). (...) O relatório aponta forte correlação entre 
a queda dos investimentos e a mudança na lei do setor, feita em 2012, que tentou 
reduzir o preço da conta de luz. Além de não atingir seu objetivo, a alteração causou 
desequilíbrio à estatal Eletrobrás, a principal investidora até então (FOLHA, 2016, 
online). 
 

A política fiscal imprudente – com aumento de gasto e desonerações – levou 

a uma diminuição expressiva do resultado primário em porcentagem do PIB durante 

os anos do governo Dilma, que chegou a obter seu primeiro déficit primário em 2014 

e em 2016 registrou seu menor valor, com um déficit de 2,5% (Gráfico 1). 

A questão do ritmo de redução da taxa de juro é polêmica, porque entre 

outubro de 2011 e julho de 2012, efetivamente o IPCA vinha num ritmo de queda. A 

questão é que a partir de julho de 2012 essa tendência já começa a se reverter, época 

que a Selic manteve a redução. O governo apresenta a situação justificando que a 

crise externa estaria impactando muito mais fortemente o Brasil, e a tomada de 

decisão de investimento por parte do setor privado estaria sendo postergada, então 

caberia ao governo, como foi em 2009, criar condições para que o investimento 

privado seja retomado. 

Os problemas dessa leitura foram: (i) o contexto que se tinha em 2012 não 

era o mesmo que em 2009 – a economia brasileira estava sendo bem mais afetada 

pelo cenário externo, o Brasil tinha atingido, do ponto de vista da taxa natural de 

desemprego, o patamar mais baixo que a nossa economia, dentro do seu ritmo de 

produto potencial, poderia alcançar (em 2009, a taxa de desemprego era 7% e em 

2012 era 4,5%, segundo dados do IBGE); (ii) o que o governo Dilma fez distorceu a 

base dos preços relativos11, mudando de forma autoritária a política energética e 

criando políticas discricionárias de desoneração fiscal para uma gama de setores 

crescentes; (iii) o abandono da meta de superávit fiscal e, consequentemente, do tripé 

macroeconômico quase por inteiro; e (iv) o uso sistemático do BNDES como oferta de 

recurso e o estímulo do crédito público que estatizou o crédito brasileiro. 

 
11 Preços relativos consistem no preço de um bem específico em relação aos demais. Ou seja, a 
variação do preço de um bem quando comparada à variação do preço de outro. Em uma dinâmica de 
mercados livres, essas variações representam, ceteris paribus, às mudanças na oferta e procura de 
cada bem. Quando o governo intervém dando subsídios fiscais ou creditícios em apenas alguns setores 
selecionados, os preços relativos se distorcem dentro do mercado. 
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Assim, o cenário macroeconômico em 2012 já vinha se deteriorando, e essa 

deterioração claramente vai ser acentuada por um cenário político, que começa 

também se desgastar no começo de 2013, com uma pressão maior por parte dos 

empresários de um discurso que o horizonte de tomada de decisão tinha ficado muito 

mais confuso pela incerteza das políticas por parte do governo e pela percepção de 

que a pressão inflacionária estaria corroendo parte dos ganhos. Também há uma 

pressão crescente sobre o BC para um aumento na taxa de juros. 

O fato político do que ocorreu nessa época gerou uma deterioração de 

expectativas com relação ao governo Dilma muito rápida – a taxa de aprovação ao 

governo caiu mais de 20p.p. em um mês (foi de 63% ao final de maio de 2013 para 

38% de taxa de aprovação ao final de junho do mesmo ano, segundo o Datafolha). A 

partir de 2013, começam a coexistir políticas macroeconômicas contraditórias entre si 

mesmas, do ponto de vista da base teórica – implementação de políticas ortodoxas 

ao mesmo tempo de políticas heterodoxas. 

Ou seja, o governo aprofunda as desonerações fiscais, ao mesmo tempo que 

ocorre o aumento da taxa de juros, a redução do investimento público, a diminuição 

das restrições para capital externo, o aumento da taxa de retorno das concessões – o 

governo começa a responder a uma séria de demandas diferentes, muito mais com 

caráter de respostas pontuais às demandas do que com uma lógica coordenada entre 

elas. Surge daí a ideia de “balcão de negócios”, pois estava se atendendo a demandas 

de conjuntos empresariais específicos com políticas pontuais que não estavam 

coordenadas entre elas. 

Esse problema é agravado por um cenário político de maior pressão sobre o 

governo, resultando em uma deterioração: (i) do cenário fiscal – pois o governo vai 

deteriorando sua capacidade de geração de receita, que cai não só porque o ritmo de 

crescimento econômico não é favorável, mas também por causa das desonerações 

fiscais, que acumulam R$ 90 bi. Isso significa que a deterioração do cumprimento das 

metas de superávit primário se agrava muito mais do que o esperado para, por 

exemplo, o período anterior; (ii) do cumprimento da meta de inflação, principalmente 

quando se considera a partir de 2013 e depois de 2014 e 2015, quando a inflação 

sobe ao longo da crise econômica; e, por último, (iii) de um dos elementos de 

ampliação, por parte do governo, de uso de créditos adicionais para viabilizar a 

ampliação dos mecanismos de desoneração fiscal. 
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O completo abandono do tripé macroeconômico, com a deterioração das 

contas do governo, câmbio depreciado e política monetária expansionista, resultou 

em uma aceleração inflacionária, com o IPCA atingindo 10,67% em 2015, 

ultrapassando o limite máximo da meta, de 6,5%. Em combinação a isso houve a 

desaceleração do crescimento econômico, resultado da falência do modelo 

desenvolvimentista adotado na NME, com a retração do PIB de 3,85% em 2015 

(Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Crescimento do PIB – Taxa acumulada em 4 trimestres (1999-2018)

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE. 

 

Além desses pontos abordados, a NME também foi responsável pela efetiva 

estatização do crédito brasileiro por meio do uso do BNDES, como elucidado por 

Barbosa Filho (2017) no trecho a seguir: 

 
Um instrumento importante na implementação dos estímulos governamentais 
foi a expansão do balanço do BNDES. A política visava à constituição/criação 
de campeões nacionais e a escolha de setores “estratégicos” que receberam 
fortes subsídios como a indústria automotiva e subsídios e proteção (na forma 
de conteúdo nacional e sobre preço) no caso da indústria naval, para citar 
somente dois exemplos (BARBOSA FILHO, 2017, p. 3).  
 

É essa dinâmica que a próxima etapa deste trabalho irá aprofundar. 

 

2.2 A Expansão Monetária e a Estatização do Crédito 

 

A ideia de que estímulos fiscais e monetários são necessários para se curar 

uma depressão ou recessão advém de um diagnóstico equivocado das causas das 
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depressões e/ou recessões econômicas. Consequentemente, os remédios 

ministrados são completamente errados. Hayek (1978), explica a dinâmica que 

podemos observar vinda do governo brasileiro de aumento na oferta de capital: 

 
Crescimentos econômicos acelerados (‘booms’) sempre se deram com um 
grande aumento no investimento, grande parte do qual se comprovou 
errôneo, equivocado. Isso, é claro, sugere que uma oferta de capital que 
nunca existiu passou a ser tratada como existente. Todo esse arranjo – 
estímulo para se investir em larga escala, seguido de um período de escassez 
aguda de capital – é consistente com a ideia de que houve uma má orientação 
dos investimentos devido a influências monetárias. E esse esquema geral, 
creio eu, está correto (HAYEK, 1978 apud CORECON, 2016, p. 16). 
 

A tendência de aumento da participação do governo na concessão de crédito 

não é algo contemporâneo do período analisado neste trabalho. A representação do 

crédito concedido por instituições financeiras estatais no crédito brasileiro total 

concedido, de 1988 até a introdução do real em julho de 1994 foi de 64% (ULRICH, 

2012). 

Foi a partir de uma legislação de 1996 que se deu início ao processo de 

reestruturação dos bancos estaduais, o qual o Ministério da Fazenda instituiu o 

PROES (Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade 

Bancária) – com o objetivo liquidar, trazer solvência ou privatizar os bancos estaduais. 

O programa perdurou até 2002, responsável por nove privatizações bancárias várias 

liquidações, que levaram a representatividade do setor público na concessão de 

crédito para 38%. A participação só não era ainda menor devido à manutenção de 

importantes bancos nas mãos dos Estados, como o Banrisul e o Banco de Brasília, e 

dos bancos federais – Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. 

É possível observar no gráfico 7 que a porcentagem do volume composta por 

crédito estatal manteve uma tendência declinante até 2007. A partir de 2008 há o 

comportamento oposto. Essa dinâmica é explicada por Fernando Ulrich (2012): 

 
(...) especialmente desde 2008, quando houve um virtual "sufocamento do 
crédito" oriundo dos bancos privados, e o estado entrou vigorosamente em 
cena despejando dinheiro de estímulo (leia-se BNDES) de modo a mais do 
que compensar a tendência de queda do crédito privado (ULRICH, 2012, 
online). 
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Gráfico 7 – Participação do setor público na concessão de crédito (2000-2011) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2011). 

 

Como abordado anteriormente (p. 20), foi ao final de 2008 que o BC reduziu 

os depósitos compulsórios do sistema bancário com o intuito de incentivar os bancos 

privados a aumentar a oferta de crédito. Entretanto, devido ao clima de incerteza 

derivado da crise internacional, houve resistência por parte dos bancos a emprestar 

os recursos liberados. Assim, partiu da iniciativa do governo o uso de instituições 

públicas – o BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil – a prática da 

expansão monetária a juros quase sempre abaixo da própria Selic – como 

demonstrado no gráfico 8 – para alguns setores escolhidos pelo próprio governo, 

como o setor imobiliário, o setor rural, o setor exportador, as empreiteiras e o setor 

industrial. 

 

Gráfico 8 – Crédito do sistema financeiro (2015-2017)

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil. 
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O mercado de crédito brasileiro tem uma peculiaridade, que é a existência de 

duas modalidades de crédito: o crédito livre e o crédito direcionado. O crédito livre é 

aquele no qual é de escolha dos próprios brancos tanto o direcionamento quanto as 

taxas que serão cobradas dos empréstimos – geralmente com taxa de juros alta, 

variando de acordo com a Selic. Já o crédito direcionado representa os empréstimos 

que os bancos – em sua maioria estatais – são obrigados a ofertar para setores 

previamente escolhidos e a juros determinados pelo governo federal – geralmente 

fixados abaixo da Selic, porém sem serem afetados por suas variações. 

O gráfico 9 mostra a expansão do crédito brasileiro desde a criação do Real. 

O total de crédito oferecido pelos bancos privados (Itaú, Bradesco, Santander e 

outros) é representado pela linha amarela. O total de crédito oferecido pelos bancos 

estatais (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e bancos estaduais) é 

representado pela linha preta. 

 

Gráfico 9 – Evolução do crédito concedido pelos bancos estatais e privados 

(1994-2016)

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil. 

 

Os bancos públicos, sozinhos, foram responsáveis por mais de R$1,3 trilhão 

do crédito da economia brasileira de 2009 até 2015. Nesse mesmo período, os bancos 

privados foram responsáveis por R$ 600 bilhões. 

Leandro Roque (2014) afirma que o principal pilar da NME é o uso dos bancos 

públicos como indutores do crescimento através da modalidade de crédito 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Saldos das operações de crédito das instituições financeiras sob controle público

Saldos das operações de crédito das instituições financeiras sob controle privado



43 
 

 
 

direcionado. Assim, a linha preta, que passa a crescer exponencialmente com as 

novas diretrizes governamentais, não representam o crescimento real da economia, e 

sim uma alocação de acordo com critérios políticos. É a linha amarela que representa 

as reais condições de mercado em relação à alocação de crédito. 

Entre 2004 e meados de 2008, o crédito fornecido por bancos privados acelera 

devido à melhora da confiança e das expectativas. Já o crédito fornecido por bancos 

públicos, com crescimento constante até 2007, torna-se exponencial com as medidas 

desenvolvimentistas adotada pelo governo a partir de 2008. 

Roque (2010) trata das mudanças nas medidas de política fiscal e monetária 

a partir de 2009 por parte do governo – estas que foram abordadas anteriormente 

neste capítulo: 

 
Em meados de 2009, houve uma radical mudança tanto na política fiscal 
quanto na política monetária do governo. O Banco Central voltou a expandir 
a base monetária.  Isso levou a uma retomada no crescimento dos depósitos 
em conta-corrente, o que por sua vez acelerou ainda mais a expansão do 
crédito. O setor da construção civil foi favorecido tanto por incentivos 
tributários quanto pelo direcionamento direto de crédito para capital de giro, 
financiado pelo BNDES.  A Caixa Econômica Federal, por sua vez, também 
liberou financiamentos para a venda de eletrodomésticos, eletrônicos, móveis 
e materiais de construção das lojas de pequeno e médio portes (ROQUE, 
2010, online). 
 

A política fiscal e monetária expansionista foram responsáveis pelo aumento 

exorbitante da dívida mobiliária do governo federal – um aumento de R$ 600 bilhões 

em apenas dois anos, entre 2009 e 2011 – como explicitado pelo gráfico 10, a seguir. 

 
Gráfico 10 – Dívida mobiliária (2000-2016) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil. 
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concentrado em linhas específicas (crédito direcionado). O maior problema dessa 

dinâmica deriva da forma na qual o BNDES levanta os recursos a serem emprestados. 

Os recursos do BNDES eram originalmente providos pelo FAT (Fundo de 

Amparo ao Trabalhador – que custeia o seguro-desemprego e o abono salarial), que 

por sua vez tem seus recursos oriundos das arrecadações do PIS e do PASEP. Assim, 

na prática, o que acontecia era uma realocação de recursos advindos de encargos 

sociais que incidem sobre a folha de pagamento das empresas e repassados para as 

grandes empresas a juros subsidiados. 

Em março de 2006, Guido Mantega deixa a presidência do BNDES e se torna 

Ministro da Fazenda. Esse pode ser considerado o marco de quando o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social se torna crucial para o modelo de 

desenvolvimento da agenda do governo petista. 

A partir de 2009, com a aprovação das leis nº 11.948/09, nº 12.397/11, nº 

12.453/11, nº 12.872/13, nº 12.979/14 e nº 13.000/14, a União foi autorizada a 

conceder empréstimos ao BNDES, com um limite de R$ 378 bilhões. Ou seja, o 

BNDES passou a ser financiado não apenas via impostos, mas também via repasses 

diretos do Tesouro, na forma de empréstimos. O Tesouro Nacional, por sua vez, para 

repassar recursos ao BNDES, necessita de se financiar emitindo títulos da dívida – se 

endividando a juros próximos da taxa Selic – e recebe de volta o pagamento do 

BNDES via dividendos – porém com juros abaixo da Selic. 

Com base no Gráfico 11, que mostra a evolução dos empréstimos do BNDES, 

conseguimos observar que a capacidade de oferecer empréstimos subsidiados da 

instituição aumentou quase que exponencialmente após essa medida. 
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Gráfico 11 – Evolução dos empréstimos concedidos pelo BNDES (2002-2016)

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil. 

 

Roque (2010) explica o que aconteceria com a taxa de juros dentro dessa 

dinâmica, caso o BC não agisse intervindo: 

 
Em tese, esse aumento da demanda do governo por mais empréstimos do 
setor bancário reduz a quantidade de dinheiro disponível para empréstimos 
para o setor privado.  Adicionalmente, isso também faz com que a quantidade 
de dinheiro disponível para o mercado interbancário (aquele em que os 
bancos emprestam uns para os outros com o intuito de manter suas reservas 
em níveis estipulados pelo BACEN) fique reduzida, pois agora há dinheiro 
sendo demandado de todos os lados. Nesse cenário, caso o BACEN nada 
fizesse, a tendência seria que a taxa de juros desse mercado interbancário 
subisse muito.  E a taxa de juros do mercado interbancário, como se sabe, 
nada mais é do que a SELIC (ROQUE, 2010, online). 

 
Entretanto, o BC intervém para que a Selic não comece uma trajetória de 

subida, injetando dinheiro no mercado interbancário. Esse cenário fez com que a base 

monetária, o volume de depósito em conta corrente e o volume de crédito 

aumentassem de forma explosiva. 

Com o gráfico 10, que mostra o crescimento da quantidade de títulos emitida 

pelo Tesouro, é possível observar que os saltos que ocorrem em 2009 e 2010 

coincidem com o aumento dos financiamentos do BNDES. Interessante, também, 
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ressaltar o atraso de um ano que ocorre nos financiamentos do BNDES em 2014 e na 

emissão de títulos em 2015 – as chamadas “pedaladas fiscais”12. 

O crédito bancário, concedido pelos bancos públicos, estavam sendo 

canalizados majoritariamente para o setor rural e para o setor público – governos 

federal e estaduais e empresas estatais –, conforme é possível observar no gráfico 

12. O setor público contraiu mais de R$ 36 bilhões com os bancos oficiais em apenas 

um ano. 

 

Gráfico 12 – Crescimento do crédito ao ano (2011-2013) – %

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2013). 

 

Como abordado anteriormente, a NME intensificou essa dinâmica do uso dos 

bancos públicos para a concessão de crédito. Esse tipo de política não é apenas 

inflacionária, mas também afeta significativamente a situação das contas públicas, e 

 
12 Prática do Tesouro Nacional de atrasar, intencionalmente, a transferência de dinheiro para bancos 
estatais com o objetivo de melhorar de forma artificial as contas públicas, ao mesmo tempo em que 
obriga esses bancos a arcarem por conta própria com essas despesas, que são de responsabilidade 
do Tesouro. Ao não transferir antecipadamente o dinheiro para os bancos estatais, o governo exibia 
despesas contabilmente menores do que as que de fato se verificaram, numa tentativa de iludir os 
agentes econômicos. As consequências das pedaladas praticadas pelo governo Dilma foram a inflação 
monetária, o aumento não-contabilizado de gastos, seguido da destruição do orçamento do governo, 
causada pela maquiagem contábil, além da solidificação do déficit orçamentário em níveis recordes, 
perda do grau de investimento, disparada da taxa de câmbio e queda da renda real dos trabalhadores. 
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isso é observável com a dívida bruta do governo (gráfico 10), que começa a subir 

acentuadamente. 

Entretanto, não era apenas o BNDES. Outros bancos estatais – o Banco do 

Brasil e a Caixa Econômica Federal – também foram usados na armadilha de liquidez, 

oferecendo empréstimos (com o “crédito direcionado”) a juros quase sempre abaixo 

da própria taxa Selic. 

Abaixo (gráfico 13) vemos a expansão de crédito no Brasil desde a criação do 

real, tanto por bancos estatais quanto privados, para o setor privado industrial, o setor 

privado comercial, o setor privado de outros serviços, o setor privado rural, o sistema 

habitacional e para pessoas físicas, desde a criação do Real. 

 

Gráfico 13 – Evolução do crédito concedido total (1994-2010)

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil. 

 

É nítido que de 1994 a 2004 a quantidade de crédito ofertada cresce de forma 

moderada, acelerando exponencialmente a partir de 2004 e com uma estagnação 

após as consequências da crise de 2008. A expansão do volume concedido de crédito 

volta se intensificar a partir de maio de 2009. 

Fazendo um paralelo ao capítulo anterior, seria nesse ponto que se inicia o 

ciclo econômico, como exposto por Mises e Hayek. O governo, na sua tentativa de 

aditivar o crescimento econômico, manipula a taxa de juros a fim de aumentar o 

volume de crédito oferecido. Essa dinâmica causa distorções entre os agentes 

econômicos, que só se tornarão explícitas no longo prazo. 
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Com a adoção de políticas desenvolvimentistas a partir da reação brasileira à 

crise internacional, o governo fez com que investimentos anteriormente não lucrativos 

se tornassem repentinamente promissores e viáveis – devido às baixas taxas de juros. 

Simultaneamente, a expansão de crédito acarreta um aumento generalizado 

na quantidade de dinheiro em circulação na economia, o que faz com que a renda 

nominal dos indivíduos aumente. Esses salários nominais maiores levam os 

empreendedores a acreditar que haverá uma contínua demanda futura para seus 

investimentos de longo prazo. Esse ciclo de prosperidade artificial ocasiona a 

manifestação de mais investimentos. A manifestação desses efeitos é observável no 

Brasil até o período pré-crise. Entre 2005 e 2010, a renda média do trabalhador 

cresceu 20% (IBGE). 

Entretanto, essa expansão no crédito não foi causada por um aumento 

correspondente da poupança, e sim por uma redução artificial dos juros. Como visto 

anteriormente, nessas circunstâncias a expansão econômica não é viável no longo 

prazo. Em algum momento, este cenário irá provocar um aumento generalizado nos 

preços e os juros voltarão a subir, encarecendo novos empréstimos. 

Diante desse cenário, o governo Dilma adotou três medidas a fim de prolongar 

a expansão de crédito sem que a inflação de preços se tornasse um problema grave 

e também permitir que o BC reduzisse os juros a taxas históricas até então. Leandro 

Roque (2016a) explicita essas questões: 

 
Ainda em 2012, decidiu reduzir pontualmente os impostos que incidem 
justamente sobre aqueles itens que têm mais peso no cálculo dos índices de 
inflação ao mesmo tempo em que aumentou os impostos sobre aqueles itens 
que nem sequer entram no cálculo da inflação. Também em 2012, 
unilateralmente decide revogar os contratos de concessão das empresas de 
geração e transmissão de energia (os quais terminariam entre 2014 e 2018) 
com o intuito de fazer novos contratos e impor tarifas menores. Com isso, os 
preços das tarifas caem e afetam o IPCA, que passa a apresentar uma 
inflação de preços menor. Em 2013, obrigou a Petrobras a vender às 
distribuidoras gasolina abaixo do preço pelo qual ela foi importada.  
Consequentemente, o preço da gasolina, que é um dos principais 
componentes dos índices de inflação, ficou congelado em 2013 e 2014 (e o 
capital da Petrobras foi dizimado por essa política de importar caro e vender 
barato) (ROQUE, 2016b, online). 
 

A intervenção governamental fica explícita a partir do gráfico 14, no qual 

podemos observar que a dinâmica entre o crédito livre e o crédito direcionado é 

completamente descompassada nos períodos entre 2008 e 2014. O crédito livre 

desacelera em 2009 e volta a se recuperar em 2010, e é mantido até 2011. Entretanto, 

esse é o momento em que ele começa a ser cada vez mais substituído pelo crédito 
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direcionado. Já o crédito direcionado mantém-se forte no período, declinando 

brevemente a partir de 2011 e se intensificando novamente a partir da NME. 

 

Gráfico 14 – Taxa de Crescimento Acumulada em 12 meses do Crédito Livre e 

do Crédito Direcionado (2008-2016)

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2016). 

 

Como esperado pela TACE, o prolongamento artificial da expansão de crédito 

distorceu ainda mais as informações da economia. Apesar dos preços controlados 

pelo governo estarem em níveis historicamente baixos, os preços livres estão em seus 

maiores níveis desde 2003 (gráfico 15). 

É neste momento que o BC começa a aumentar os juros de forma mais 

intensa, revertendo o comportamento anterior (gráfico 5). Ao mesmo tempo, o modelo 

de crédito direcionado começa a desacelerar (gráfico 14), mesmo ainda sendo muito 

representativo no montante total. 
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Gráfico 15 – Taxa de Crescimento Acumulada em 12 meses dos preços livres e 

dos preços controlados pelo governo (2002-2016)

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2016). 

 

Utilizando o arcabouço teórico do sistema de metas de inflação, quando a 

expansão creditícia se intensifica de maneira a ameaçar a inflação de preços, cabe 

ao Banco Central intervir aumentando a taxa básica de juros – a Selic – para 

desacelerar a expansão do crédito e diminuir a perda do poder de compra da moeda. 

Entretanto, os bancos estatais, com a modalidade de “crédito direcionado”, não estão 

subordinados à taxa Selic. Ou seja, a política monetária em vigência não tem efeitos 

sobre a inflação gerada pelos empréstimos subsidiados dos bancos estatais, pois 

estes não obedecem às variações na Selic. 

Os mecanismos do sistema de metas de inflação atuam apenas sobre o 

crédito livre, oferecido quase em sua totalidade pelos bancos privados. Assim, quanto 

mais a taxa básica de juros aumenta, mais a participação dos bancos privados na 

oferta de crédito é limitada em relação à dos bancos públicos, mais a renda nominal 

estagna e maior é o grau de estatização do crédito. 

Leandro Roque (2016b) elucida as consequências da existência do BNDES e 

de bancos públicos – com a diferença de que estes últimos “ao menos, ainda estão 

sujeitos a regras de mercado, cobram taxas de juros marginalmente maiores em seus 
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empréstimos e, em tese, ainda visam ao lucro”. Segundo o Roque, esses agentes são 

responsáveis por prejudicar todo o funcionamento da economia: 

 
Portanto, os empréstimos subsidiados do BNDES, além de expulsarem as pequenas e 
médias empresas do mercado de crédito, geram aumento da dívida do governo, 
aumentam a inflação de preços e forçam a SELIC a patamares mais elevados.  A SELIC 
mais elevada, por sua vez, encarece o serviço da dívida e complica ainda mais a 
situação da dívida pública, o que eleva a desconfiança dos investidores (...). Como 
bônus, dado que a SELIC alta encarece o serviço da dívida, há um impedimento para 
que o Banco Central tenha autonomia para elevar ainda mais os juros em caso de 
inflação de preços alta (como ocorre atualmente), o que pode prolongar o período de 
carestia, desorganizando toda a economia (ROQUE, 2016a, online). 
 

A política monetária como formulada a partir do “tripé macroeconômico” é 

ineficiente em relação aos bancos estatais, devido à modalidade de “crédito 

direcionada”, amplamente operado durante o período analisado. Ou seja, o crédito 

dos bancos públicos é indiferente às alterações na Selic. Como vimos no Capítulo 1, 

com a explicação da TACE, essa expansão artificial de crédito com taxas bancárias 

abaixo do seu patamar “natural”, provoca um desequilíbrio na economia real. 

Entretanto, o aumento ilusório na liquidez tem efeitos apenas no curto prazo, pois a 

manutenção contínua desse sistema é impraticável. Em algum momento surgem as 

consequências, com o aumento da inflação, do endividamento e de investimentos 

economicamente inviáveis em situações normais de mercado. O próximo capítulo 

abordará o período de colapso que se segue após o boom. 
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3     A EXPLOSÃO 
 

Thomas Sowell (2007) dizia que “a primeira lição da economia é a escassez 

(...), e a primeira lição da política é ignorar a primeira lição da economia”. Nesse 

capítulo será demonstrado que a finidade dos recursos materiais disponíveis ao ser 

humano é um fato que foi abrangentemente ignorado nas políticas implementadas 

pelo governo brasileiro a partir da adoção de políticas econômicas 

desenvolvimentistas. 

 

3.1 Consequências do malinvestment 

 

A presidente Dilma Rousseff se reelegeu diante de um discurso de 

comprometimento em relação à manutenção das políticas econômicas adotadas 

durante a Nova Matriz Econômica. Entretanto, como observado no capítulo anterior, 

as medidas tomadas durante o período analisado já apresentavam sinais de 

esgotamento. Isso levou o governo a, já no início de 2015, corrigir a defasagem dos 

preços de produtos controlados (gasolina e energia elétrica), que estavam represados 

há quase três anos, via aumento de impostos. O gráfico 15 ilustra que o índice de 

preços desses bens aumenta exponencialmente ao longo do primeiro semestre do 

ano. 

Enquanto isso, o BC continuou elevando continuamente a taxa Selic, de uma 

mínima de 7,25% a.a., em 2013, para 14,25% a.a., em meados de 2015. Ao invés de 

se espelhar em exemplos históricos de sucesso na execução de um aumento dos 

juros de uma só vez e de forma a gerar um choque de expectativas – como os do EUA 

e do Canadá na década de 1980, na Nova Zelândia na década de 1990, e do próprio 

Brasil em 2003 –, o BC opta por adotar um gradualismo, subindo os juros de forma 

que os agentes formadores de preço não tenham suas expectativas alteradas em 

relação ao controle da inflação. Isso pode ser observado através do gráfico 5. 

Como podemos observar no gráfico 14, a expansão do crédito livre é 

interrompida quase que completamente durante esse aumento dos juros. Já o crédito 

direcionado desacelera de maneira rápida, devido principalmente aos déficits 

apresentados pelo governo. 

Esse movimento, que foi praticamente de inércia da expansão do crédito, faz 

com que a renda entre em contração. A capacidade de consumo dos agentes é 
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afetada conforme os preços continuam crescendo, e também dado que a população 

está mais endividada. Deste modo, a demanda inicialmente esperada para os 

investimentos não é materializada e a indústria passa a apresentar ociosidade - o que 

impulsiona o desemprego. 

Como demonstrado no primeiro capítulo, esta é a fase em que o mercado 

começa a precificar os malinvestments feitos no período do boom artificial. A partir do 

momento em que a expansão do crédito é esgotada, os erros cometidos durante o 

período de crescimento ilusório vêm à tona. 

A evolução da quantidade de dinheiro nas contas-correntes dos bancos é 

ilustrada pelo gráfico 16, que indica a quantidade de dinheiro disponível de imediato 

para as empresas consumirem e investirem. Se tratando de uma aplicação que não 

paga juros, esse dinheiro representa a quantidade que está sendo constantemente 

transacionado na economia. 

 

Gráfico 16 – Evolução da quantidade de dinheiro nas contas-correntes dos 

bancos (2002-2016) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil. 

 

Em momentos nos quais essa modalidade está crescendo, as empresas 

detêm maior quantidade de capital de giro e de dinheiro disponível para investir e 

expandir sua capacidade produtiva. Da mesma maneira, a população consume mais 

e o governo, por consequência, arrecada mais impostos. Por outro lado, quando a 
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quantidade de dinheiro nas contas-correntes está diminuindo, as empresas estão 

recolhendo este dinheiro para aplicar em papeis com rendimento de juros. 

Nos anos em que a Selic aumenta (2003, 2005, 2008, 2011, 2014 e 2015), a 

quantidade de dinheiro em conta-corrente deixa de crescer. O crescimento da Selic 

representa um crescente custo de oportunidade - os empreendedores têm maior 

preferência em retornos seguros de capital quando comparado a fazer investimentos 

nos seus negócios durante um período de insegurança no cenário econômico. 

Em um contexto com menor alocação de recursos em investimentos 

produtivos, em contratação de mão-de-obra e em salários e consumo, somado ao 

encarecimento de produtos (devido à liberação dos preços anteriormente represados), 

o resultado foi o aumento no nível de desocupação, queda nos investimentos, a queda 

na renda real da população, o aumento para níveis recordes do endividamento das 

famílias, a ociosidade na indústria, além da crise financeira dos Estados brasileiros. 

Esses fatores serão tratados ao longo do capítulo. 

 

Gráfico 17 – Nível de desocupação (2012-2017) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE. 

 

O gráfico 17 mostra os reflexos da crise na diminuição da quantidade de 

postos de trabalho na economia brasileira e, consequentemente, o aumento do nível 

de desocupação. Segundo o IBGE, o desemprego disparou 38% em 2015, pior 

cenário em 11 anos. 

Mantendo a linha de raciocínio criada no primeiro capítulo deste trabalho, essa 

dinâmica significa simplesmente a adaptação do aparato produtivo aos desejos reais 
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– e não artificiais – dos agentes econômicos. O mercado, ao demitir a mão-de-obra 

contratada durante um boom artificial está apenas corrigindo o cálculo falso de 

“rentabilidade” fundamentado na em uma expansão ilusória de crédito. 

Isso é ainda mais explícito no gráfico 19, a seguir, que mostra o declínio, a 

partir de 2014, na taxa de investimento – Indicador Ipea de FBCF –. Durante a crise 

econômica analisada, a indústria apresentou nível recorde de ociosidade (GLOBO, 

2016a, online) e os shoppings abertos entre 2013 e 2016 tiveram 45% das lojas 

fechadas (GLOBO, 2016b, online). 

 

Gráfico 18 – Formação bruta de capital fixo (1996-2016) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil. 

 

Esse quadro traz como consequência a redução do rendimento do trabalhador 

brasileiro. É nítido pelo gráfico 19 que a renda média da população entra em 

estagnação já em meados de 2014 e começa a decrescer em 2015, sendo que no 

último trimestre do ano em questão o rendimento médio real decresce 3,3% em 

relação ao mesmo trimestre do ano anterior. 
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Gráfico 19 – Evolução da renda média real dos trabalhadores do setor privado 

com carteira assinada e sem carteira assinada (2003-2015)

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil. 

 

Por sua vez, o constante decréscimo da renda das famílias – renda real dos 

trabalhadores com carteira assinada retorna aos níveis de 2012, enquanto a dos 

trabalhadores sem carteira assinada recua aos níveis de 2010 – gera uma tendência 

de aumento no endividamento destas. O gráfico 20 evidencia que a quantidade de 

famílias endividadas teve um crescimento relevante durante o ano de 2015. 

 

Gráfico 20 – Total de famílias endividadas (2010-2016)

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do CNC – PEIC. 
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Como pode-se observar no gráfico 21, a seguir, o volume de vendas no varejo, 

que até então crescia anualmente, retornou aos níveis de 2012. Consequentemente, 

com a diminuição do consumo no setor varejista, o setor industrial produz menos. 

Quando as vendas do setor atacadista encolhem e há acúmulo nos estoques, novos 

estoques não são encomendados. 

Assim, os fornecedores do setor atacadista reduzem suas encomendas para 

as indústrias, estas que, por sua vez, reduzem sua produção – como, por exemplo, as 

indústrias de bens duráveis que retrocedem sua produção aos níveis de 2004 e as 

indústrias de transformação retrocedem para os níveis de 2005. 

 

Gráfico 21 – Evolução do índice do volume de vendas no varejo e de produção 

das indústrias de bens de consumo duráveis (2010-2016)

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil. 

 

Diante deste cenário, em que as empresas durante a crise demitem os 

funcionários e deixam de contratar, cada vez mais brasileiros passaram a trabalhar na 

informalidade ou por meio de microempreendimentos para buscar algum tipo de 

renda. A proporção de pessoas que trabalham por conta própria entre o total de 

ocupados passou de 17,9% em janeiro de 2013 para 19,8% em novembro de 2015, 

segundo cálculos do Ipea (AGENCIABRASIL, 2016, online). 
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Em decorrência da crise econômica, a classe média encolheu em 2015 – 

segundo um estudo da Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa (Abep), em um 

ano, quase um milhão de famílias desceram de classe social (ESTADÃO, 2016, 

online) 

A inflação de preços, medida pelo IPCA, nesse período estourou o teto da 

meta estabelecida pelo Banco Central, como pode-se observar pelo gráfico 2. E 

enquanto os preços subiam, a quantidade de dinheiro líquido na economia (gráfico 

16) estava sendo reduzida. Ou seja, estava acontecendo uma queda na liquidez 

durante um período inflacionário. 

O grau de investimento do Brasil, concedido pelas principais agências de 

classificação de risco, já sofria ameaças em 2014 (EXAME, 2014, online), com a 

redução do superávit primário (gráfico 1) que afetou a dívida pública (gráfico 10). 

Como consequência, a taxa de câmbio (gráfico 22) inicia uma trajetória de alta, 

amplificando ainda mais o sentimento da população de queda na qualidade de vida. 

Isso pois diversos produtos que compõem a cesta básica brasileira dependem do 

dólar, como a farinha de trigo, o arroz e o feijão, por exemplo, que têm seus preços 

definidos por meio das negociações no exterior. Além disso, o preço dos combustíveis, 

também afetado pela taxa de câmbio, impacta todos os produtos na economia, pois a 

logística do Brasil é majoritariamente rodoviária. 

 

Gráfico 22 – Taxa de câmbio (2010-2017)

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Bloomberg. 

 

No início do primeiro governo Dilma, o dólar estava a níveis de R$ 1,70, e 

chega a bater R$ 4,18 em setembro de 2015, no seu segundo mandato. 
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Contudo, o orçamento da União não foi o único afetado. A crise afetou também 

os estados do Brasil, a ponto de oito deles e o Distrito Federal precisarem parcelar os 

salários (GLOBO, 2016c, online). Para entender este cenário, é preciso compreender 

que a dinâmica das receitas dos governos estaduais é pautada majoritariamente em 

impostos sobre consumo. Assim, quando a economia está em avanço, com 

desemprego baixo, renda média em crescimento e confiança do consumidor e 

empreendedor em níveis saudáveis, as receitas dos governos estaduais estão em 

expansão. Por outro lado, em cenários de crise, a receita cai junto com a diminuição 

no consumo das famílias. 

Durante o período de boom artificial analisado por este trabalho, os governos 

estaduais vinham expandindo continuamente seus gastos. Quando a recessão 

explodiu e a liquidez caiu, a arrecadação dos estados brasileiros acompanhou este 

movimento – sem um proporcional corte de gastos. Assim, se deu a crise financeira 

dos governos estaduais. 

Dentro dessa dinâmica, a confiança dos agentes econômicos foi se 

deteriorando, como podemos observar no gráfico 23. 

 

Gráfico 23 – Índice de Confiança do Consumidor (ICC) e Índice de Confiança 

do Empresário Industrial (ICEI) (2010-2017)

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBRE e FIESP. 

 

Tanto os empresários quanto os consumidores estavam cada vez mais 

pessimistas em relação à economia: os empresários sem intenção de investir e, por 

outro lado, os consumidores sem apetite ao consumo. De junho de 2014 a junho de 

2016, o ICC apresentou queda de 28%.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho buscou estudar a crise brasileira mais recente através da 

ótica da teoria dos ciclos econômicos da Escola Austríaca, segundo a qual 

intervenções governamentais ou bancárias na taxa de juros e na expansão do crédito 

distorcem a economia como um todo e geram malinvestments – investimentos 

empresariais mal alocados. 

Primeiramente, no primeiro capítulo, foi feita uma explicação da Teoria 

Austríaca dos Ciclos Econômicos, com contribuições bibliográficas de alguns dos 

economistas austríacos mais influentes. A TACE procura explicar que o aumento 

insustentável da oferta de crédito e diminuições artificiais da taxa de juros fazem com 

que projetos que não eram considerados lucrativos com uma taxa de juros que refletia 

as preferências temporais dos agentes tornem-se aparentemente viáveis no novo 

arranjo. 

Os agentes interpretam a expansão ilusória na liquidez como um aumento nos 

fundos para empréstimo e aumentam sua produção e investimentos de longo prazo a 

fim de estarem preparados para suprir a demanda futura esperada. Começa-se, 

assim, o boom. Essa expectativa aumenta a demanda por materiais de produção e 

por mão-de-obra, o que faz com que o preço desses insumos aumente. O nível de 

atividade econômica, então, sobe. 

Entretanto, como houve um aumento apenas da oferta monetária, e não dos 

fatores de produção e da mão-de-obra disponíveis, esse processo acarreta na inflação 

dos preços. Assim, é inviável que essa expansão de crédito continue indefinidamente, 

sendo necessário que em algum momento a taxa de juros volte a aumentar. 

Quando os agentes econômicos percebem que a oferta creditícia é artificial, 

inicia-se o bust. O capital investido nos projetos que aparentavam ser lucrativos 

apenas na situação de liquidez ilusória é cancelado e a mão-de-obra empregada para 

esses empreendimentos é demitida. Os malinvestments, então, são abandonados e a 

economia passa por um processo de recessão. Segundo os economistas austríacos, 

essa conjuntura é necessária para ajustar a economia e adaptar os preços à 

quantidade de moeda em circulação. Uma tentativa de prolongar a expansão artificial 

apenas perverte ainda mais os dados disponíveis aos agentes econômicos. 

Essa dinâmica pode ser observada no cenário brasileiro desde a adoção da 

Nova Matriz Econômica, que foi um conjunto de medidas adotadas a partir da crise 
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internacional de 2008 e oficializada no início do governo Dilma Rousseff. No segundo 

capítulo do trabalho abordou-se o cenário político-econômico brasileiro desde a 

criação do Tripé Macroeconômico até a Nova Matriz Econômica, para demonstrar as 

distorções feitas na economia durante o período e para ser possível analisar se os 

caminhos do malinvestment da TACE se encaixavam na dinâmica estudada. 

O Tripé Macroeconômico é uma diretriz de política econômica que se traduz 

em uma junção de três medidas, que foram adotadas durante o segundo mandato do 

presidente Fernando Henrique Cardoso e mantidas durante o primeiro mandato do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva; são elas: câmbio flutuante, metas fiscais e metas 

de inflação. Esse arranjo deu sustentação para a retomada do crescimento econômico 

brasileiro nos anos seguintes à sua adoção. 

Contudo, o governo Lula implementou medidas monetárias e fiscais 

anticíclicas após a crise financeira mundial de 2008, iniciando uma flexibilização do 

Tripé. Essas deliberações fizeram com que o nível das despesas do Governo Federal 

sobre o PIB aumentasse excessivamente. Implementou-se, também as “medidas 

macroprudenciais”, ou seja, intervenções no mercado de crédito. 

Assim, o governo Lula, em seu segundo mandato, expandiu intensivamente o 

crédito, na intenção de fomentar os gastos e o consumo. Essas medidas foram 

oficializadas no governo Dilma, com a incorporação da Nova Matriz Econômica – 

conjunto de diretrizes que implicaram em uma forte intervenção governamental na 

economia, com base em políticas anticíclicas. A NME foi responsável pela 

manutenção de juros abaixo de seus patamares naturais, abandono do câmbio 

flutuante a fim de enfraquecer a moeda nacional frente ao Dólar, e outras medidas 

que, alegadamente, estimulariam o consumo. No entanto, o cenário macroeconômico 

foi se deteriorando, e as incertezas políticas e a pressão inflacionária apenas 

aumentavam. 

Na segunda parte do segundo capítulo foi explicado o funcionamento do 

sistema creditício brasileiro e como a estatização do crédito ocorreu durante o período 

estudado. Um dos pilares de NME foi, por meio da modalidade de crédito direcionado, 

usar os bancos públicos como geradores do crescimento artificial. Além disso, o 

Banco Central fez diversas intervenções na economia, aumentando o volume de 

depósito em conta corrente e o volume de crédito, para que a Selic não atuasse em 

uma trajetória de subida. 
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Com isso, foi possível diminuir a taxa de juros para níveis inferiores ao seu 

natural, além de criar mecanismos que tornavam as taxas de juros cobradas pelo 

crédito direcionado imunes às alterações na Selic. É possível, então, observar um 

paralelo entre essas medidas e as causas dadas pela Escola Austríaca aos ciclos 

econômicos, como explicado anteriormente. 

Fundamentado no que foi posto, o terceiro capítulo busca compreender o 

período do bust da crise brasileira. No momento em que a crise é instalada, as 

demissões começam a ser feitas – pois a má alocação de capital se torna nítida – e, 

por consequência, o nível da renda entra em contração. Há a adaptação do aparato 

produtivo às reais condições da economia. 

Diante do que foi elucidado, o objetivo da monografia de analisar a crise 

brasileira de 2014 pela perspectiva da Escola Austríaca foi atingido. Com base nos 

dados apresentados no terceiro capítulo, pode-se inferir que a crise econômica de 

2014 foi resultado de intervenções governamentais contínuas na economia, que 

distorceram as relações entre os agentes econômicos. Não somente isto, mas essa 

série de intervenções exigiram, ao longo do tempo, novas intervenções em uma 

tentativa ineficaz de corrigir os efeitos colaterais inesperados das anteriores. O 

produto da desordem ocasionada em decorrência da aplicação de políticas 

econômicas desenvolvimentistas no Brasil pode ser observado no gráfico 6, com o 

constante decrescimento no PIB durante os anos analisados neste trabalho. 

Conduzir uma pesquisa sobre crises econômicas com foco em apenas uma 

base teórica é uma tarefa que acompanha inúmeras barreiras. A primeira e mais nítida 

delas é a limitação da quantidade de dados econômicos que cabem na análise, dado 

que as teorias econômicas não passam de abstrações da realidade, não a refletindo 

como um todo. Outra barreira importante é a insuficiência de informações das 

consequências da crise, dado que o Brasil ainda não se recuperou da crise em 

questão. 

Espera-se que essa monografia instigue análises acerca da crise brasileira de 

2014 sob a perspectiva de diferentes escolas de pensamento econômico, além de 

encorajar mais pesquisas econômicas com a base teórica da Escola Austríaca.  
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