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O intérprete do
equilíbrio

A análise refinada de Edmund Phelps,
ganhador do último Prêmio Nobel de
Economia, sobre o complexo jogo que
sustenta a dinâmica macroeconômica e incide
no ambiente de negócios
Por Camila Viegas-Lee, de Nova York

O anúncio do economista norte-
americano Edmund Phelps como
ganhador do Prêmio Nobel de Economia
em outubro de 2006, consagrou um
dos acadêmicos mais bem-sucedidos
na capacidade de projetar, no campo
das ações práticas, as idéias geradas
no ambiente das universidades. Quem
acompanhou as transformações
nos rumos das políticas econômicas
implementadas nas últimas décadas por
governos de todo o mundo, inclusive o
brasileiro - quase todas marcadas pela
ênfase ao controle da inflação -, assistiu
mesmo sem saber, à concretização de
programas que, em alguma medida,
emprestaram pressupostos formulados
ou reelaborados por Phelps.

As teses desse professor e pesquisador
de 73 anos influenciaram decisivamente
a forma como os bancos centrais de
todo o mundo estabeleceram suas
políticas antiinflaciònárias a partir da
década de 80, baseadas no emprego
da taxa básica de juros como variável
importante na determinação das
expectativas econômicas.

A capacidade de Phelps em trafegar
pelas esferas governamentais se
exemplifica pelos convites que
recebeu para atuar como consultor no
Departamento do Tesouro Americano



e na Comissão de Finanças do Senado
daquele país e ainda como conselheiro
do Federal Reserve (FED).

As interpretações de Phelps são
um convite a perceber o equilíbrio
sutil entre os elementos inseridos
nas relações econômicas, como
inflação, desemprego, impostos,
déficit público e crescimento. Foi ele
quem contestou, por exemplo, a tese
amplamente difundida, até os anos
60, da existência de uma relação direta
e inversamente proporcional entre
inflação e desemprego. Conhecida como
a "Curva de Phillips" - em referência
ao seu criador, o neozelandês Alban
William Phillips-, aquela interpretação
sugeria que quanto mais alto o nível de
desemprego em uma economia, menor
seria a sua taxa de inflação (e vice-versa).
Mas os trabalhos de Phelps mostraram
que a inflação depende também - e
principalmente - das expectativas dos
agentes econômicos, como empresas e
consumidores, sobre o comportamento
da trajetória de preços e salários.
Assim, contar com um índice de inflação
baixo em um certo momento leva a
expectativas de baixa inflação também
no futuro.

O poder das expectativas sobre os
índices de inflação parece um tema
bastante familiar em um país como o
Brasil, que alimentou por muitos anos
uma desenfreada cultura inflacionária.
Mas a inflação não é o único ponto do
pensamento de Phelps pertinente ao
Brasil, país em que já esteve em 1981
atuando como professor e para onde
retornará em agosto próximo para
participar do Congresso Internacional
de Derivativos e Mercado Financeiro,
em Campos do Jordão. Ele questiona,
com contundência, algumas visões que
se costumam cristalizar em tempos de
ansiedade na busca de sollições para
desafios históricos do País, como as
supostas relações automáticas - muito
disseminadas nos meios empresarial e
acadêmico - entre variáveis como juros
altos e baixo ritmo de crescimento.
Em vez de conclusões simplificadas,
Phelps propõe considerar a importância
da interação entre todos os aspectos
possíveis na dinâmica econômica.

Para expor sua opinião sobre estes e
outros assuntos, Edmund Phelps falou
à reportagem de Mundo Corporativo,
na Universidade de Columbia, onde
leciona desde 1971. É certamente

compensador ouvir e ler Phelps. De
todas as suas obras hoje disponíveis
nas livrarias brasileiras, nenhuma se
encontra traduzida para o português,
mas vale a pena o esforço em entendê-
lo. Sua abordagem pode não satisfazer
os que preferem simplificar os dilemas
da economia, mas oferece, na mais
modesta das hipóteses, a oportunidade
de compreender o tamanho da sua
complexidade.

Conforme a edição 2007 da
pesquisa "Panorama Empresarial"
(www.deloitte.com.br), o empresariado
brasileiro aprova a política
governamental de controle à inflação,
mas está descontente com o ritmo de
expansão econômica. Inflação baixa é
incompatível com crescimento alto?
Inflação baixa é certamente compatível
com crescimento alto. Considere a China
nos últimos 15 anos ou a Alemanha no
período 1955-1975. Tiveram taxas de
crescimento muito altas e de inflação
baixas ou moderadas. Não há nenhuma
evidência de que haja conexão entre
crescimento e inflação. Quando há uma
taxa alta de inflação, todos, incluindo
empresários, ficam fascinados por ela
- não pensam em outra coisa. A inflação
vai aumentar este ano? Vai diminuir?
A inflação se torna então um indicador
muito importante e não é sem motivo
que empresários observem atentamente
os seus movimentos. Mas enquanto
eles se mantêm ocupados com esse
problema, não pensam em inovação.
Não fazem o seu trabalho porque ficam
distraídos com a alta da inflação. Por
isso, inflação é sempre algo desastroso
para o crescimento.

Mas, diante da seqüência de anos de
baixo crescimento no Brasil, começa a
renascer a idéia de que um certo nível
de inflação seria até tolerável para
proporcionar expansão econômica...
Essa idéia é muito ruim. Não há
nenhuma evidência de que uma taxa
mais alta de inflação do que aquela que
tem prevalecido no Brasil promoveria
crescimento ou emprego. E a teoria
econômica disponível não sugere que
haveria qualquer um desses benefícios.

O senhor chegou a mencionar
em artigos que um certo aumento
na inflação poderia até gerar
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empregos no curto prazo, mas não
no longo prazo...
Correto. Tudo indica que o Brasil não
deve provocar um aumento permanente
de inflação só pelos benefícios de um ou
dois anos.

E o senhor continua apostando no
uso da taxa básica de juros como
ferramenta no controle da inflação?
Qual é a alternativa? Acreditava-se
antigamente que a melhor alternativa
seria usar a oferta monetária como
principal meio para o controle da
taxa de inflação, mas isso provou ser
problemático porque os relacionamentos
estruturais entre a oferta monetária e a
taxa de inflação estão constantemente
mudando ao longo do tempo. Então,
agora, os bancos centrais estão
adotando como ferramenta as taxas de
juros de curto prazo. Não há mágica
em nenhum desses instrumentos, mas
eu suponho que o melhor que se pode
fazer envolve o uso de taxas de juros, ou
a oferta de dinheiro, ou ainda alguma
combinação das duas alternativas.

O senhor mencionou recentemente
que o uso de metas de inflação,
como faz o governo brasileiro, é
recomendável apenas em tempos
de normalidade...
A expressão "metas de inflação" está
sendo usada em dois níveis diferentes.
Em primeiro lugar, acredito que o banco
central deve ver sua missão apenas
como o gerenciamento da taxa de
inflação ou das expectativas de inflação.
Há toda uma segunda controvérsia
sobre a melhor forma de cumprir essa
missão. Uma delas é estabelecer juros
de modo a trazer de volta a inflação
para um nível desejado a longo prazo.
Creio que o erro que alguns entusiastas
das metas cometeram foi o de acreditar
que é possível mecanizar a política do
banco central com uma regra rígida,
que amarrasse as taxas de juros de
curto prazo aos dados de inflação real,
desemprego real e assim por diante.
Acho que essa era uma idéia muito
simplória e vários entusiastas das metas
de inflação já a abandonaram, passando
a considerar a necessidade de uma
avaliação freqüente da situação por
gestores do banco central. É claro que
o problema de uma regra fixa ou rígida

é que ela não considera o fato de a
estrutura da economia mudar de vez em
quando e quando muda - ou quando há
medo de que ela mude -, os gestores se
sentirão inseguros sobre ela. E, se houver
uma regra costumeira que tenha sido
seguida no passado, ela provavelmente
terá de ser posta de lado, enquanto o
banco central tenta descobrir qual é
a nova estrutura da economia.

Há algum grande distúrbio internacional
à vista que possa contribuir para o
descontrole inflacionário no Brasil?
Hoje em dia, muitos estão preocupados
com a possibilidade de uma forte
queda do dólar norte-americano e do
câmbio internacional, mas não acho
que isso causaria inflação no Brasil.
É mais provável que até causasse
deflação. Talvez uma forte depreciação
do renminbi (moeda chinesa) pudesse
encarecer preços no Brasil. Francamente
eu ficaria tão preocupado com o colapso
do dólar quanto com a depreciação do
renminbi, ou ainda com a eventual alta
do preço do petróleo.

O senhor acredita que elevados
déficits nas contas públicas podem
comprometer o controle da inflação
a longo prazo?
Eu diria que sim, mas não gostaria

de fazer um experimento para saber
se um déficit elevado ou prolongado
comprometeria o controle da inflação.
Não faltam argumentos contra déficits
altos e nem precisamos alegar nosso
medo de inflação para argumentar que
um déficit público elevados é ruim. Nós
poderíamos dizer que déficits públicos
altos são prejudiciais porque aumentam
a demanda a um nível não desejável.

Para que serve e a quem beneficia
manter um baixo nível inflacionário?
Como sugeri antes, todo mundo se
beneficia: jovens, velhos, pessoas de
salários altos, pessoas de salários baixos,
nós todos nos beneficiamos. É como
perguntar sobre quem se beneficiaria
em ter uma referência de medida como
o metro. Suponha que alguém diga:
"vamos produzir um novo tipo de metro,
que não será fixo. Haverá um erro e esse
erro flutuará de ano em ano. Em alguns
momentos, a nova medida será mais
longa, em outros, será mais curta do que
a atual." Isso acarretaria muita confusão,
muito desvio de atenção, pessoas
especulando sobre se o metro do ano
seguinte será mais longo ou mais curto
do que o metro atual.

É uma boa metáfora. Mas não há risco
de que a preocupação dos governos
com o controle da inflação se torne
um fim em si mesmo?
O controle da inflação é um fim em
si mesmo. É missão do banco central
manter a taxa de inflação sob controle
por meio do gerenciamento das
expectativas de inflação. Esse é o objetivo
dele. Autoridades fiscais têm seus fins,
eu tenho meus fins, você tem seus fins.
O que há de errado nisso? É um fim em
si mesmo. Concordo que, em um nível
mais elevado, não julgaremos a economia
apenas por seu Produto Interno Bruto
(PIB) ou apenas pela taxa de inflação. E é
por isso que volto a falar em eqüidade e
dinamismo. Mas o governo não serve à
eqüidade ou ao dinamismo se abusar de
seu poder sobre a inflação.

Quando o senhor diz não ser a
favor de um "governo zero", que
tamanho de Estado recomendaria
para responder às demandas da
sociedade, sem correr o risco de
sufocar a livre iniciativa?



Essa é uma pergunta impossível de
ser respondida, mas fico feliz em
respondê-la porque todo economista
acha irresistível tentar falar algo sobre
o tema. Sou a favor de exigir que o
Estado adote políticas que melhorem a
remuneração do trabalho daqueles que
estão em desvantagem na economia de
mercado. Também acho que o Estado
tem um grande papel em garantir que
as instituições econômicas trabalhem
para o crescimento. Tenho defendido
mais dinamismo e mais e melhor
inovação. Dinamismo é bom para a
criação de empregos, para a força de
trabalho, para salários etc. Acredito
que eqüidade e dinamismo são causas
importantes que o governo deveria
assumir, mas não quero menosprezar
a necessidade de promulgar boas lei,
impor a lei, distribuir justiça e tudo
o mais que esperamos do governo.
Portanto, não acho correto dizer que
menos governo é sempre melhor do
que o que temos.

Que tipo de regulação dos mercados
o senhor defende?
A regulação que proteger investidores
para que não sejam roubados por
empresários inescrupulosos. Em geral,
empresários são forças do bem, mas
há sempre algumas maçãs podres na
cesta, de forma que até os investidores
mais sofisticados podem perder muito
dinheiro. Por isso, é importante haver
alguma proteção legal, inclusive contra
fraudes, porque, se os investidores não
tiverem garantias, eles não investirão,
o que será muito ruim para a inovação,
para o crescimento econômico e para o
dinamismo da economia.

A pesquisa "Panorama Empresarial",
já citada, indicou também que mais
de 90% dos empresários brasileiros
querem a redução da carga tributária,
a qual, no caso do Brasil, incide
majoritariamente sobre bens e serviços
e folha de pagamento. O sr. parece
acreditar que não há relação direta
entre queda nos impostos sobre folha
de pagamento e maior geração de
empregos, correto?
O que eu defendi algumas vezes é
que, quando o governo embarca em
programas novos e compra bens e
serviços - para a segurança nacional
e o combate ao terrorismo, digamos

- e aumenta os impostos para poder
executá-los, as famílias sentem que
seus salários diminuem depois de pagar
o imposto de renda. Então elas terão
menos incentivos para participar da
força de trabalho formal, os empregados
terão menos motivação para serem
bons trabalhadores e exibir lealdade
perante seus empregadores, ficando
talvez inclinados a abandonar o
emprego. Isso é muito ruim. Além desses
efeitos sobre o emprego, há também
as conseqüências sobre a poupança.
As famílias pouparão menos se seus
salários forem reduzidos pelos impostos
e, como resultado, suas riquezas cairão
com o tempo, em relação ao patamar
que teriam alcançado se os salários não
tivessem sido reduzidos pelos tributos.
Então, no final das contas, a riqueza
privada terá declinado na mesma
medida que os salários depois dos
descontos de impostos. Logo as famílias
terão a mesma proporção de riqueza
por salário que tinham originalmente
e vão se sentir tão inclinadas quanto
antes para participar da força de
trabalho, ser bons empregados e
permanecer em seus empregos. É como
voltar o relógio e não ser mais 2007,
mas 1990 ou 1980, com riquezas e
salários menores. Se voltarmos então
ao século XVIII, quando os salários
também eram muito baixos, notaríamos
que as pessoas iam ao trabalho de
qualquer forma, basicamente porque
eram pobres e porque, apesar dos
salários baixos, a riqueza delas também
era correspondentemente baixa. A
proporção entre esses dois fatores é
muito importante.

O professor Frederic Mishkin (outro
acadêmico da Universidade de
Columbia) diz no livro "The Next Great
Globalization" (Princeton University
Press, 2006) que a globalização não
será plena enquanto não envolver o
setor financeiro, especialmente nos
países em desenvolvimento. Muitos
temem, no entanto, os efeitos da
liberalização financeira em um mundo
de movimentação de capitais tão
ampla. O que o senhor pensa disso?
É verdade que, quando o mundo
se torna globalizado, o dinheiro
pode sair da região em que está. A
vantagem disso é que os donos do
capital competem uns com os outros

em uma escala global e o fato de
haver mais competição é bom para a
economia mundial como um todo. Os
capitalistas terão de passar mais noites
em claro tentando entender o mundo
e como conseguir um retorno melhor.
A desvantagem é que, neste mundo
globalizado, os capitalistas podem voar
de um país ao outro em um piscar de
olhos. Pode-se dizer que isso se aplica à
Califórnia também - o capital pode voar
massivamente para fora da Califórnia de
uma hora para a outra e ir ao Texas ou a
Nova York, por exemplo. Se os Estados
Unidos parecem ter sobrevivido a esse
fenômeno, o que haveria de errado nisso
então? É claro que o problema é que,
se o capital desertasse a Flórida, a força
de trabalho poderia desertar a Flórida
também. Mas, se o capital desertasse
o Brasil, os brasileiros não poderiam se
mudar. Para onde iriam? Eles não podem
ir todos para Portugal ou para qualquer
outro país. Isso se torna, portanto, um
grande problema. Acho, porém, que a
inegável importância desse desafio tem
sido supervalorizada. Tivemos alguma
turbulência nos anos 90, quando
os donos da riqueza ficaram muito
medrosos por causa das práticas ruins de
alguns governos nacionais, o que criou
uma situação de pouca transparência
e alta volatilidade em suas economias.
Mas agora temos meia dúzia de anos de
expansão quase contínua, acumulando,
em geral, boas taxas de crescimento.
Então me parece óbvio que os benefícios
da globalização, para a maioria dos
países, compensa consideravelmente
os perigos e os riscos.

Que mensagem o senhor transmitiria
aos empresários brasileiros que
buscam melhorar seus níveis de
competitividade em relação à
concorrência internacional?
Pressionem o governo para que opte
pelo dinamismo. Façam com que o
governo se apaixone pela inovação.
Façam com que as pessoas se
apaixonem por inovação.
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