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Em artigo publicado no jornal "Folha de S. Paulo", de onze de fevereiro, José Alexandre 
Scheinkman, da Universidade de Princeton, sugeriu que os economistas heterodoxos 
brasileiros, ao manterem como referência teórica a "Teoria Geral do Emprego", de J.M. 
Keynes, de 1936, deveriam com mais propriedade ser chamados de ortodoxos. Isto, porque 
desconheceriam uma série de "inovações" teóricas desenvolvidas a partir dos anos 50. Dos 
conceitos que o autor apresenta como desconhecidos pelos heterodoxos, dois nos parecem os 
mais importantes: os conceitos de "renda permanente" desenvolvido pelo então economista de 
Chicago, Milton Friedman, e o de "taxa do retorno do investimento em educação". Assim, a 
seguir se procurará analisar a consistência teórica das hipóteses acima, bem como, a alegada 
originalidade de Friedman na formulação da idéia de "renda permanente".   
 
De acordo com o conceito de "renda permanente", o consumo presente das famílias não 
depende de sua renda corrente, mas de suas expectativas de rendimentos ao longo de sua 
existência, o que implicará, segundo o autor do artigo, "que algumas políticas keynesianas de 
curto prazo, como o corte temporário de impostos sobre a renda, causam pouco estímulo 
sobre o consumo, porque têm efeito limitado sobre a renda permanente dos consumidores". 
Na verdade, tal conceito não é novo, já havia sido introduzido por Keynes, que o havia 
apontado no capítulo 8 da "Teoria Geral", como um dos determinantes objetivos das decisões 
de consumo, sob o título de "mudanças de expectativas em relação aos níveis de renda 
presente e futuro"; mas para ele tais mudanças não seriam importantes, pois poderiam afetar 
consideravelmente a propensão a consumir de um indivíduo particular, mas tomando-se a 
média das decisões da comunidade como um todo, tal efeito não seria relevante. Na verdade, 
"é um critério sobre o qual não existe uma regra, pois há muita incerteza envolvida em tais 
decisões" (TGE, p.95).   
 
Além disso, como observou Amit Badhuri, "na medida em que a maior parte dos trabalhos 
empíricos trata a 'renda permanente' como uma simples média ponderada dos rendimentos de 
períodos passados, sendo a ponderação máxima atribuída à renda presente, a distinção entre 
renda corrente e permanente se torna obscura". Assim, não é verdade que os keynesianos 
desconheçam tal conceito, simplesmente o consideram irrelevante, como base de formulação 
de uma dada política monetária.   
 
De outro lado pode-se perguntar sobre o sucesso da política monetária (monetarismo), 
proposta por Friedman, tomando como referência a hipótese da "renda permanente". 
Inicialmente Friedman supôs que as pessoas dão três destinações a um aumento da renda em 
seu poder: uma parte vai para consumo, determinada pela renda permanente, e o restante é 
destinado à ampliação de ativos monetários e à compra de ativos físicos e ativos financeiros.   
 
Descaso dos heterodoxos em relação a investimento em educação é uma das causas da 
concentração da renda no Brasil  
 
O problema que se coloca então é o de se estabelecer o critério de alocação desse aumento de 
poder aquisitivo entre as destinações acima. Devido a hipótese da "renda permanente", o 
aumento do consumo será proporcionalmente menor que o aumento da renda corrente, 
havendo uma quantidade de dinheiro excedente a ser distribuído entre aqueles ativos. Como 
Friedman supõe, por alegadas razões empíricas, que há uma reduzida substituição do dinheiro 
excedente por ativos financeiros, uma maior parte do aumento do dinheiro em poder do 
público se destinará à compra de ativos físicos. Daí observar que qualquer aumento da oferta 
monetária decorrente de decisão dos bancos centrais, ou da política fiscal, maior que o 
crescimento potencial da economia poderá provocar pressões inflacionárias, uma vez que 
supõe que as economias encontram-se geralmente próximas ao pleno emprego. Daí formular a 
regra de que os Bancos Centrais devem sempre controlar o aumento da oferta monetária, de 
tal forma que sua taxa de crescimento não supere a taxa do crescimento potencial de cada 
economia.   
 



A aplicação de tal regra pelo FED entre os anos de 1979 a 1982, tendo como única meta o 
crescimento da oferta monetária e abandonando a estabilização das taxas de juros, levou a um 
aumento sem precedente da volatilidade da economia americana, causando uma redução do 
crescimento da produção e uma elevação das taxas inflacionárias, levando o então presidente 
do FED, Paul Volker, a retornar a um controle rígido das taxas de juro.   
 
Mereceu consideração, ainda por parte de Scheinkman, o descaso por parte dos nossos 
heterodoxos em relação ao investimento em educação, sendo este descaso generalizado uma 
das causas, segundo ele, da concentração da renda no Brasil. De acordo com ele, ainda o 
trabalho de Carlos Langoni, publicado nos anos 70, apresentava uma "taxa de retorno" muito 
elevada em investimentos em educação, de tal maneira que se fosse realizado em maior 
intensidade teria reduzido a nossa desigualdade distributiva.   
 
Ora, dizer que o nível de educação é importante para o crescimento de um país é algo trivial. 
Outra coisa porém é admitir a possibilidade de medir seu "retorno". Em artigo do início dos 
anos sessenta, H.G. Shaffer mostrou que seria difícil, senão impossível, separar a parte de 
gastos em educação, que seria mero consumo, da parte que deveria ser considerada 
investimento. Além disso, lembrou que o investimento em educação é raramente um 
investimento baseado em uma comparação racional com as demais alternativas de 
investimento. Esse autor mencionou, ainda que se a distinção entre consumo e investimento 
em educação fosse possível, "restaria uma eventual impossibilidade de se alocar um retorno 
específico de um investimento específico no homem, embora os gastos agregados para 
melhorar a habilidade humana e da capacitação certamente tenham uma influência positiva e, 
de grandeza indeterminável na eficiência do agente produtivo".   
 
Dada tais dificuldades, deixa de fazer sentido a alegação de Scheinkman, que o trabalho de 
Carlos Langoni foi "injustamente ignorado" pelo meio acadêmico brasileiro como uma 
explicação das altas taxas de desigualdade no Brasil e como uma sugestão de política. Creio 
que uma explicação desse "descaso" seria as dificuldades conceituais acima mencionadas. De 
outro lado, tal trabalho foi grandemente utilizado pelo governo militar como uma justificativa 
de que a desigualdade na distribuição da renda seria mais conseqüência de uma escassez de 
trabalho qualificado do que a pressão exercida sobre o movimento sindical. Finalmente, para 
concluir estas observações, creio que andaram muito bem nossos heterodoxos em se manter 
na "ortodoxia keynesiana", sem se comprometerem com conceitos que levaram à uma política 
econômica frustrada (monetarismo) e ao não aceitarem certos resultados numéricos, relativos 
ao capital humano, obtidos a partir de bases teóricas e empíricas inconsistentes.   
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