
Brasil fez somente a primeira parte da lição keynesiana 
John Maynard Keynes 
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O economista britânico John Maynard Keynes ensinou que na hora da desaceleração 
econômica, o governo precisa se endividar, mas preferencialmente para aumentar o 
investimento. O Brasil só fez a primeira parte da lição — aumentou bem o endividamento, mas 
não elevou o investimento. 
 
O economista britânico John Maynaid Keynes (1883-1946) foi invocado como inspirador das 
políticas e medidas adotadas por vários governos — inclusive no Brasil— no enfrentamento da 
crise econômica iniciada em 2008, especialmente as que envolveram intervenção direta na 
economia e maior regulação. Ao constatar que, infelizmente, nem sempre se esclarece quando 
e como o britânico prescreveu a receita ora aplicada, o economista e especialista em finanças 
públicas José Roberto Rodrigues Afonso decidiu fazer sua leitura das teorias do colega, que 
operou uma revolução no pensamento econômico na década de 1930 e 1940, com suas ideias 
baseadas na intervenção do Estado, por meio de medidas fiscais e monetárias, como opção 
para a recuperação dos países devastados: colocadas mais em prática depois do fim da 
Segunda Guerra Mundial, o movimento foi chamado de "Estado do bem-estar social" e de 
"keynesianismo". 
 
Nas décadas de 1950 e 1960, o sucesso da economia keynesiana foi tão retumbante que 
quase todos os governos capitalistas adotaram suas recomendações. A influência na política 
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econômica declinou a partir da década de 1970, quando o neoliberalismo colocou em dúvida a 
capacidade do Estado de regular a economia via políticas fiscais. Entretanto, o advento da 
crise econômica global do final da década de 2000 causou um ressurgimento do pensamento 
keynesiano. A economia keynesiana forneceu a base teórica para os planos do presidente 
estadunidense Barack Obama, do primeiro-ministro britânico Gordon Brown e de outros líderes 
mundiais para aliviar os efeitos da recessão. 

 
No livro Keynes, crise e política fiscal (Editora Saraiva), Rodrigues Afonso mostra que, longe 
de ser um defensor da "gastança", Keynes defendeu o aumento do gasto público em 
investimento como a alternativa menos pior. "Keynes era um reformador do sistema 
capitalista. Recorreu ao Estado tanto para remediar a crise quanto para prevenir, e reconheceu 
depois que mesmo aquela saída emergencial era a alternativa menos pior. Nada disso tem a 
ver com uma suposta pregação de aumento permanente de gasto público, déficit, dívida e do 
tamanho do governo, como muitos vieram a interpretar de forma errônea, posteriormente, a 
partir de sua obra",diz, em entrevista ao DCI. 
 
A seguir, a entrevista. DCI: Keynes é conhecido como o grande defensor do gasto 
público. 
 
José Roberto Rodrigues Afonso: É comum as ideias de Keynes serem traduzidas como o 
defensor de défícits e endividamentos públicos persistentes. Não considero correto. Autor 
complexo e ao mesmo tempo marcado pela criatividade, tinha a coragem de escrever 
pensando no senso comum Hoje, quando os economistas fazem isso, são criticados por não 
estarem sendo acadêmicos. Ele via o aumento do gasto público como meio para segurar a 
demanda, impedir uma depressão mas não a reverter; seu instituto era muito mais de defesa 
do que de solução. Isso deu margem para que sua teoria fosse entendida como a defesa da 
gastança. Keynes era um reformador do sistema capitalista Recorreu ao Estado tanto para 
remediar a crise quanto para preveni-la, e reconheceu claramente que mesmo a saída 
emergencial era a "alternativa menos pior". Nada disso, portanto, tem a ver com uma suposta 
pregação de aumento permanente de gasto público e do tamanho do governo, especialmente 
no longo prazo, como muitos vieram a interpretar posteriormente apartir de sua obra.  
 
DCi: Mas é correto atribuir-lhe o ideal de uma política fiscal anticíclica? 
 
IRRA: Sim, uma política anticíclica [conjunto de ações governamentais para impedir ou 
minimizar os efeitos do ciclo econômico] que tem um corte temporal bem claro: formar 
superávits na fase de expansão da economia que possam ser queimados pela ampliação do 
gasto na fase de depressão, remetendo ao acionamento do que ficou conhecido como 
estabilizadores automáticos. Muito dessa discussão em Keynes já se deu fora do contexto 
específico da grande crise dos anos 30 e remetia a uma abordagem mais ampla, inclusive no 
tempo, do papel do Estado na economia. DCI: Ele dizia quando o Estado deve entrar para 
segurara demanda e quando deve sair? JRRA- Disse quando deve entrar, quando as 
convenções eram quebradas e o passado não mais servia de referência para o futuro, a 
incerteza em torno se tornava tão grande que o empresário não se arrisca a investir e até 
mesmo teme seguir produzindo tanto. Quando esse cenário de incerteza fosse desfeito, não 
mais seria preciso ter o Estado segurando a demanda. Porém, não é tão fácil assim precisar o 
momento em que o Estado deve se retrair, sair de cena. Se sair cedo, a economia desacelera; 
se deixar de sair na hora, os investidores começam a desconfiar da solvência da dívida pública. 
Neste contexto, o remédio pode virar veneno.  
 
DCI: Debate que inclusive domina a cena internacional atual, com as economias da 
Europa e dos Estados Unidos patinando... 
 
JRRA: Keynes não estava muito distante das polêmicas que atualmente dominam a política 
fiscal das economias avançadas, cada vez mais marcadas por posições extremadas, entre 
manter e conceder mais estímulos fiscais ou cortar gastos e retomar a austeridade, entre 
ajustar via corte de tributos ou elevação de gastos. Resgatar debates da crise dos anos 1930, 
e do que se fez para dela sair, em muito interessa para introduzir o debate em torno da crise 
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financeira global de 2008 — é lógico que a solução nunca será igual, mas lições podem e 
devem ser aprendidas... 
 
DCI :Quais outras reflexões de Keynes permanecem atuais?  
 
JRRA: Vários aspectos mais específicos das finanças públicas, desde a forma de organizar os 
orçamentos até o desenho de reformas tributárias, foram tarefas enfrentadas por Keynes, mas 
fora de seus livros acadêmicos, muito em palestras, notas. Impressionante como ainda são 
pertinentes os diagnósticos e as propostas keynesianos, como é o caso das diretrizes de 
tributação para diminuir a desigualdade, da prioridade dos investimentos entre os gastos 
públicos, da estruturação do orçamento que distingue gastos correntes dos de capital e mesmo 
do planejamento das ações estatais e da economia como um todo.  
 
DCI: Keynes pregava a intervenção do Estado na economia por meio de vários 
instrumentos, inclusive o tributário. Isso fazia dele um socialista?  
 
JRRA: Longe disso. Ele via nos tributos uma maneira de redistribuição de renda, até chegou a 
fazer uma proposta de reforma tributária para a Inglaterra quando esta ia consolidar o seu 
Estado de Bem-Estar Social Não se empolgou quando dizia que não se poderia financiar 
apenas com contribuições sobre a folha salarial a Previdência Social e até o seguro-
desemprego, ele queria diversificar fontes de financiamento e daí apresentou um esboço de 
reforma tributária, que não foi bem aceito pelos políticos. Nesse debate dos anos 1940,Keynes 
inovou ao sugerir um orçamento exclusivo da seguridade social — o que, curiosamente, veio a 
ser criado no Brasil na Constituição de 1988. Pena que esse ideal keynesiano, de promover a 
equidade fiscal por meio da tributação, seja ignorado no Brasil, que continua com uma das 
maiores taxas de desigualdade do mundo e um sistema tributário que a agrava ao invés de a 
reduzir. 
 
DCI: Quais as lições de Keynes para o Brasil atual?  
 
JRRA: Keynes ensinou, que na hora da grande crise, o governo precisa se endividar, mas 
preferencialmente para aumentar o investimento. O Brasil só fez a primeira parte da lição — 
aumentou bem o endividamento no conceito relevante, o da dívida bruta, hoje na casa de 60% 
do PIB, mas a segunda parte foi frustrada pois segue sem elevara taxa de investimento público 
e mesmo o investimento nacional. E agora, nem mesmo o investimento privado aumenta 
sobremaneira, mesmo com todo incentivo e crédito oferecido pelo governo brasileiro — porque 
é possível que a maior parte serviu mais para trocar o funding dos projetos de investimentos e 
liberando o próprio para ficar no caixa—do que para aumentar o valor total investido e a 
própria demanda, que era a aspiração keynesiana.  
 
DCI: O não-cumprimento da meta de superávit primário é bom ou ruim? 
 
JRRA: O não-cumprimento da meta fiscal para 2012, em si, não deveria despertar maior 
preocupação diante do fato incontestável que a economia desacelerou fortemente, e isso, por 
princípio, puxou para baixo a arrecadação. Pessoalmente, prefiro muito mais quando o 
governo assume que sua meta fiscal é a possível em fase dos ventos fracos do que apelar para 
a engenharia fiscal e maquiar as contas, como já se verificou no passado recente, e alegar que 
cumpriu uma meta, mas o fez artificialmente. O que poderia preocupar seria outra coisa, a 
inconsistência de comunicação, em que se gastou meses tentando negar o inegável, os efeitos 
do menor dinamismo econômico nas contas fiscais e da opção política de elevar gastos, 
sobretudo com previdência. E aí entra o pior, não descumprir a meta, mas que esse aumento 
de gasto e dívida não serviu para aumentar o investimento público, sobretudo na esfera 
federal. É bom lembrar Keynes sempre defendia que, num cenário como o atual, de 
desaceleração, o governo poderia tentar levantar a demanda, mas preferia claramente que o 
fizesse via investimento. Até porque, depois de recuperada a economia, esse é o gasto 
possível de ser reduzido ou cortado, o que não ocorre com salários, aposentadorias e custeio.  
 
DCI: Qual o maior desafio da economia brasileira?  
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JRRA: O maior desafio continua sendo elevar o investimento do governo no País. Faltam 
reformas, mudanças estruturais, para destravar esse estrangulamento. Para tanto, é preciso 
antes de tudo evitar o erro de acreditar que a queda da Selic, por si só, abre espaço para mais 
obras. Depois da forma como o Brasil optou por enfrentar a crise de 2008, aumentando ainda 
mais as reservas e seu custo de carregamento e inovando ao formar o "Banco do Tesouro 
Nacional", que empresta muito e barato à custa das emissões de títulos, os gastos com juros, 
medidos de forma líquida, caem num ritmo muito menor que a Selic. 
 
DCI: Desde a crise de 2008, a economia está ancorada no consumo. Esse modelo, 
adotado pelos governos do ex-presidente Lula e da presidente Dilma, está se 
esgotando, e é por isso que o aumento dos investimentos é tão importante para o 
País? 
 
JRRA: Não só pelos rumos mais imediatos da política econômica—como esse que apontas na 
pergunta e virou consenso absoluto entre os economistas, de diferentes correntes— mas 
também porque o desenvolvimento, a competitividade, outras questões estruturais precisam 
ser equacionadas por maior e melhor capital físico, com o fortalecimento da infraestrutura. 
Novamente, foram lições que Keynes apontou com insistência e que ignoramos, embora 
invoquemos o seu nome para justificar muita coisa que ele não pregou.  
 
DCI: No Brasil, os investimentos federais são descentralizados. Isso dificulta? 
 
JRRA: Outra peculiaridade fiscal do Brasil que tem sido ignorada pelas autoridades em Brasília 
é que nosso investimento governamental é muito descentralizado, ou seja, os governos 
estaduais investem mais que o federal, e os municipais investem ainda mais que os estaduais, 
sobretudo em anos eleitorais. Curiosamente, Keynes tinha se espantado ao constatar essa 
situação nos EUA e até na Inglaterra no início dos anos 40, tendo pregado que o governo 
central fizesse transferências e desse apoio aos governos locais para acelerar obras. Chegou 
ase encantar com a Alemanha de Hitler, um caso bem-sucedido de centralização fiscal e 
aumento dos investimentos. Voltando à realidade, a recomendação óbvia e simples —de que o 
governo central faça transferências e apoie governos locais para acelerar obras— tem sido 
ignorada sistematicamente pelo PAC [Programa de Aceleração do Crescimento], que cria 
órgãos e empregos sem parar em Brasília para tentar dali fazer andar um país de dimensões 
continentais. Curiosamente, o melhor ano de desempenho do PAC, 2010, foi justamente 
aquele em que mais se repassaram recursos a governos estaduais e municipais. A saber se 
isso foi feito por causa da campanha eleitoral daquele ano ou se por crença, que depois foi 
abandonada, pois se voltou a centralizar a execução, e não se consegue fazer deslanchar as 
obras necessárias e desejadas. 
 
DCI: Os investimentos públicos no Brasil não passam de cerca de 2% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Nosso problema também passa pela falta de recursos públicos e 
privados?  
 
JRRA: Não sei se é tanto problema de financiamento, creio que muito mais de planejamento, 
execução, controle. No caso do investimento público, foi aumentado razoavelmente o 
endividamento, porém, isso não foi usado para financiar novos projetos e, na essência, para 
criar um Banco do Tesouro Nacional. O paradoxal é que esse maior aporte de crédito estatal 
também não resultou em aumento do investimento privado, porque o efeito foi mais substituir 
fontes de recursos, liberando os recursos próprios para serem aplicados, —ironicamente—em 
próprios títulos públicos, direta ou indiretamente. Ou seja, montamos uma ciranda, sobrou 
endividamento público e liquidez privada, e não resolvemos o investimento. Triste ciranda.  
 
DCI: No livro "Keynes, crise e política fiscal", você afirma que o mundo pós-Keynes 
se modernizou mais nas relações financeiras do que na estrutura fiscal dos países. O 
que isso significa?  
 
JRRA: Os sistemas bancários, financeiros, como um todo, incluindo bolsas de valores, novos 
instrumentos, como é o caso de derivativos, project finance, enfim, muita coisa mudou no 
mundo das finanças privadas. Nas públicas, os instrumentos, as práticas e as políticas, da 
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tributária até a da dívida, passando pelo orçamento, não experimentaram as mesmas 
transformações. Na essência, continuam neste século com a mesma configuração com que 
foram gestadas em meados do século passado. Talvez essa nova e grave crise global venha a 
provocar transformações no mundo fiscal, muita coisa nova tem sido estudada, debatida e 
mesmo implantada no exterior, mas o Brasil segue um pouco à margem desse processo, e 
investindo em soluções inusitadas, como a formação do super banco do Tesouro Nacional. 
Torço para que dê certo, mas, confesso, tenho dificuldade em entender como é que isso 
poderá ocorrer. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 dez. 2012, Finanças & Mercados, p. B10. 
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