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A Grande Depressão trouxe John Maynard Keynes para a linha de frente do pensamento 
econômico. O principal insight keynesiano foi que o gasto em investimento privado é 
inerentemente instável - devido a modismos entre os investidores, alterações nos "espíritos 
animais" dos homens de negócios ou porque os preços em queda desestruturam o sistema 
financeiro. 
 
Os keynesianos pensavam que a política monetária prudente - bancos centrais elevando e 
reduzindo juros para diminuir flutuações nos gastos em investimento privado - poderia contribuir 
para a estabilização da economia. Mas eles também acreditavam que o governo precisa estar 
disposto a intervir diretamente, através de política fiscal expansiva, para manter o nível total dos 
gastos em uma economia estável. Esta política, acreditavam, baniria para sempre o espectro do 
desemprego em massa, como ocorreu na Grande Depressão. Além disso, um nível de emprego 
praticamente pleno poderia ser efetivamente garantido. 
 
Os keynesianos anteviram que o nível de emprego praticamente pleno elevava a ameaça de 
inflação. Afinal, por que os trabalhadores e os sindicatos haveriam de moderar reivindicações 
salariais se o governo apóia os gastos sempre que o desemprego se manifesta? Uma grande 
restrição às postulações salariais elevadas - medo de ser demitido com o aumento do nível de 
desemprego - havia desaparecido. O que poderia substituí-la? 
 
  

  

 
  
  
 
  
 
Para a primeira geração pós-45, a resposta era que a social democracia corporativista poderia 
tomar seu lugar. Os sindicatos se curvariam aos pedidos dos governos para moderarem suas 
demandas e os governos se curvariam às demandas dos sindicatos por gastos sociais e 
seguridade social. 
 
O pensamento keynesiano garantia que jamais aconteceria de novo algo como a Grande 
Depressão. Mas esta solução para o problema da inflação sorrateira foi armada de improviso e se 
desfez completamente na década de 70. Na seqüência da arrancada inflacionária nos principais 
países desenvolvidos, o pensamento econômico dominante no núcleo do mundo industrial se 
deslocou para um canal "semi-monetarista". 
 
A vitória de Milton Friedman jamais foi tão completa como a dos keynesianos. Mas em meados 
dos anos 80 os formuladores de política ao redor do mundo estavam assentindo às seguintes 
proposições: bancos centrais precisam se comprometer de forma confiável com a estabilidade dos 
preços no longo prazo; e precisam aceitar que o nível médio de desemprego não é determinado 
por fatores cíclicos, mas por fatores "estruturais", que não lhes dizem respeito; além de que 
anunciar e procurar manter uma meta de expansão da oferta de moeda é uma maneira fácil para 
um banco central comunicar as suas principais intenções, ganhar credibilidade e oferecer aos que 
estão do lado de fora uma forma de verificar se as políticas sólidas estão realmente sendo 
seguidas. 
 

 

Precisamos ter uma 
outra revolução na 

formulação de políticas 
econômicas que elimine 
as falhas das anteriores 

  



O monetarismo foi o reflexo da imagem do keynesianismo. Ele aparentemente garantiu que nada 
semelhante à inflação dos anos 70 tornaria a acontecer. No entanto, não oferecia nenhuma 
solução ao problema do desemprego estrutural que havia surgido na Europa Ocidental. A década e 
meia recente demonstrou que o monetarismo está despreparado para lidar com os desafios dos 
preços em queda no contexto dos bancos e firmas altamente alavancados, da mesma maneira 
que o receituário keynesiano estava despreparado para lidar com os desafios da inflação. 
 
Nos idos dos 70 e no começo dos 80, muitos (e eu era um deles) culpavam decisões equivocadas 
pelo colapso da capacidade dos sistemas social democratas de controlar a inflação. Os políticos 
não entenderam que expansão da seguridade social era o preço inevitável pelo comedimento 
salarial, ao passo que os líderes sindicais não entenderam que se a social democracia 
corporativista não contivesse a inflação, o poder político poderia se deslocar para a direita e o 
desemprego elevado seria usado para contê-la. 
 
Hoje, muitos colocam a culpa das condições econômicas alarmantes no núcleo do mundo 
industrial - mais de uma década de estagnação no Japão, deflação lá e na Alemanha, recessão na 
Alemanha - em outras decisões equivocadas. Os dirigentes dos bancos centrais do Japão e da 
Europa não diminuíram os juros com a presteza e as dimensões necessárias, os órgãos 
reguladores dos bancos centrais não se alarmaram com o salto na concessão de empréstimos 
especulativos e os políticos não estavam dispostos a expandir suficientemente a política fiscal. 
 
Não se pode esperar que políticos e bancos centrais sempre tomem decisões certas; políticas 
devem ser projetadas para funcionar mesmo quando os dirigentes carecem de visão e são mal-
assessorados. A inflação dos anos 70 foi um fracasso natural da economia política keynesiana. A 
deflação que ameaça Japão, Europa e talvez EUA com a perspectiva de um período prolongado de 
grandes disparidades entre produção potencial e atual é um fracasso natural da ortodoxia 
semimonetarista, que orientou a política macroeconômica no núcleo do mundo industrial desde o 
começo dos anos 80. 
 
Continuamos dando voltas. Mas não se trata exatamente de um círculo: nenhum governo 
permitirá a repetição do colapso de liquidez dos anos 30 ou o fracasso dos bancos e empresas em 
uma escala que coloque em risco todo o sistema financeiro. Trata-se de uma espiral ascendente. 
Os problemas macroeconômicos mundiais são reais, mas não conduzirão a outra Grande 
Depressão - em boa parte porque os políticos recordam que houve uma Grande Depressão. 
 
Precisamos ter uma outra revolução de formulação de políticas como a keynesiana e a 
semimonetarista, uma revolução que não perca (completamente) de vista as realizações das suas 
antecessoras, mas que elimine suas falhas naturais. 
 
De onde poderia se originar essa revolução? Talvez a próxima revolução na teoria econômica se 
originará a partir dos temores, que acompanham a carreira do diretor do Banco Central dos EUA, 
Ben Bernanke, com os preços dos ativos, o papel da seleção adversa nos mercados de crédito e a 
necessidade de os bancos centrais fazerem mais em situações difíceis do que conduzir operações 
de "open-market" de curto prazo. Ele acredita que os bancos deveriam tentar coisas como 
estabelecer um piso abaixo dos principais preços de bônus de longo prazo. Bernankeísmo, alguém 
se habilita? 
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