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Todo amordaçamento de um debate é  

uma suposição de infalibilidade.

Não só os fundamentos da opinião são esquecidos  

na ausência do debate, mas muito frequentemente  

o próprio significado da opinião. […] Em vez de  

uma vívida concepção e uma crença viva, se tornam  

apenas umas poucas frases, guardadas por repetição;  

ou, se tanto, só a concha e a casca do significado  

são mantidas, e sua fina essência, perdida.

John Stuart Mill, Sobre a liberdade
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introdução

este não é bem o livro que eu pretendia escrever. Meu ob-
jetivo, nos dois anos em que estive na Universidade Colum-
bia, em Nova York, era fazer uma revisão crítica das ideias 
que pautaram a política monetária e o combate à inflação no 
Brasil. O ponto de partida seria a controvérsia entre Roberto 
Simonsen e Eugênio Gudin, no crepúsculo do Estado Novo de 
Getúlio Vargas, até chegar ao Plano Real. O fio condutor seria 
a tese de que a teoria monetária predominante, aquela que é 
ensinada nas grandes escolas de economia, foi sempre incapaz 
de compreender o fenômeno da inflação crônica. A tese não 
é nova. Esse sempre foi o argumento dos teóricos das chama-
das inflação estrutural, inflação de custos, ou inflação inercial, 
as diferentes denominações dadas ao longo de várias décadas 
para os processos inflacionários crônicos, em que a inflação se 
mantém acima de dois dígitos ao ano de maneira prolongada, 
sem regredir aos níveis considerados aceitáveis. Nova seria a 
tese de que as tentativas de estabilizar a inflação crônica com 
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base na ortodoxia monetária tiveram custos ainda mais altos 
do que os conhecidos. Além de recessão e desemprego, termi-
naram por provocar uma desconfiança atávica em relação ao 
liberalismo tecnocrático daqueles que tentaram, sem sucesso, 
estabilizar a inflação. Os custos políticos de longo prazo podem 
ter sido ainda mais altos do que os econômicos e sociais. 

Foi uma nova controvérsia — suscitada a partir da publica-
ção de um artigo meu no jornal Valor Econômico, em janeiro de 
2017, acerca de pontos que estão sendo discutidos na fronteira 
da academia americana e sua relação com a questão das taxas 
de juros no Brasil — o que me levou a rever a proposta origi-
nal para o livro. Ao contrário do que eu imaginava, o apelo da 
ortodoxia monetária continua tão forte como sempre foi. Dada 
a evolução da teoria monetária, trata-se agora de uma nova or-
todoxia baseada na combinação de metas para a inflação com 
uma regra para a taxa de juros. Achei que valeria a pena reunir 
em livro os ensaios sobre a velha ortodoxia e os artigos relativos 
à polêmica dos juros, que questionam a nova ortodoxia.

O ensaio que abre o volume, “Linhas mestras”, reexami-
na as teses de Simonsen e Gudin, formuladas nos momentos 
derradeiros do Estado Novo. A Controvérsia do Planejamen-
to, nome pelo qual ficou conhecida a polêmica, transcende a 
questão específica do planejamento e também seu contexto 
histórico. Relida hoje, não só é de surpreendente atualidade, 
como parece ter pautado todo o debate sobre a política econô-
mica no Brasil. Os diagnósticos, os desafios e as duas grandes 
visões de mundo que dominaram o debate político e econô-
mico no país, desde o início da segunda metade do século xx, 
têm ali suas raízes clara e inequivocamente estabelecidas. É 
efetivamente o ponto do qual se deve partir para compreender 
as duas grandes linhas de pensamento que desde então com-
petem pela formulação das políticas públicas. 

75042-miolo-juros-moeda-e-ortodoxia.indd   10 6/7/17   3:34 PM



11

introdução

Para melhor organizar minhas ideias sobre a ortodoxia mo-
netária que inspirou a tecnocracia liberal ilustrada brasileira, 
da qual Gudin é o primeiro expoente, fui obrigado a refazer o 
caminho por ela percorrido, desde o início da segunda metade 
do século xx até os dias de hoje. Atualmente, nada mais na 
teoria monetária dominante lembra aquela que inspirou Gu-
din e seus discípulos. Houve uma extraordinária reviravolta. 
Este processo começou na segunda metade dos anos 1980 e se 
consolidou definitivamente no início do século xxi. 

O segundo ensaio aqui publicado, “A teoria monetária: Re-
flexões sobre um percurso inconclusivo”, revê a trajetória da 
teoria monetária desde o domínio absoluto da Teoria Quan-
titativa da Moeda durante grande parte do século xx até ela 
começar a ser silenciosamente deixada de lado em meados da 
década de 1980. A partir de então, a macroeconomia foi para 
o extremo oposto, abandonou o monetarismo quantitativista 
sem que nenhuma teoria monetária alternativa ocupasse seu 
lugar. A moeda, assim como toda e qualquer questão monetá-
ria, foi simplesmente banida dos modelos macroeconômicos 
chamados de modelos do Real Business Cycle (rbc). A hipó-
tese clássica de que a moeda não afeta a economia real no 
longo prazo foi levada ao paroxismo. Passou-se a considerar 
como líquido e certo que as questões monetárias também não 
afetavam a economia real no curto prazo. Eram simplesmente 
irrelevantes e poderiam ser desconsideradas. A tese é tão ab-
surda, tão evidentemente contrária à realidade dos fatos, que 
os modelos do rbs foram aos poucos substituídos pelos mode-
los conhecidos como dinâmicos estocásticos de equilíbrio ge-
ral (dsge, sigla de Dynamic Stochastic General Equilibrium). 
Nesses modelos, conhecidos como neokeynesianos, mas ins-
pirados sobretudo na revisão da macroeconomia feita pelo li-
vro de Michael Woodford, Interest & Prices: Foundations of a 

75042-miolo-juros-moeda-e-ortodoxia.indd   11 6/7/17   3:34 PM



12

juros, moeda e ortodoxia

Theory of Monetary Policy, de 2003, tampouco existem merca-
dos financeiros. Sem mercados de crédito e contratos financei-
ros é difícil entender a inércia da inflação e os altos custos das 
tentativas de controlar processos inflacionários crônicos por 
meio da ortodoxia monetarista. É também impossível, como 
ficou demonstrado, imaginar crises como a que aconteceu nas 
economias avançadas em 2008, a partir dos empréstimos hi-
potecários e da altíssima alavancagem financeira. Apesar de 
ter dado uma reviravolta completa, começando com a troca 
da ortodoxia monetarista por uma nova ortodoxia em que a 
moeda desapareceu, substituída pela taxa de juros, a teoria 
monetária continua altamente insatisfatória. O ensaio conclui 
que é preciso reconstituir o mapa analítico da macroeconomia. 
Sugere alguns pontos de partida para adequar a teoria mone-
tária às economias financeiras contemporâneas. Trata-se de 
um texto mais teórico, que pode exigir certo esforço do leitor 
não familiarizado com a macroeconomia, mas que ainda as-
sim acredito ser perfeitamente acessível aos não especialistas 
interessados no tema.

Diante da conclusão de que a teoria monetária, mesmo 
depois da importante revolução woodforniana, continuava 
a me parecer profundamente insatisfatória, fui procurar ler 
seus primeiros críticos. O terceiro ensaio, “A caminho da eco-
nomia desmonetizada”, procura refazer o percurso das ideias 
que pautaram a teoria monetária desde o século xviii na In-
glaterra. Volta a examinar o impressionante domínio do quan-
titativismo monetário no século xx e sustenta que, com a eco-
nomia contemporânea a caminho de se tornar uma economia 
desmonetizada, integralmente escritural, mais do que nunca 
é preciso reformular a teoria. Para mim fica claro que a raiz 
dos duradouros e sistemáticos equívocos da teoria monetária 
está no apego à materialidade da moeda. Uma obsessão que 
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sempre esteve associada à defesa de que a moeda fosse lastrea-
da e conversível em alguma coisa que tivesse valor intrínseco. 
O padrão-ouro foi, depois de muita controvérsia, finalmente 
abandonado no início do século xx, mas a incapacidade de 
compreender que a moeda é essencialmente uma convenção 
social, algo que apesar de sua inegável funcionalidade não tem 
necessariamente um valor intrínseco, continuou até muito re-
centemente a contaminar a ortodoxia monetária.

A teoria monetária é indissociável de seu contexto histórico 
e institucional. Foi desenvolvida em íntima associação com a 
história do sistema monetário e financeiro inglês, sobretudo 
a partir dos debates, entre bulionistas e antibulionistas, em 
torno da interrupção da conversibilidade da libra em ouro, de 
1797 a 1821. Enquanto os bulionistas criticavam o fim da con-
versibilidade e defendiam sua restauração, os antibulionistas 
sustentavam que a moeda poderia ser puramente fiduciária, 
dispensando seu lastro metálico. Os bulionistas saíram vito-
riosos. A vinculação entre moeda e seu lastro metálico, a ma-
terialidade da moeda-mercadoria, em contraposição à moeda 
puramente fiduciária, se tornou peça essencial da teoria mo-
netária estabelecida. Os antibulionistas foram praticamente 
esquecidos até serem resgatados, no final do século xix e início 
do xx, pelo economista sueco Knut Wicksell. Em seu clássico 
Interest and Prices (Geldzins und Güterpreise), Wicksell se 
propõe a criticar a Teoria Quantitativa da Moeda, cuja valida-
de para ele estaria restrita às economias nas quais o sistema 
financeiro fosse pouco desenvolvido. Para Wicksell, nas eco-
nomias com sistemas financeiros desenvolvidos, a criação e 
destruição da liquidez é endógena, e a quantidade de moeda 
não está sob o controle dos Bancos Centrais. O processo de 
expansão cumulativa e depois de destruição do crédito seria 
endógeno, comandado pela dinâmica entre a taxa nominal e 
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a taxa “natural” de juros, ou seja, entre a taxa financeira e a 
taxa de retorno real dos investimentos. Apesar do interesse 
despertado por seu livro nos anos 1920, quando foi traduzido 
e publicado em inglês, Wicksell nunca foi incorporado à orto-
doxia macroeconômica. Apenas cem anos depois, na última 
década do século xx, quando finalmente se reconheceu que a 
variável sob controle dos Bancos Centrais não era a quantidade 
de moeda, mas sim a taxa de juros, Wicksell voltou a ser lem-
brado. O ensaio conclui que, diante do avanço dos sistemas de 
pagamentos eletrônicos, integralmente escriturais, e o fim da 
moeda física, tanto a teoria como a prática da política mone-
tária deverão ser repensadas. Wicksell é um ponto de partida 
fecundo para essa urgente revisão.

Os textos “Juros e conservadorismo intelectual” e “Teoria, 
prática e bom senso” também foram publicados no jornal Valor 
Econômico. Como já disse, foi a surpreendente repercussão 
provocada por esses artigos o que me fez concluir que a ques-
tão dos custos da ortodoxia monetária ainda não pertence à 
história, como eu supunha ao programar um livro que abran-
gesse da controvérsia entre Simonsen e Gudin ao Plano Real. 
Continua a ser da mais alta atualidade. Mais do que nunca, 
parece servir de divisor de águas entre as duas grandes vi-
sões de mundo a respeito da condução das políticas públicas. 
Diante da celeuma provocada em torno da possibilidade de 
que as altas taxas de juros praticadas no Brasil possam ter 
sido contraproducentes e ter impedido a queda da inflação, 
fui convidado a debater o tema com um grupo selecionado de 
macroeconomistas. 

O texto “Dominância fiscal e neofisherianismo” foi prepa-
rado para esse debate, que ocorreu na Casa das Garças, no Rio 
de Janeiro. Procura explicar, da forma mais simples possível, 
a chamada Teoria Fiscal do Nível de Preços e sua relação com 
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a questão da dominância fiscal. Expõe a chamada hipótese 
neofisheriana, a controvertida tese segundo a qual a inflação 
no longo prazo converge para a diferença entre a taxa nominal 
e a taxa real de juros de longo prazo. Controvertida porque, 
como no longo prazo a taxa real de juros é dada, a taxa de juros 
nominal, fixada pelo Banco Central, seria o fator determinan-
te da taxa de inflação no longo prazo. As taxas nominais de 
juros fixadas pelo Banco Central de alguma forma balizariam 
as expectativas de inflação. Trata-se de uma surpreendente 
inversão, que ainda está por ser comprovada, do que ensina a 
macroeconomia convencional. De toda forma, a hipótese tem 
as melhores credenciais acadêmicas, é derivada do que há de 
mais avançado em termos da teoria macroeconômica. Pare-
ceu-me que merecia ser discutida, especialmente diante da 
perplexidade causada pelas altíssimas taxas de juros no Brasil 
desde a criação do real.

O texto que encerra o livro, “Formalismo e ortodoxia”, faz 
um apanhado do caminho percorrido pela macroeconomia 
desde Keynes até os dias de hoje. Sustenta que a teoria ma-
croeconômica contemporânea se defronta com um impasse: o 
preço da formalização matemática que lhe dá respeitabilidade, 
que lhe serve de credencial para ditar políticas públicas, foi a 
perda de contato com a realidade. A excessiva pretensão de 
mimetizar as ciências exatas levou-a a um beco sem saída, a 
uma excessiva formalização estéril, deixando os policy-makers, 
sobretudo os Bancos Centrais que nunca tiveram tanto po-
der e tanta responsabilidade, sem mapas conceituais. Tenho 
a impressão de que a contraditória coincidência do auge do 
poder político dos Bancos Centrais com o pico de irrealismo 
da macroeconomia está por trás da enorme repercussão dos 
meus artigos no Valor. Com o sucesso do Plano Real, que pa-
radoxalmente exigiu o abandono da ortodoxia monetária, os 
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tecnocratas liberais, descendentes intelectuais de Gudin, for-
mados nas melhores escolas do Primeiro Mundo, tinham re-
conquistado a primazia na formulação da política econômica. 
Foram, mais uma vez, obrigados a recuar com a volta do desen-
volvimentismo durante os governos do pt. Os fundamentos da 
catastrófica “nova matriz econômica” dos economistas petistas 
remontam à tradição estatal desenvolvimentista da proposta 
de Roberto Simonsen. A crítica, formulada há mais de sete 
décadas por Gudin à proposta de Simonsen, aplica-se integral-
mente à política econômica dos governos do pt, sobretudo a 
partir do segundo mandato de Lula, iniciado em 2007, quando 
o liberalismo ilustrado foi obrigado a recuar. Curiosamente, 
mesmo durante a radicalização dos anos de Dilma Rousseff, 
a condução da política monetária continuou a ser formulada 
pela tecnocracia liberal. Assim como a equivocada ortodoxia 
monetária tinha derrotado politicamente a tecnocracia liberal, 
o sucesso do Plano Real garantiu-lhe o direito de continuar no 
controle da política monetária até mesmo durante a fase mais 
aguda do populismo desenvolvimentista dos governos do pt. 

A condução da política monetária é hoje a última trincheira 
do liberalismo tecnocrático. O questionamento do arcabouço 
teórico que lhe confere legitimidade não é entendido como um 
questionamento meramente intelectual, mas como uma amea-
ça política. Diante da gravidade da crise político-institucional 
por que passa o país, levantar a possibilidade de que o arca-
bouço conceitual da ortodoxia macroeconômica possa estar 
equivocado ameaça, assim, a legitimidade da última trincheira 
da tecnocracia liberal ilustrada. Por isso mesmo, mais do que 
nunca, é preciso que se compreendam as questões envolvidas 
no debate macroeconômico. Apesar da elaborada formaliza-
ção matemática sob o qual a teoria monetária se defende dos 
não especialistas, as grandes questões envolvidas não podem 
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ficar restritas à discussão entre especialistas. São questões de 
políticas públicas da mais alta relevância, que precisam ser 
compreendidas pelo grande público. Acredito que a desmis-
tificação da teoria macroeconômica e a ampliação do debate 
contribuiria tanto para a melhor formulação de políticas como 
para tirar a macroeconomia do impasse em que se encontra. É 
o que procuro fazer nos ensaios aqui reunidos. 
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1
Linhas mestras: Gudin e 

Simonsen

A consciência do atraso

ao final do ano de 1944, quando a Segunda Guerra dava 
sinais de que estava por terminar, no Brasil discutia-se uma re-
formulação estratégica do país. O momento clamava por uma 
nova proposta para a segunda metade do século xx. A demo-
cracia saía da guerra vitoriosa e uma nova ordem internacional 
era discutida em Bretton Woods. A ditadura do Estado Novo 
de Getúlio Vargas estava sob pressão para convocar eleições 
gerais. Havia a consciência de que o país tinha ficado para trás 
e que era preciso um esforço para recuperar o atraso. A guer-
ra havia reduzido a disponibilidade de produtos importados, 
provocado uma industrialização incipiente no estado de São 
Paulo, mas continuávamos a ser uma economia primordial-
mente primário-exportadora, altamente dependente do café. 

A melhor forma para superar a economia agrário-expor-
tadora e acelerar a industrialização estava em discussão des-
de o início dos anos 1930. O Conselho Federal de Comércio 
Exterior foi o primeiro órgão criado com efetiva capacidade 

1
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de atuação nesse sentido. Criado em 1934 para regulamentar 
e controlar o comércio exterior, assumiu aos poucos o papel 
de coordenador da economia. Presidido pelo presidente da 
República, tinha entre seus membros os titulares dos mais 
importantes ministérios, o presidente do Banco do Brasil, re-
presentantes das classes produtoras e “pessoas de reconheci-
da competência”. A política econômica passa a ser discutida 
como forma de reorganizar a economia, não mais limitada às 
questões cambiais e creditícias de interesse da lavoura. Em 
1942, a Missão Cook, enviada pelos Estados Unidos ao Brasil 
para auxiliar o país no seu esforço de guerra, concluíra que 
a industrialização e a infraestrutura eram o caminho para o 
progresso. Entre novembro e dezembro de 1943, realiza-se 
o i Congresso Brasileiro de Economia, nas dependências da 
Asso ciação Comercial do Rio de Janeiro. Em 1944, ocorre em 
São Paulo o i Congresso Brasileiro da Indústria e, em segui-
da, em 1945, a i Conferência Nacional das Classes Produtivas 
(Conclap). Esses encontros refletiam o novo papel adquirido 
por industriais, intelectuais e funcionários na vida pública 
brasileira durante os anos 1940. Com o fim da Segunda Guerra 
e a perda de sustentação do Estado Novo de Vargas, enquanto 
os industriais tomam consciência corporativa da necessidade 
de defesa de seus interesses, surgem os primeiros economistas 
— intelectuais, homens práticos e funcionários públicos —, 
que passam a refletir e discutir os caminhos para estimular a 
economia e desenvolver o país. 

A consciência do atraso, tanto econômico quanto político e 
institucional, estimulava a discussão e a formulação de propos-
tas para reorganizar a economia e levar o país a dar um salto à 
frente. Embora houvesse amplo consenso sobre os objetivos, 
em relação a como organizar e financiar o esforço de moderni-
zação, a questão estava longe de ser resolvida. O conflito entre 
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o corporativismo industrial e o liberalismo já estava latente. 
Foi nesse contexto que se deu o debate, entre dois expoentes 
da vida pública e intelectual da época, a propósito da melhor 
forma de conduzir o esforço de desenvolvimento — embora o 
termo ainda viesse a ser cunhado — econômico e social do país. 
A aguerrida controvérsia entre Roberto Simonsen e Eugênio 
Gudin é um debate de surpreendente atualidade, que pautou 
toda a discussão de política econômica no Brasil, desde o pós-
-guerra até os dias de hoje. 

Simonsen (1889-1948), nascido em Santos, ingressou na 
Escola Politécnica de São Paulo com apenas catorze anos e 
concluiu, com louvor, o curso de engenharia civil em 1909. Co-
meçou a trabalhar como engenheiro-chefe da Comissão de Me-
lhoramentos do Município de Santos, cargo do qual se afastou 
para fundar, em 1912, a Companhia Construtora de Santos, pio-
neira em planejamentos urbanísticos e responsável pela execu-
ção das obras de pavimentação da cidade, além da construção 
de alguns marcos urbanos, como os prédios da Bolsa do Café, 
da Associação Comercial e da Base Naval. Adepto da adminis-
tração racional, divulgador do taylorismo, criou a Companhia 
Santista de Habitações Econômicas, para a construção de casas 
para operários, e a Companhia Brasileira de Calçamentos. A 
partir da construção civil, tornou-se empresário industrial de 
sucesso. Foi também professor, autor de diversos ensaios e vá-
rios livros, entre eles uma história econômica do Brasil. 

Gudin (1886-1986), carioca, formou-se como engenheiro 
civil na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1905. Re-
cebeu a medalha Gomes Jardim, de melhor aluno da escola. 
Trabalhou em diversas empresas de engenharia, contratadas 
para obras públicas em vários estados do Brasil, até se tornar 
diretor de uma companhia de capital inglês, a Great Western 
of Brazil Railways Co., da qual foi diretor por quase trinta 
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anos. Interessou-se pela economia, estudou os clássicos e fami-
liarizou-se com os autores contemporâneos, tornando-se uma 
reconhecida autoridade na matéria. Participou da constituição 
da Sociedade Brasileira de Economia Política, que reunia estu-
diosos interessados na criação de uma escola de economia no 
Rio de Janeiro, que foi inaugurada em 1938. Aprovado em con-
curso para a cátedra de moeda e crédito, tornou-se o primeiro 
catedrático de economia da Faculdade de Ciências Econômicas 
e Administrativas, da qual viria a ser também diretor.2

Tanto Gudin como Simonsen tinham ativa participação 
na vida pública. Gudin não havia conseguido se eleger depu-
tado constituinte pelo Distrito Federal, em 1933, enquanto 
Simonsen fora indicado como representante classista patro-
nal da indústria e chancelado pelo governo provisório para a 
assembleia constituinte. Eram ambos membros atuantes dos 
grupos de discussões econômicas, assim como dos inúmeros 
foros criados no aparato burocrático do Estado Novo, que pro-
curavam orientar a ação do Estado durante os anos da guerra 
na Europa. Participaram do Congresso Brasileiro de Econo-
mia, em 1943.

Em 1944, já em um ambiente de discussão sobre o planeja-
mento e a coordenação econômica, foram criados o Conselho 
Nacional de Política Industrial e Comercial (cnpic), vincu-
lado ao então poderoso Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, assim como a Comissão de Planejamento Econô-
mico (cpe), subordinada ao Conselho de Segurança Nacional. 
Roberto Simonsen, membro atuante do cnpic, foi o relator 
de uma proposta de planificação da economia, apresentada 
em agosto de 1944. Na teia do corporativismo burocrático do 
Estado Novo, talvez refletindo a ambiguidade e a matreirice 
de Vargas, a proposta foi então encaminhada à cpe, subordi-
nada ao Conselho de Segurança Nacional. A Comissão indicou 
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