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RESUMO 

 

 

Este trabalho busca analisar o momento recessivo iniciado entre os anos de 2014 e 2015 na 

economia brasileira sob a ótica da Escola Austríaca de pensamento econômico. Para esta 

análise, inicialmente foi necessária a explicação da Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, 

expondo seus princípios e conclusões acerca da realidade econômica mundial. À luz da 

referida teoria, foi realizada uma análise - por meio de tabelas, gráficos e comparações - da 

política monetária aplicada pelo Estado brasileiro entre os anos de 2003 e 2014 e, em 

seguida, uma explicação baseada nos escritos dos autores pertencentes à Escola Austríaca. 

A verificação entre o ocorrido com a política monetária no período em questão e a posterior 

aplicação da teoria de base demonstrou como as políticas de juros baixos e crédito fácil, 

aplicadas pela equipe econômica do governo nos anos observados pelo estudo, levaram a 

economia brasileira a um cenário de resultados não satisfatórios, alimentando assim uma 

recessão doméstica. 

 

 

Palavras-chave: Escola Austríaca. Ciclos Econômicos. Crise. Liberalismo Econômico. 

Economia Monetária. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

This paper seeks to analyze the recessive moment that began between 2014 and 2015 in 

the Brazilian economy from the perspective of the Austrian School of Economic Thinking. For 

this analysis, it was initially necessary to explain the Austrian Theory of Economic Cycles, 

exposing its principles and conclusions about the world economic reality. In the light of this 

theory, an analysis was made - through tables, graphs and comparisons - of the monetary 

policy applied by the Brazilian State between the years 2003 and 2014 and then an 

explanation based on the writings of the authors belonging to the Austrian School. The 

verification between what occurred with monetary policy in the period in question and the 

subsequent application of the base theory demonstrated how the low interest and easy credit 

policies applied by the government economic team in the years observed by the study led 

the Brazilian economy to a scenario of unsatisfactory results, fueling a domestic recession. 

 

 

Keywords: Austrian School. Economic Cycles. Crisis. Economic Liberalism. Monetary 

Economics. 
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1 INTRODUÇÃO 

A primeira década do século XXI ficou marcada na história como um período de muitas 

transformações tanto no caráter tecnológico quanto nas relações políticas e econômicas 

internacionais. Logo nos seus primeiros dois anos pôde-se presenciar o estouro da bolha da 

internet - que se inflou mediante a alta especulação direcionada às empresas de internet e 

alta tecnologia - e os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, onde as instalações do 

Pentágono, nos EUA, foram atacadas e um dos principais símbolos coorporativos norte-

americano, o World Trade Center, foi completamente destruído após dois aviões 

sequestrados por terroristas da al-Qaeda colidirem com sua estrutura (BARQUET, 2011). 

Esses eventos abalaram de forma considerável o mercado financeiro mundial e o FED 

(Banco Central Americano), com a finalidade de estabilizar os mercados, iniciou um 

processo persistente de redução de sua taxa básica de juros, que de julho de 2003 a maio 

de 2004 manteve-se ao patamar de 1% ao ano. Essa mesma taxa encontrava-se a 6,5% no 

ano 2000, antes dos eventos ocorridos nos planos político e tecnológico que levaram às 

instabilidades financeiras sentidas nas bolsas americanas (Soros, 2008 apud Gontijo e 

Oliveira, 2011). 

Com a adoção destas estratégias monetárias, a liquidez da economia norte-americana 

se manteve a níveis elevados e uma grande onda de consumo se fez presente, 

principalmente no mercado imobiliário inundado pelo crédito fácil operado através de títulos 

subprimes, onde o tomador do empréstimo não passava por uma avaliação criteriosa de 

risco. 

Em meados de 2007 a economia norte-americana iniciava um processo de crise 

financeira resultante de tais políticas monetárias expansionistas por parte do FED - que 

insistia em manter as taxas de juros baixas em uma economia aquecida - e da concessão 

dos ditos empréstimos hipotecários de alto risco. Nas palavras de Gontijo e Oliveira (2011, 

p. 62): 

Foi este crédito farto e barato, com juros negativos, que teria impulsionado 
exageradamente o consumo norte-americano, contribuindo decisivamente 
para o excepcional crescimento da economia mundial no período de 2003 -
2007 e dado origem à bolha imobiliária ao ser estendido, em boa medida, 
ao financiamento de imóveis residenciais, provocando um boom de novas 
construções, e também ao financiamento de automóveis, cartões de crédito 
e outras modalidades de consumo. 

Um fato importante a ser considerado para o entendimento da recessão americana é a 

inversão da trajetória descendente das taxas de juros promovidas pela autoridade monetária 

em vigor. Após o período de grande injeção de liquidez, o então presidente do FED, Ben 

Bernanke, deu fim ao ciclo dos juros irrisórios e paulatinamente elevou o nível da taxa 
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básica de juros, até que em julho de 2006 as taxas se encontravam a 5,25% ao ano. Como 

grande parte dos empréstimos subprime foi feita a uma taxa reajustável, as parcelas das 

hipotecas ficaram mais caras e a população devedora, que já não tinha perfil para sustentar 

o dinheiro que outrora pegou emprestado, ficou sem capacidade nenhuma de honrar os 

compromissos de suas dívidas, o que gerou grande inadimplência e levou uma quantidade 

razoável de bancos à situação de insolvência1. A possibilidade de contágio para os diversos 

setores econômicos repercutiu negativamente nas bolsas de valores ao redor do mundo 

(GONTIJO; OLIVEIRA, 2011) e a história do capitalismo mundial conheceria uma nova 

grande depressão: A Crise dos Subprimes. 

Com os objetivos de contrapor a crise mundial e manter a economia doméstica 

aquecida, o Governo Lula iniciou, ainda em 2008, uma expansão do crédito (através dos 

bancos estatais) direcionada a setores considerados até então estratégicos para a 

manutenção do crescimento2. Em outubro deste mesmo ano, o presidente Lula veio a 

público demonstrar seu otimismo quanto à imunidade da economia doméstica em relação 

aos efeitos da crise, proferindo os seguintes dizeres: “Lá (nos EUA), ela é um tsunami; aqui, 

se ela chegar, vai chegar uma marolinha que não dá nem para esquiar”. (LULA, 2008 apud 

GALHARDO, 2008). 

Em 2011 o Governo Dilma Rousseff teve início e sua equipe econômica seguiu um 

caminho de continuidade nas políticas de estímulo à demanda adotadas pelo agora ex-

presidente Lula. Ainda neste ano a Nova Matriz Econômica foi inaugurada e seus pilares 

principais consistiam na implementação de política fiscal expansionista, manutenção de 

juros baixos, crédito barato fornecido por bancos estatais, câmbio desvalorizado e aumento 

das tarifas de importação para "estimular" a indústria nacional3. 

No curto prazo a Nova Matriz se mostrou eficiente, já que o país se encontrava em 

posição confortável de inflação e atividade econômica - posição esta herdada da antiga 

Matriz Econômica, baseada em um Tripé Macroeconômico (responsabilidade fiscal, câmbio 

flutuante e metas para a inflação). Em um segundo momento o gasto excessivo do governo 

e a manutenção de juros básicos em patamares abaixo do de mercado acabaram 

                                                           
1 Apesar da raiz lógica responsável pela crise dos subprimes estar diretamente ligada aos empréstimos de alto 

risco e à contaminação financeira que estes títulos podres proporcionaram ao mercado, sua explicação não é 
única e fácil. Para um estudo mais aprofundado sobre as causas da instabilidade financeira, ver Gontijo e 
Oliveira (2011) e Barquet (2012). 

2 Para detalhes mais aprimorados sobre as políticas anticíclicas adotadas pela equipe econômica do então 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ver Gontijo e Oliveira (2011, cap. IV). 

3 O site ‘PT no senado’, que pertence ao partido da presidente da república eleita em 2011, Dilma Rousseff, 
publicou no dia 17/12/2012 uma entrevista com o então secretário de Política Econômica do Ministério da 
Fazenda, Márcio Holland, que confirmou a alteração dos rumos econômicos do país no ano anterior 
personificados na Nova Matriz. A entrevista está disponível em: <http://www.ptnosenado.org.br/site/ 
noticias/ultimas/item/37758-nova-matriz-economica-garantira-crescimento-acelerado>. Acesso em: 03 de janeiro 
de 2017. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/contas-do-setor-publico-tem-primeiro-deficit-da-historia-em-2014.html
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,copom-mantem-selic-na-minima-historica-de-725-pela-terceira-vez-seguida,1005273,0.htm
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/12/desembolsos-do-bndes-ate-outubro-aumentam-35-para-r-1468-bi.html
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1672
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/as-10-economias-mais-fechadas-do-mundo-o-brasil-lidera


14 
 

culminando em um crescimento da dívida pública acompanhado de uma expansão 

exorbitante da base monetária, o que reviveu os primeiros indícios de retorno inflacionário 

no país. A situação se manteve grave até o início de 2015, quando a necessidade de ajuste 

fiscal se mostrou inevitável e o choque inflacionário obrigou o Banco Central a voltar a 

elevar os juros, fatos que em conjunto agravaram a retração do PIB e a situação de 

desemprego no país. 

2 O PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

A economia mundial passa por transformações ímpares nos dias atuais, e o caso 

brasileiro não tem sido diferente. Após um período considerável de expansão do ciclo 

econômico, os principais indicadores macroeconômicos nacionais têm apresentado 

resultados não satisfatórios, o que nos indica que estamos vivendo um preocupante quadro 

de recessão. Seriam as políticas econômicas intervencionistas praticadas pelo governo 

brasileiro o principal fator responsável pela oscilação negativa do ciclo econômico? 

Em um cenário de resultados econômicos ruins e de intervenção econômica 

expansionista, é oportuno indagar se esses resultados estão relacionados com as medidas 

governamentais adotadas. A ação governamental tem se mostrado ativa e a manipulação de 

políticas fiscais/monetárias expansionistas podem acabar alocando recursos de forma 

ineficiente. Uma possível má gestão dos policymakers do Estado pode gerar prejuízos 

latentes à nação, e o resultado econômico deste processo tem a possibilidade de contribuir 

para o nascimento de uma crise, de uma maneira geral.  

A pesquisa aqui elaborada procura explorar o dano potencial econômico que o governo 

interventor pode causar com a justificativa de manter as economias aquecidas e escapar de 

momentos de fundos nos ciclos econômicos. Buscando esse foco, uma passagem pelos 

principais estilos de pensamento macroeconômico se faz necessária. 

A teoria keynesiana tem as variáveis autônomas - gastos do governo e tributos - como 

peças chaves para estimular e promover o crescimento econômico. 

De acordo com o modelo keynesiano, as incertezas inerentes às economias capitalistas 

tendem a contribuir com as flutuações econômicas, pois um ambiente de negócios instável 

acaba atrapalhando as previsões de ganho empresarial, e, como o empresário tem interesse 

no retorno que um bem de capital pode obter, o desconhecimento do futuro pode influenciar 

negativamente as decisões de investimentos privados, e a ausência de investimento por 

parte do empresariado traz impactos diretamente contraproducentes às variáveis 

econômicas como produto e emprego.  

Para os economistas keynesianos, a Eficiência Marginal do Capital - que é “... a taxa de 

desconto que iguala o fluxo de receitas esperado ao custo do investimento” (LOPES; 
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VASCONCELOS, 2011, p.142) - é um indicador de tomada de decisão ao investimento, em 

que, se ela for superior aos juros, o empresário tende a efetuar o investimento, caso 

contrário, não. Ainda sobre a Eficiência Marginal do Capital, Lopes e Vasconcelos (2011, p. 

142) dissertam: 

... a Eficiência Marginal do Capital é muito instável, uma vez que é calculada 
a partir de expectativas dos empresários, cuja base de formação é bastante 
precária, uma vez que o nosso conhecimento sobre o futuro é bastante 
limitado, reinando um ambiente de ignorância e incerteza sobre as 
condições vigentes a longo prazo. A Eficiência Marginal do Capital pode 
alterar-se tanto por pressões na indústria produtora de bens de capital, 
como por mudança no estado de espírito dos empresários. Com isso, o 
investimento tende a sofrer fortes oscilações, impactando o nível de 
demanda agregada e atividade econômica. 

Posto o ponto de vista keynesiano, a estabilização destes momentos economicamente 

incertos deve ser dada através da intervenção estatal, e nesta ocasião, as variáveis 

autônomas - aumento dos gastos públicos e redução tributária, com o objetivo de contrapor 

a baixa demanda privada - seriam as principais estratégias adotadas pela doutrina de 

Keynes. Sua teoria ainda prevê um sistema de tributação progressiva com a finalidade de 

estimular o consumo em momentos de retração econômica via diminuição da carga 

tributária do setor privado (LOPES; VASCONCELOS, 2011).  

Nessa perspectiva intervencionista, Keynes ainda estabeleceu a política monetária 

como sendo mais um método econômico importante a ser usado para a efetivação da 

estabilização econômica, já que considera em seus estudos que a moeda não é neutra, pois 

as mudanças na oferta e demanda deste ativo tendem a influenciar as decisões de 

investimento, e consequentemente produção e emprego.  Segundo SICSÚ (2007, p. 55), 

“em sua visão, a moeda joga um papel fundamental, afeta motivações e decisões sobre 

preços, produção e investimento. Logo, a política monetária é considerada potente para 

alterar estados reais da economia”. 

A teoria keynesiana enxerga a moeda como um ativo de defesa a um futuro incerto 

justificada pela preferência pela liquidez, onde a retenção monetária é uma prática comum 

dos agentes econômicos e, em uma determinada situação onde o investimento em um bem 

de capital não é capaz de trazer retornos tão satisfatórios ao investidor quanto os ativos 

monetários, o agente irá procurar reter moeda - que é um bem mais líquido - como forma de 

proteção às incertezas futuras. Neste caso, onde a preferência pela liquidez é predominante, 

a renda e o emprego tendem a cair em decorrência do baixo investimento privado.  

A principal preocupação de Keynes e dos pós-keynesianos ao buscarem a estabilização 

econômica via política monetária é o controle das taxas de desemprego provenientes da 

flutuação econômica capitalista: 
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Diferentemente da economia novo-clássica, para Keynes e os pós-
keynesianos não existe uma taxa única de desemprego capaz de vigorar na 
ausência de erros expectacionais. A economia pode alcançar infinitas 
posições de desemprego, cada uma correspondente a um estado 
expectacional que, por sua vez, está associado a um determinado estado 
de preferência pela liquidez. A política monetária antidesemprego de 
inspiração pós-keynesiana visa à alteração desses dados. (SICSÚ, 2007, p. 
57). 

 

Na efetivação da política monetária keynesiana antidesemprego, a expansão da base 

monetária assume papel estimulante sobre a demanda agregada, que por sua vez é 

engrenada pelo aumento de liquidez em poder dos agentes, e o principal instrumento de 

aumento da base monetária vem a ser a taxa de juros.  

No instante em que a incerteza reina e o empresariado prefere não investir por 

considerar que a Eficiência Marginal do Capital não é compensatória, uma injeção de 

liquidez pode reviver os animal spirits dos potenciais tomadores de empréstimos produtivos, 

levando-os a reconsiderarem sua ignorância em relação ao futuro incerto e repensar 

possíveis decisões de investimento. Sob esta ótica, a baixa da taxa de juros acaba 

assumindo um papel protagonista na política monetária keynesiana e pós-keynesiana 

(SICSÚ, 2007). 

Neste contexto a teoria da preferência pela liquidez keynesiana postula que o ativo mais 

líquido da economia - ou seja, a moeda corrente - tem sua oferta e demanda equilibradas 

pelo ajuste da taxa de juros (MANKIW, 2012). Considerando-se que a taxa de juros trabalha 

como o custo de oportunidade de se reter moeda, o seu aumento leva os agentes a 

trocarem a forma de riqueza mais líquida por investimentos pagos a juros. De forma 

contrária, quando o custo de oportunidade em se reter moeda é menor - ou seja, a taxa de 

juros é baixa e pouco compensatória - os agentes tendem a reservar maior parte de sua 

riqueza às formas mais líquidas por não considerarem vantagem trocar a posse monetária 

por uma promessa de dívida pouco compensatória. A taxa de juros da economia é 

determinada pela oferta e demanda de encaixes reais, que por sua vez estão em 

permanente processo de modificação resultante das ações das pessoas e do governo. 

Pode-se imaginar uma situação onde, no mercado monetário em desequilíbrio, os agentes 

tendem a ajustar suas carteiras de ativos, alterando assim a taxa de juros: se a taxa de juros 

está acima do nível de equilíbrio, é correto afirmar que a oferta de encaixes monetários reais 

é maior que sua demanda; as pessoas em posse deste excedente monetário irão trocar uma 

parte de sua riqueza em moeda por títulos bancários que rendem juros; os bancos por sua 

vez, ao receber o excesso de encaixes, irão reduzir as taxas de juros, já que preferem pagar 

menos pelo dinheiro que toma emprestado das pessoas. O movimento inverso ocorre em 

uma situação onde a taxa de juros está abaixo do nível de equilíbrio (MANKIW, 2012). 
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O ciclo descrito acima tende a persistir até que a taxa de juros encontre o seu nível de 

equilíbrio. 

Por sua vez, o modelo clássico defende que a moeda é neutra e, a menos que exista 

alguma imperfeição de mercado, é incapaz de afetar as variáveis reais - produto, emprego, 

salário real, preços relativos, etc. - da economia (LOPES; VASCONCELOS, 2011). Sobre 

este princípio teórico conhecido como dicotomia clássica, importantes conclusões sobre a 

moeda e a taxa de juros podem surgir. 

De acordo com Lopes e Vasconcelos (2011, p.119), “... o consumo, a poupança e o 

investimento agregados dependem fundamentalmente da taxa de juros no modelo clássico”. 

Ora, se um indivíduo escolhe alocar uma parcela de sua renda em algum tipo de 

poupança, pode-se inferir que esta quantia está sendo reservada para ser consumida em 

um dado momento futuro. No entanto, é natural considerar que o consumo imediato da 

renda é mais vantajoso do que o consumo futuro4 e que “o sacrifício ao consumo presente 

exige um ‘prêmio pela espera’, isto é, o indivíduo só poupará se puder consumir mais no 

futuro do que consumiria hoje” (LOPES; VASCONCELOS, 2011, p. 119). Sobre este “prêmio 

pela espera”, a economia clássica considera ser a taxa de juros o instrumento econômico 

responsável por tornar vantajosa a abdicação do consumo presente por meio de 

remuneração futura à poupança dos indivíduos5. De forma lógica, os juros assumem papel 

diretamente proporcional ao nível de poupança dos agentes, ou seja, quanto maiores eles 

são, mais caro é o consumo presente em relação ao consumo futuro e maiores são as 

parcelas das rendas dos indivíduos reservadas para a poupança. 

A taxa de juros de fato representa um incentivo positivo à transferência de renda dos 

indivíduos direcionados à poupança, que por sua vez assume o papel de oferta de recursos 

disponíveis no mercado financeiro para possíveis investidores. No entanto, pela ótica do 

investimento, esses recursos tem uma ligação negativa com a taxa de juros, ou seja, 

caminha no sentido inverso desta variável, pois ela representa um custo de investimento ao 

empresário: uma vez que a taxa de juros está alta, o custo do investimento também é alto, o 

que desestimula a decisão de se investir (o contrário é valido para uma taxa de juros 

menor). 

É importante ressaltar que o modelo clássico enxerga a taxa de juros: 

... como uma variável real determinada pelas preferências intertemporais 
dos indivíduos e pela produtividade marginal do capital, ou seja, não é 

                                                           
4“Um bem hoje tem mais utilidade que a mesma quantidade do mesmo bem no futuro”. (BARQUET, 2011, p. 26). 
 
5 Para isto, considera-se que, “como as pessoas poupam visando um maior consumo futuro, ninguém guarda 
poupança na forma de moeda, uma vez que esta não rende juros, canalizando-a totalmente para a aquisição de 
títulos”. (LOPES; VASCONCELOS, 2011, p.120). 
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afetada pela política monetária. Assim, a política monetária, ao afetar o nível 
de preços, pode afetar a taxa nominal de juros, mas não a real, e como tal 
não afeta as decisões de poupança e investimento na economia. (LOPES; 

VASCONCELOS, 2011, p.121). 

Nesses moldes, a taxa de juros do modelo clássico tem a importância de buscar o 

equilíbrio entre investimento e poupança, que por sua vez baliza a oferta e a demanda 

agregada6. Como consequência disto, o equilíbrio macroeconômico se estabelece. 

Ainda dentro do arcabouço neoclássico, a visão monetarista de Milton Friedman mostra 

os efeitos do aumento de moeda no mercado de trabalho de curto prazo com oferta 

agregada positivamente inclinada. Para o autor, as políticas monetárias expansionistas 

podem resultar em ilusão monetária por parte dos agentes, onde os indivíduos acabariam 

sentindo uma falsa sensação de riqueza proveniente da expansão da base monetária por 

parte do governo. No mercado de trabalho a ilusão monetária aparece como uma percepção 

equivocada do trabalhador, em que um aumento de liquidez provoca um aumento no nível 

de preços (acima do esperado), o que faz com que os trabalhadores ofertem mais trabalho, 

já que o aumento do nível geral de preços acaba elevando seus salários nominais os 

induzindo a uma percepção equivocada de que estariam ganhando mais. Considerando-se 

que o produto em uma economia é resultado do produto natural somado da diferença entre 

preços e preços esperados7, quanto mais os preços de deslocam de seu nível esperado, 

mais o produto se desloca de seu nível natural. O modelo da informação imperfeita de 

Robert Lucas, que considera que os agentes (inclusive as empresas) não tem a capacidade 

de reunir de forma perfeita todas as informações sobre os diversos preços dispersos na 

sociedade, acaba confirmando a ilusão monetária na medida em que também infere que a 

diferença entre preços e preços esperado igualmente gera um aumento na oferta em 

consequência do equívoco por parte de todos os agentes de que seus produtos estariam 

trazendo mais retornos financeiros (MANKIW, 1995). Logo, a expansão monetária visando 

um aumento dos níveis de preços também seria um caminho plausível para o 

intervencionismo estatal tanto no mercado de trabalho quanto no meio empresarial. 

Na contramão das principais correntes do pensamento econômico mainstream, a 

Escola Austríaca se posiciona de uma forma relevantemente mais liberal no que se refere à 

intervenção estatal na economia. Como em toda corrente de pensamento, os principais 

autores desta escola não concordam em absolutamente tudo quando se fala em intervenção 

estatal. Uma parcela mais radical da Escola Austríaca, os denominados Anarcocapitalistas8, 

                                                           
6 Detalhes matemáticos em Lopes e Vasconcelos (2011, p.122). 

7 Detalhes matemáticos em Mankiw (1995, p. 207). 

8 Um grande defensor do Anarcocapitalismo dentro da Escola Austríaca é o economista americano Murray N. 
Rothbard. 
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defende que o Estado deve ser completamente abolido para que a sociedade se desenvolva 

de forma plena através do livre exercício do mercado. Apesar da visão extremista dos 

representantes Anarcocapitalistas presentes na Escola Austríaca, grande parte de seus 

autores defende que o Estado não necessariamente deva deixar de existir, mas postulam 

que suas funções não interfiram de forma alguma na economia de mercado presente nas 

sociedades. O economista austríaco Ludwig von Mises deixa uma importante lição neste 

sentido sobre o papel do Estado em uma sociedade: 

O Estado teria a função de fiscalizar o bom andamento do livre-mercado, 
garantindo assim um sistema livre de fraudes de empresas e cidadãos 
nacionais e internacionais, além de proteger a vida, a saúde e a propriedade 
dos indivíduos contra investidas violentas e situações maléficas para o 
sistema econômico como um todo. (MISES, 1990, p. 360 apud BARQUET, 
2011, p. 21). 

Como para a maioria dos austríacos o papel do governo dentro de uma economia não 

deve passar de atividades fiscalizadoras e garantidoras do livre mercado, a política 

monetária acaba sendo considerada por eles uma forma de intervencionismo estatal por 

meio da figura do Banco Central, sendo assim, é consenso no pensamento austríaco que a 

emissão de moeda e o controle das taxas de juros devem ser efetivados longe das vontades 

políticas dos estadistas, caso contrário a distorção que a política monetária estatal impute no 

livre mercado pode trazer oscilações negativas na economia ou até mesmo uma recessão 

mais profunda.9 10 

A Escola Austríaca considera que a moeda deve ser tratada como um ativo monetário 

sem neutralidade11, pois a injeção de liquidez em uma economia acaba beneficiando em 

primeiro lugar um determinado grupo de pessoas que receberam de antemão a nova 

moeda, ou seja: 

Aqueles para quem o dinheiro chega em primeiro lugar têm sua renda 
aumentada e podem continuar comprando muitas mercadorias e serviços a 
preços que correspondem ao estado anterior do mercado, à situação 
vigente às vésperas da inflação. Encontram-se, portanto, em situação 
privilegiada. E assim a inflação se expande, passo a passo, de um grupo 
para outro da população. E todos os que têm acesso ao dinheiro adicional 

                                                           
9 É importante ressaltar que a Escola Austríaca reconhece que o capitalismo é um sistema econômico 
inerentemente cíclico e que a presença de oscilações nas economias acontece independentemente do 
intervencionismo estatal. Seus teóricos reconhecem que “existem flutuações de mercado porque os gostos e as 
preferências dos consumidores variam diariamente, a quantidade e qualidade de mão-de-obra também muda, 
assim como novos recursos e inovações são descobertos, entre outros”. (ROTHBARD, 2000, p. 5 apud 
BARQUET, 2011, p. 28). 

10 Mais adiante veremos uma explicação mais detalhada sobre como a Escola Austríaca explica os ciclos 
econômicos. 

11 A neutralidade aqui tratada recebe um significado diferente do encontrado nas teorias keynesiana e clássica, 
na medida que não se refere à interferência nas variáveis reais por meio das variáveis nominais, mas trata da 
não capacidade da política monetária em ser isenta em relação aos agentes econômicos. 
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na primeira hora da Inflação são beneficiados, uma vez que estão 
comprando alguns artigos a preços ainda correspondentes ao estágio prévio 
da relação de troca entre dinheiro e mercadorias. (MISES, 2009, p. 65). 

 

  
Sobre esse aspecto, a percepção lógica é a de que a inflação causada pela injeção 

monetária acaba trabalhando como uma transferência de renda por baixo dos panos que 

acobertam a ação do Estado em sua tentativa de trazer estímulo para a o funcionamento de 

mercado. Não é difícil imaginar que essa transferência de renda acontece de tal forma onde 

“os grupos que recebem o novo dinheiro em primeiro lugar ganham uma vantagem 

temporal” (MISES, 2009, p. 64), ou seja, a realocação de recursos monetários entre 

diferentes grupos dentro de uma economia acaba trazendo um benefício a uns em 

detrimento de outrem e “quando o processo chega a um final, a riqueza dos vários 

indivíduos foi afetada de forma e em proporções diferentes. Alguns enriqueceram, outros 

empobreceram”. (MISES, 2010, p. 481). 

Assim como as demais correntes de pensamento macroeconômico, a Escola Austríaca 

trabalha com uma visão própria sobre o comportamento e o resultado econômico advindos 

da modificação das taxas de juros e considera que o Estado as manipula de tal forma a 

trazer confusão acerca da produção de bens de ordens inferiores e superiores nos 

mercados. Esse assunto será melhor aprofundado na sessão 3 desta monografia. 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo do presente trabalho é identificar e analisar se o atual momento de crise no 

Brasil está diretamente relacionado com a aplicação, no passado, de políticas econômicas 

descritas no pensamento macroeconômico dominante mundial. 

2.2 Objetivos Específicos 

Especificamente, esse trabalho busca: 

a) Analisar, por meio de comparações e diferenciações em relação ao ponto de vista da 

Escola Austríaca de Pensamento Econômico, se o governo brasileiro influenciou na 

consolidação da crise econômica de 2015;  

b) Buscar uma explicação do atual momento recessivo do ciclo econômico brasileiro 

sob o amparo da Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos; 

2.3 Hipótese Básica 

O momento de crise que a economia brasileira começou a passar no ano de 2015 é 

resultado direto de políticas econômicas assumidas desde o ano de 2003. 
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2.4 Hipótese secundária 

As políticas econômicas mainstream acabaram transferindo e agravando os efeitos 

econômicos da crise mundial de 2007 para o ano de 2015 na economia doméstica. 

 

3 EMBASAMENTO TEÓRICO 

3.1 Teoria de base 

A teoria utilizada no estudo é a Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos (TACE), que 

procura explicar o ciclo econômico através de um conjunto de ideias inseridas na Escola 

Austríaca de Pensamento Econômico. A teoria explica que quando o crescimento 

econômico é gerado sem poupança prévia, ou seja, gerado por investimentos baseados em 

expansão de crédito por meio da baixa artificial da taxa de juros, provoca-se um aumento 

artificial da produção que posteriormente se mostra irreal, gerando-se assim uma crise. 

Antes de qualquer apreciação mais profunda acerca da Teoria Austríaca dos Ciclos 

Econômicos, torna-se necessário o entendimento do conceito de preferência temporal e 

seus efeitos sobre o comportamento do fenômeno das taxas de juros. Sobre este conceito, 

Mises (2010, p. 560) nos ensina que “mantidas inalteradas as demais circunstâncias, 

satisfazer uma necessidade no futuro mais próximo é preferível a satisfazê-la no futuro mais 

remoto. Os bens presentes têm mais valor que os bens futuros”. Ou seja, por conta da 

preferência temporal inerente à ação humana, o consumo futuro se torna menos vantajoso 

do que o presente e, como dito anteriormente, a taxa de juros acaba tento a função de 

oferecer um “prêmio” ao indivíduo que realoca o seu consumo presente para um momento 

futuro. 

Na prática a própria preferência temporal acaba determinando o “prêmio” pela espera 

do consumo e sinalizando o caminho que a taxa de juros tende a percorrer: 

Tudo o mais constante, quanto mais as pessoas desejam consumir agora 
maior será a taxa de juros, ou seja, o prêmio de quem deixa de consumir se 
torna maior. Simetricamente, quando menos pessoas desejam consumir 
agora, menor será a taxa de juros em um dado momento, isto é, o prêmio 
de quem deixa de consumir agora ainda existe, mas se torna menor. 
(BARQUET, 2011, p. 26). 

Quando se fala em preferência temporal é tentadora a ideia de que este conceito 

apresenta efeitos unicamente sobre os consumidores finais dos produtos e serviços 

ofertados via mercado. Entretanto, torna-se óbvia a análise de que os empresários, 

seguindo os idênticos princípios lógicos inerentes à ação humana, também irão realocar sua 

produção de acordo com as diferenças entre as demandas presente e futura, e dessa forma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Austr%C3%ADaca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Austr%C3%ADaca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_juro_efetiva
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a taxa de juros - no cumprimento de sua função de “prêmio pela espera” - acaba 

movimentando também os níveis da oferta econômica através do tempo: 

Se a taxa de juros for alta, os empresários tendem a produzir em bens de 
capital (bens necessários para a produção de outros bens) de ordens mais 
baixas (aqueles mais perto dos consumidores), que serão rapidamente 
transformados em mercadoria e vendidos, uma vez que as pessoas estão 
preferindo consumir hoje e não existe poupança para manter investimentos 
em ordens de produção mais altas. Por sua vez, se a taxa de juros for 
baixa, os empresários tendem a investir em bens de capital de ordens de 
produção mais altas, que procuram melhorar sua produção futura, já que as 
pessoas estão poupando mais no presente e, portanto, haverá um momento 
no futuro em que as pessoas passarão a consumir mais. (BARQUET, 2011, 
p. 27). 

O economista Ludwig von Mises define ainda o conceito de juros originário, que seria 

“... a relação entre o valor atribuído à satisfação de uma necessidade no futuro imediato e o 

valor atribuído à sua satisfação em períodos mais distantes no tempo”. (MISES, 2012, p. 

605). 

A Escola Austríaca procura explicar o comportamento cíclico inerente às economias 

capitalistas de acordo com a importância que há na alocação entre consumo presente e 

futuro, elucidada pelo conceito de preferência temporal. Para isso, a teoria austríaca 

defende que a manipulação de políticas monetárias efetuadas pelo Banco Central acaba 

desorientando a percepção dos empresários em relação à alocação de consumo dos 

agentes econômicos, alocação esta que é resultante de suas preferências temporais. Essa 

confusão disseminada entre aos ofertantes de bens e serviços só é possível com o 

descolamento existente entre a taxa de juros definida pelos Bancos Centrais e o juro 

originário. Sobre isto, Mises (1990, p. 764 apud BARQUET, 2011, p. 30) defende que: 

O aumento ou diminuição na quantidade de moeda (no sentido amplo) pode 
aumentar ou diminuir a quantidade de moeda ofertada no mercado de 
crédito e, portanto, aumentar ou diminuir a taxa bruta de juros do mercado, 
embora não tenha havido nenhuma alteração na taxa de juro originária. Se 
isso ocorrer, a taxa de mercado afasta-se daquela que corresponde à taxa 
de juro originária e à quantidade de bens de capital disponíveis para 
produção. Nesse caso, a taxa de juro de mercado deixa de exercer a função 
de guia da atividade empresarial. Transtorna os cálculos dos empresários e 
desvia suas ações das atividades que poderiam melhor atender as 
necessidades mais urgentes dos consumidores. 

Ou seja, o empresário acaba enxergando a queda nas taxas de juros promovida pelo 

Banco Central como uma mudança nas preferências temporais dos agentes e acredita que 

seus consumidores estão poupando mais no presente. Essa falsa percepção o induz a 

efetuar projetos de longo prazo - já que acredita que o consumo futuro será maior do que o 

presente -, o que eleva a demanda por bens de capital (BARQUET, 2011). Ainda segundo 

Barquet (2011, p. 31): 
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Este aumento artificial da poupança provoca, em um segundo momento, um 
aumento no preço dos bens de capital, já que a quantidade de bens de 
capital não aumentou – a poupança é a mesma – apenas houve um 
aumento na demanda por estes bens. Este aumento no preço dos bens de 
capital gera, por sua vez, a necessidade de novos empréstimos, que 
pressiona os juros para cima e os empréstimos vão ficando cada vez mais 
caros, o primeiro pela escassez e o segundo pelo aumento da demanda. 

Todo esse processo de expansão monetária artificial tende a tomar a forma de um 

círculo vicioso, uma vez que a vontade política de manter a economia em ascensão 

permanente torna tentadora a ideia de um constante estímulo monetário. Sob essa lógica, 

não é difícil imaginar que as taxas de juros controladas pelo Estado estejam cada vez mais 

descoladas do juro originário, o que por sua vez distorce cada vez mais a percepção 

empresarial acerca das preferências temporais dos agentes. Com o passar do tempo esses 

movimentos acabam tornando cada vez mais difícil a necessária retomada de preços aos 

seus níveis anteriores, o que por sua vez alimenta a inevitável recessão que está por vir, 

posto que em dado momento ficará insustentável a situação onde os maus investimentos, 

efetuados pela visão distorcida que levou os empresários a investirem em bens de consumo 

futuro como tendo maior importância que a verdadeira demanda dos agentes econômicos, 

precisam ser liquidados. Para Murray N. Rothbard: 

A expansão inflacionária da moeda pelo sistema bancário submetido à 
direção governamental provoca superinvestimento nas indústrias de bens 
de capital e subinvestimento em bens de consumo, sendo a “recessão”, ou 
“depressão”, o processo necessário pelo qual o mercado liquida as 
distorções do período de expansão rápida e retorna ao sistema de produção 
do mercado livre, organizado para atender os consumidores. (ROTHBARD, 
2010, p. 26 apud BARQUET, 2011, p. 32).  

Cabe por fim ressaltar a importância que o pensamento do Processo Cumulativo de 

Wicksell (baseado na Teoria Quantitativa da Moeda) teve para a construção da Teoria 

Austríaca dos Ciclos Econômicos. Sobre isto: 

O processo cumulativo em Wicksell leva em conta os mecanismos diretos e 
indiretos de transmissão monetária, o mecanismo direto é o mecanismo da 
teoria quantitativa da moeda, que estabelece uma relação causal direta 
entre a oferta de moeda e o nível de preços, dado uma economia onde 
todos os recursos estão sendo utilizados, um aumento na quantidade de 
moeda aumentará a renda e consequentemente levará a um aumento nos 
níveis de preços. O mecanismo indireto leva em conta a influencia da taxa 
de juros na demanda por moeda e na velocidade. (CARVALHO [et.al], 2000, 
p.29 apud PERES, 2012, p. 20). 

Para a teoria de Wicksell, a diferença entre a taxa de juros natural (a mesma que 

Mises chama de originária) e monetária seria o gatilho para a formação do processo 

cumulativo, ou seja, causaria uma mudança cumulativa no nível de preços da economia 

(PERES, 2012). Nota-se aqui uma forte semelhança entre a teoria de Wicksell e a 

explicação dos ciclos econômicos dada pela Escola Austríaca, já que ambas tratam os 
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desequilíbrios monetários como sendo frutos da diferenciação entre as reais preferências 

temporais dos agentes (expressa pela taxa natural de juros) e a taxa de juros fixada pelos 

governos.   

É possível analisar o mecanismo do processo cumulativo descrito por Wicksell na 

Figura 1, abaixo: 

Figura 1 - Equilíbrio entre poupança e investimento e formação da taxa de juro natural 

 

Fonte: CARVALHO, 2007 apud PERES, 2012, p. 21 

Na figura 1, se a taxa de juros nominal (i) é menor que a taxa de juros natural (r), o 

retorno esperado do capital será maior que o custo do investimento, o que incentivaria o 

investimento empresarial. Os empresários, por sua vez, irão receber o crédito e aplicarão 

em bens de capital e insumos produtivos. Alguns setores não serão capazes de atender a 

esse aumento de demanda (por bens de capital e insumos produtivos) e elevarão seus 

preços. De forma oposta, se a taxa de juros nominal é maior que a natural, o custo do 

investimento é maior que o retorno esperado do capital gerando um desincentivo ao 

investimento. A falta de investimento irá gerar uma capacidade ociosa em alguns setores da 

economia, causando uma queda nos preços que em um segundo momento vai se tornando 

generalizado. 
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Para Carvalho (2007, apud Peres, 2012, p. 22) “O autor (Wicksell) estava preocupado, 

portanto, com a variação do valor da moeda e como ela gerava instabilidade no sistema, 

impondo obstáculos para as decisões de investimentos”, ou seja, a permanente 

discrepância entre a taxa de juros natural e monetária causaria também um sinuoso e 

contínuo percurso de expansão e contração econômica. Essa percepção serviu como 

grande influência para o desenvolvimento da Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos. 

Para ilustrar com clareza a importância das taxas de juros na estrutura produtiva de 

uma economia, o economista austríaco Friedrich August von Hayek apresentou um 

diagrama expondo as etapas da produção capitalista, como pode ser visto na Figura 2: 

Figura 2 – Triângulo de Hayek 

 

Fonte: IORIO, 2011 apud PERES, 2012, p. 30 

O triângulo hayekiano apresenta, no vetor horizontal, o tempo, onde cada fração do 

triângulo representa uma etapa intermediária do processo produtivo. Já o vetor vertical 

representa a quantidade de bens produzida ou o valor adicionado por cada etapa (PERES, 

2012). 

A Figura 3 ilustra com clareza o movimento da taxa de juros como resultado de uma 

mudança na poupança genuína: 
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Figura 3 – Aumento da poupança genuína e mudança na estrutura produtiva 

 

Fonte: GARRISON, 2001 apud PERES, 2012, p. 31 

Com um aumento da propensão a poupar, a taxa de juros natural sofre uma redução, 

o que gera uma realocação do capital empregado, pois os juros mais baixos sinalizam aos 

empresários que os consumidores estão preferindo os bens futuros aos bens presentes. 

Desta forma, os empresários utilizam métodos de produção mais longínquos, o que faz com 

que os recursos que antes seriam alocados nos setores de produção mais próximos ao 

consumo sejam alocados nos setores mais afastados (produtores de bens de capital). 

Na figura acima, um aumento na poupança desloca a reta S para baixo (reta S’), 

reduzindo a taxa de juro (i eq) para um novo ponto de equilíbrio (i’ eq). A redução na taxa de 

juros gera um aumento nos investimentos modificando assim a forma do triângulo. 

4 FONTE E ANÁLISE DE DADOS 

Para o desenvolvimento da pesquisa, serão observadas as principais variáveis 

econômicas (tais como PIB, taxa de juros, nível de atividade econômica, gastos do 

governamentais e desemprego) obtidas a partir dos órgãos oficiais da União no espaço de 
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tempo de 12 anos (2003 a 2015) e o confronto destas com os princípios e críticas básicos 

da Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos. Neste sentido, o modus operandi do trabalho 

pretende provar a hipótese de acordo com os argumentos presentes na Escola Austríaca de 

pensamento econômico. 

5 O BOOM BRASILEIRO 

O presente capítulo busca analisar os caminhos que a economia brasileira percorreu 

até chegar a um momento que pode ser considerado como um “boom econômico”. Para 

isto, é necessário analisar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve seu 

mandato iniciado no ano de 2003 e finalizado em 2011.12  

 

5.1 O GOVERNO LULA 

O primeiro mandato de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recheado de 

desafios desde seus primeiros meses. O desemprego era alto, as pressões inflacionária e 

cambial ameaçavam a estabilidade monetária do Real, e a dívida pública havia alcançado o 

nível de 56% do PIB no ano de 2002 (GIAMBIAGI, 2006 apud FABIANI, 2012, p. 27). Neste 

cenário: 

...o novo Governo tratou de adotar medidas, como: uma forte elevação da 
taxa de juros reais e uma extensão do programa com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) para 2003, temendo uma possível moratória, como 
compromisso de geração de um superávit primário consolidado de 3,75% 
do PIB no primeiro ano do futuro governo, já que dívida líquida havia 
chegado a 64% do PIB em setembro de 2002, medida esta que havia sido 
negociada com o antigo Governo Fernando Henrique Cardoso (GIAMBIAGI, 
2006 apud FABIANI, 2012). 

 

Passado o momento emergencial de início de governo e toda incerteza que o novo 

Presidente trazia aos agentes, a equipe econômica de Lula começou a construir, ainda em 

2003, um caminho de flexibilização monetária por meio de facilidades no acesso ao crédito e 

ao microcrédito. Em 2004, a política monetária foi pautada na aposta de diminuição das 

taxas de juros, levando a SELIC, que no início do governo chegou a alcançar o nível de 

26,5% a.a., para o patamar de 16% a.a. (MARQUES E FERREIRA, 2010 apud FABIANI, 

                                                           
12 Apesar do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sido marcado por forte expansionismo das 

políticas fiscal e tributária, o presente capítulo busca abordar primordialmente a estratégia monetária adotada 

pela equipe econômica do governo em questão, focando na análise histórica das taxas de juros e ampliação do 

crédito.  
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2012). O Gráfico 1 apresenta a trajetória da SELIC no período fevereiro de 2000 a fevereiro 

de 2005. 

Gráfico 1 – Taxa SELIC (2000 - 2005) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2017). 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

Em suma, a equipe econômica do primeiro mandato do governo Lula conseguiu se 

consolidar economicamente resgatando a confiança do mercado pouco a pouco. A boa 

reputação da economia doméstica em conjunto com a continuidade e intensificação dos 

programas sociais iniciados no governo FHC resultou no crescimento do PIB, que em 2004 

chegou a 5,3% (o maior nível desde a criação do plano real) e se manteve num bom nível 

de crescimento até o final do primeiro mandato, o que levou a relação dívida-PIB cair para 

44,9% em 2006 e, juntamente com a queda da inflação (IPCA) desde 2002 (como mostra a 

Tabela 1), abriu espaço para novos cortes na taxa SELIC, que ao final do primeiro mandato 

Lula havia caído para 13,25% a.a. (FABIANI, 2012). 
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Tabela 1 - IPCA (2000 - 2005) 

Ano IPCA - (% a.a.) 

2000 5,97 

2001 7,67 

2002 12,53 

2003 9,30 

2004 7,60 

2005 5,69 

Fonte: Ipeadata (2017). 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

No ano de 2007, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou o seu segundo mandato 

de governo após uma vitória expressiva no pleito eleitoral do ano anterior. 

Macroeconomicamente, sua equipe manteve as diretrizes utilizadas no primeiro governo, se 

pautando pela expansão monetária e intensificação das políticas fiscais direcionadas a 

estímulos na demanda agregada com a inauguração do PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento), ainda em janeiro de 2007. Sobre o PAC: 

Em janeiro de 2007, foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) com projeções iniciais de investimentos da ordem de R$ 503,9 
bilhões para um período de quatro anos de energia (incluindo petróleo), 
infraestrutura social e urbana, e logística (rodovias, ferrovias, portos 
aeroportos, hidrovias). Tendo como objetivo: romper barreiras e superar 
limites ao crescimento econômico, de forma a sustentar uma taxa de 
crescimento de 5% ao ano (MARQUES E FERREIRA, 2010 apud FABIANI, 

2012). 

Tanto estímulo econômico em quase cinco anos de governo não poderiam resultar em 

algo diferente de um boom econômico. O país vivia um caminho de crescimento tão propício 

que em meados de 2008 foi brindado com o tão esperado reconhecimento internacional: em 

abril recebeu o selo de grau de investimento da agência Standart & Poors e em maio do 

mesmo ano da agência Fitch (MARQUES E FERREIRA, 2010 apud FABIANI, 2012). 

Um fato importante que deve ser ressaltado sobre o segundo governo de Lula foi o 

estouro da bolha imobiliária dos EUA que desencadeou uma grande crise financeira 

mundial. A crise acabou alterando, de forma emergencial, a política monetária doméstica: 

No final de 2008, em meio à crise internacional que se instalava, o Banco 
Central elevou a taxa de juros, ficando em media de 13,66% ao ano, por 
temer o impacto no mercado doméstico. Porém, em 2009, o Banco Central 
passa a adotar uma forte diminuição das taxas de juros, chegando ao 
inédito patamar de 8,65% ao ano (PIRES, 2010 apud FABIANI, 2012, p. 31). 

Ainda sobre o impacto da crise internacional na política econômica brasileira: 
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Simultaneamente (o BACEN)13, flexibilizou o deposito compulsório dos 
bancos para irrigar a economia, ressentida que estava dos fluxos externos 
que secaram com a crise. Já do lado do Ministério da Fazenda, foram 
adotadas medidas para alavancar o crédito dos bancos públicos – BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento), Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal, a desoneração do IPI de veículos automotores, de materiais de 
construção e eletrodomésticos (linha branca). Além disso, o governo 
aumentou seus gastos e diminuiu o superávit primário (PIRES, 2010 apud 
FABIANI, 2012). 

Nesse cenário, onde as políticas anticíclicas buscavam amenizar os impactos da crise 

internacional na economia doméstica, o segundo governo Lula conseguiu escapar dos 

impactos negativos característicos das recessões com relativo sucesso14.  

Como mostram as Tabelas 2 e 3, um forte indício de que o governo Lula inaugurou o 

início do boom econômico brasileiro seria a elevação média do PIB, que em seu governo 

ficou na marca de 4,13% contra 2,31% do governo anterior, presidido por Fernando 

Henrique Cardoso. 

Tabela 2 - Variação real anual do PIB (Produto Interno Bruto) 1995 -2002 

 
Fonte: Ipeadata, 2012 apud FABIANI, 2012, p. 36. 

 

                                                           
13 BACEN – BANCO CENTRAL DO BRASIL. 

14  Cabe salientar que a crise americana chegou ao Brasil como "marolinha" por que os bancos nacionais não 

tinham grande quantidade de investimentos em títulos podres americanos.  
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Tabela 3 - Variação real anual do PIB (Produto Interno Bruto) 2002 – 2010 
 

 
Fonte: Ipeadata, 2012 apud FABIANI, 2012, p. 35. 

Em suma, as ações tomadas pelos policymakers dos dois Governos Lula foram 

voltadas a garantir a retomada de confiança dos agentes na economia doméstica e criar um 

ambiente favorável à queda na taxa básica de juros da economia, a SELIC, que ao final do 

seu último mandato teve uma queda total de 14,2 pontos (133%) em relação ao último ano 

do governo de Fernando Henrique Cardoso. Todo esse estímulo tinha como finalidade 

principal o aquecimento da economia por meio da incitação ao consumo das famílias 

(FABIANI, 2012). 

O Gráfico 2 ilustra de forma clara a trajetória descendente das taxas de juros durante 

todo o período do governo Lula. 
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Gráfico 2 – Taxa SELIC (2003 - 2011) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2017). 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

Sobre o segundo mandato do presidente Lula, ainda é válido mencionar o grande papel 

interventor que o governo começou a assumir nas decisões econômicas do país: 

Do lado dos investimentos, isto aconteceu pelo extraordinário crescimento 
do BNDES e demais bancos públicos na concessão de crédito e pelo maior 
direcionamento do núcleo central do governo – a Presidência da República 
e sua Casa Civil – em relação às decisões estratégicas da Petrobras, do 
Banco do Brasil e da CEF. No âmbito setorial isto é mais evidente, com a 
clara centralização na Casa Civil de programas de cunho eminentemente 
organizativos da ação estatal, como os PACs, a Agenda Social, o Minha 
Casa, Minha Vida (GIMENEZ E CARDOSO JR, 2012 apud FABIANI, 2012). 

 

5.2 O GOVERNO DILMA ROUSSEFF 

Depois de dois mandatos consecutivos no poder, o presidente Lula - de acordo com 

parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal - não poderia mais concorrer a uma 

eleição para presidente da república, o que fortalecia as especulações sobre a continuidade 

ou não dos planos macroeconômicos de médio e longo prazo que o partido dos 

trabalhadores vinha aplicando no país.  

As eleições presidenciais de 2010 foram concluídas no dia 31 de outubro e a candidata 

Dilma Rousseff foi eleita no segundo turno com cerca de 56% dos votos (G1, 2010), o que 

em tese garantiria a continuidade das estratégias políticas e econômicas de seu antecessor 

Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa dos analistas econômicos era de que a presidente 
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eleita mantivesse o caminho traçado pela matriz econômica vigente desde 1999 e reforçada 

pelo governo do PT, que era composta pelo tripé macroeconômico, onde os policymakers 

prezavam por manter a inflação dentro da meta estabelecida pelo Banco Central, o câmbio 

flutuante e uma rígida responsabilidade fiscal (PEDROSA, 2015). 

Logo no início de seu governo, a presidente Dilma já demonstrava algum grau de 

incompatibilidade entre suas políticas econômicas. Para Pedrosa (2015, p. 19):  

Como exemplo, pode ser mencionada a aplicação simultânea de política 
monetária restritiva e política fiscal expansionista, bem como política de 
crédito expansionista (crédito fácil) e política de juros contracionista (juros 
altos). 

Ainda sobre essa análise: 

Como singularidade, o governo da presidente Dilma Rousseff demonstrou 
uma tendência ao hiper-ativismo do Estado (excesso de intervenção 
gerencial na economia), em parte decorrente do contexto global recessivo, 
em parte resultante do seu estilo particular de governar. Dessa forma, 
aspectos da política macroeconômica foram modificados com grande 
frequência, como exemplificam as consecutivas alterações nas normas para 
a disposição do crédito, bem como, para a formação da taxa básica de 
juros. Além disso, em muitos momentos foram desconsiderados pelas 
autoridades governamentais as implicações que tais transformações 
poderiam ter sobre o grau de incerteza e o ambiente de negócios 
prevalecente na economia (ou seja, a formação das expectativas dos 
agentes econômicos) (PEDROSA, 2015, p. 19). 

No primeiro ano de governo, a política monetária da equipe econômica de Dilma 

Rousseff foi pautada em um pacote de medidas contracionistas que visavam contrapor o 

aumento do nível geral de preços que vinha tomando forte rumo à época como resultado do 

aumento do poder de compra da população (que por sua vez foi impulsionada pela fase 

ascendente do PIB, elevação dos preços dos serviços e expansão das importações): 

Destaca-se que, de modo específico a taxa de juros foi elevada pelo Comitê 
de Política Monetária (COPOM) entre janeiro e julho de 2011 de modo 
parcelado (cinco vezes) com variações que totalizaram 1,75%. Como 
justificativa para esta disposição gradual no tempo, pode ser mencionada à 
escolha de uma nova postura pelo BCB que estendeu o horizonte para a 
realização da meta de inflação para o binômio, com a vinculação final para a 
concretização do nível geral desejado de preço para 2012. A estratégia de 
aumento paulatino da taxa de juros para o controle da inflação foi seguida 
da adoção por parte do Ministério da Fazenda, de um conjunto de ações 
nos instrumentos fiscais, cambiais e creditícios. Como exemplo, podem ser 
mencionadas medidas de restrições ao crédito para consumo (como a 
elevação de 1,5% para 3,00% no mês de abril do Imposto sobre Operações 
Financeiras - IOF - sobre os recursos concedidos a pessoas físicas) e os 
limites sobre os fluxos de capitais empregados (PEDROSA, 2015).  

No entanto, findado o período emergencial de início de governo Rousseff caracterizado 

pela necessidade de contração da política monetária, a equipe econômica da presidente 

eleita decidiu tomar um rumo progressista na aplicação da política monetária. Para Pedrosa 
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(2015), a troca de perfil da política monetária vigente só foi possível por causa de um 

cenário interno mais favorável (resultado da leitura correta para a política monetária do 

primeiro semestre de 2011, que por sua vez favoreceu as exportações e as contas 

externas), de uma mudança na política fiscal (que aumentou em 10 bilhões de reais a 

redução de gastos) e de condições de mercado externo mais reprimidas - já que a Europa 

apresentava desaquecimento em sua economia - fator este que deu margem a uma 

interpretação por parte do governo brasileiro de que era necessária a realização de políticas 

anticíclicas para incentivar o investimento e consumo domésticos. 

Nesse contexto, o governo Rousseff foi cortando paulatinamente a taxa de juros, 

fazendo com que no dia 29 de agosto de 2012 a SELIC se encontrasse no patamar de 7,5% 

ao ano. Essa inversão de política monetária acorrida entre 2011 e 2012 foi responsável por 

cortar consideráveis 5% da taxa SELIC, que no auge da contração monetária ocorrida em 

2011 encontrava-se ao nível de 12,5% ao ano. A redução na taxa de juros acabou 

resultando em uma diminuição do hiato entre as taxas doméstica e internacional 

(PEDROSA, 2015). 

Em consonância com a redução das taxas de juros, o mercado de crédito também foi 

modificado no segundo semestre de 2011: 

Desse modo, o Ministério da Fazenda reduziu de 3% para 2,5% a alíquota 
de IOF sobre as operações de crédito ao consumo. Igualmente, nesse 
mesmo intervalo, o governo impulsionou os bancos públicos a operar de 
maneira anticíclica, amenizando a desaceleração da compressão de crédito 
pelos bancos privados. Da mesma forma, no primeiro semestre de 2012, o 
governo federal empregou os bancos públicos com carteira comercial 
(Banco do Brasil e Caixa Econômica) para compelir através do aumento da 
concorrência, a diminuição dos juros e spreads perpetrados pelos bancos 
privados. O BNDES prosseguiu exercendo função basilar na aplicação 
prática da política creditícia, por meio do Programa de Sustentação do 
Investimento (PSI) (em vigor desde 2009), estendido até o final de 2013; e 
através da retração da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que passou 
do patamar de 6% a.a. em julho de 2009 para 5,5% a.a. em junho de 2012 e 
para 5% a.a. em janeiro de 2013 (PEDROSA, 2015, p. 22). 

Passados os dois governos Lula e um pouco mais de três anos de mandato da 

presidente Dilma Rousseff, o PIB real, já em 2014, encontrava-se em firme trajetória 

descendente, chegando a ficar próximo de zero (o que não acontecia desde os reflexos da 

grande crise internacional, em 2009), sugerindo uma forte evidência de que o período de 

boom da economia domestica encontrava-se no fim (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – PIB real brasileiro (2002 - 2014) - Variação percentual em relação ao mesmo 
período do ano anterior 

 

Fonte: IBGE (2017). 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

6 O BUST BRASILEIRO 

Ocorrido o momento caracterizado por consecutivos periodos de crescimento do PIB 

(ou seja, o boom), o governo da Presidente Dilma começou a sentir claramente alguns 

sinais de forte desaquecimento econômico. Além da já citada queda no Produto Interno 

Bruto, a economia doméstica enfrentava a volta da ascenção dos principais Índices Gerais 

de Preços. As pressões inflacionárias levaram o IPCA acumulado em 2013 e 2014 para 

5,91% a.a. e 6,20% a.a., respectivamente. No entanto, mesmo com a inflação se 

distanciando cada vez mais do centro da meta de 4,5% a.a., o governo Dilma manteve a 

meta da taxa SELIC em 7,25% a.a. até o mês de março do ano de 2013 (PEDROSA, 2015). 

Não obstante, ainda que o país estivesse presenciando uma forte queda em seu 

produto interno, a trajetória de preços continuava a ascender15, o que obrigava o Banco 

Central a começar, mesmo que aos poucos, a largar de lado sua postura expansionista 

adotada no primeiro ano de governo Rousseff. A taxa SELIC foi aumentando paulatinamente 

(4,5% a.a., para ser mais preciso), voltando à barreira dos dois dígitos, chegando a atingir 

11,75% a.a. em dezembro de 2014, como mostra a tabela 4, a seguir: 

                                                           
15 É importante ressaltar que tanto a política fiscal quanto a cambial foram de caráter expansionista no governo 

de Dilma Rousseff, e tais políticas acabaram contribuindo fortemente com os acréscimos supracitados nos níveis 

de preços. 
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Tabela 4 – Meta SELIC (2013 - 2014) 

Data Meta SELIC (% a.a.) 

06/03/2013 7,25 

17/04/2013 7,5 

29/05/2013 8 

10/07/2013 8,5 

28/08/2013 9 

09/10/2013 9,5 

27/11/2013 10 

15/01/2014 10,5 

26/02/2014 10,75 

02/04/2014 11 

28/05/2014 11 

16/07/2014 11 

03/09/2014 11 

29/10/2014 11,25 

03/12/2014 11,75 

Fonte: Banco Central do Brasil (2017). 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

No entanto, mesmo com uma política de juros restritiva, o crédito e a moeda 

continuavam crescendo, ratificando o caráter confuso adotado pela equipe econômica do 

governo no período. Para Pedrosa (2015, p. 23): 

A disponibilidade de crédito, em contrapartida manteve sua trajetória anual 
de crescimento com um aumento absoluto de 256 milhões de reais entre 
agosto de 2012 e dezembro de 2014. Destaca-se que praticamente um 
terço do valor total de crédito concedido foi destinado ao crédito imobiliário 
(485 milhões de reais em 2014), que se por um lado representa a 
colaboração para a diminuição do déficit habitacional brasileiro, por outro, 
representa um endividamento familiar significativo e por longo prazo, uma 
vez que, este tipo de crédito ocorre na forma de financiamento com 
pagamento diluído em média em 25 anos de carência e comprometendo, 
sobretudo 23% da renda pessoal. 

O gráfico 4 e a tabela 5 ilustram com clareza o posicionamento crescente das variáveis 

crédito e moeda, respectivamente: 
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Gráfico 4  - Crédito Bancário em valores nominais – R$ bilhões 

 

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL apud PEDROSA (2015, p. 24) 

 

Tabela 5 – Base monetária mensurada pelo conceito de saldo  no final do período 

 

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL apud PEDROSA (2015, p. 24) 

Como visto na tabela acima, entre o primeiro e último ano do governo da presidente 

Dilma Roussef a base monetária teve uma expansão significativa, aumento 44,9 bilhões 

(19,74%) no final de seu primeiro mandato de governo 

É importante citar também o aumento da dívida pública, que acaba sendo um indicador 

que aumenta em períodos recessivos como o vivido pelo governo Dilma. Nos anos de 2012 

e 2014 a dívida bruta do governo aumentou, sendo que em 2014 (último ano de primeiro 

mandato Dilma), a dívida pública chegou a alcançar 60% do PIB (Pedrosa, 2015). É 

provável que o ano eleitoral de 2014 tenha influenciado o governo a turbinar a economia por 

meio de políticas fiscais, colaborando com o crescimento da dívida pública.  

O ano de 2014 também foi marcado como a época em que as pedaladas fiscais viraram 

notícia como um escândalo político da gestão Dilma, fato que veio a abalar 

consideravelmente a credibilidade da então presidente:   
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As chamadas "pedaladas fiscais" – atraso de repasses a bancos públicos 
pela execução de despesas do governo – existiam no governo Fernando 
Henrique Cardoso, mas assumiram proporções maiores na gestão da 
presidente Dilma Rousseff, segundo números do Banco Central (BC). Na 
comparação, elas somaram R$ 1 bilhão e R$ 948 milhões, respectivamente, 
no fim dos anos de 2001 e 2002, no governo FHC. No fim de 2013 e 2014, 
no governo Dilma, os valores chegaram a R$ 36,07 bilhões e R$ 52 bilhões, 
respectivamente (MARTELLO, 2016). 

 

No final de 2014 a taxa de desemprego finalizava um ciclo de queda, assumindo, ainda 

em dezembro, uma trajetória de forte ascensão, como pode ser observado no Gráfico 5, 

abaixo: 

Gráfico 5 – Evolução da taxa de desemprego no Brasil (2003 - 2015) 

 

Fonte:  Ipeadata (2017). 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

Diante do retorno inflacionário, da retração do PIB e do crescimento da taxa de 

desemprego é inevitável a constatação de que a economia brasileira iniciava em 2014 uma 

forte crise que se intensificaria no ano de 2015. 

 

7 A TEORIA AUSTRÍACA E O CASO BRASILEIRO 

 

O cenário de aumento da base monetária e da política de crédito fácil concedido aos 

investidores e consumidores ocasionando a elevação de renda e preços sugerem uma não 
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neutralidade da moeda sobre essas variáveis, o que é compatível com a teoria austríaca dos 

ciclos econômicos. 

A política monetária expansionista consolidada nos governos Lula e Dilma criaram uma 

poupança forçada que, por meio de uma queda na taxa de juros, incentivou os 

investimentos e o consumo, promovendo um insustentável aumento da renda, uma vez que 

ela não estava fundamentada em bases sólidas e reais. Isso, à luz dos ensinamentos da 

Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, aconteceu porque a redução da taxa de juros não 

foi promovida por uma escolha intertemporal dos agentes economicos, ou seja, ocorreu sem 

a anterior criação de uma poupança genuína. 

De acordo com Maia Júnior (2014), a poupança doméstica caiu de 19% para 14% do 

PIB entre 2008 e 2014. Essa redução de poupança sugere que as preferências 

intertemporais dos indivíduos estavam cada vez mais focadas no consumo presente e que, 

segundo os ensinamentos da Escola Austríaca elucidados neste trabalho, o governo deveria 

realizar uma política monetária contracionista desde o momento em que a crise dos 

subprimes se evidenciou no plano internacional para que fosse evitada a recessão iniciada 

em 2014. No entanto, o Estado brasileiro na maior parte do tempo continuou cortando a taxa 

SELIC após o colapso financeiro mundial, levando os juros inclusive ao patamar mínimo 

histórico de 7,25% a.a no final de 2012. 

Os gráficos 6 e 7 a seguir mostram como os governos estudados neste trabalho 

realizaram a expansão da base monetária e consequante queda na taxa básica de juros da 

economia: 

http://www.exame.com.br/topicos/pib
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Gráfico 6 – Meios de pagamento ampliados (M4 - Milhões de unidades monetárias) 

 

Fonte: BACEN (2017). 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
 
 

Gráfico 7 – Taxa SELIC (2003 - 2014) 

 

Fonte: BACEN (2017). 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

Uma rápida análise nos gráficos 6 e 7 mostra que de fato há uma relação inversamente 

proporcional entre a quantidade de moeda e os juros na economia e é capaz de ilustrar bem 
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a evolução dessas variáveis desde o princípio do governo Lula até o momento de início da 

crise, em 2014. A base monetária da economia aumentou cerca de 5 vezes - saindo de 

818.066 milões de unidades monetárias em janeiro de 2003 para 4.993.133 em dezembro 

de 2014 – levando a taxa de juros a uma intensa trajetória de queda: no início do governo 

Lula a taxa SELIC se encontrava a 26,5% a.a. e foi caindo vertiginosamente até atingir uma 

mínima de  7,25% a.a., permanecendo nesse patamar de outubro de 2012 à março de 2013, 

quando a pressão inflacionária do momento pré-crise obrigou a equipe do governo Dilma a 

elevar as taxas de juros novamente. 

Como já exposto no capítulo 3 deste trabalho monográfico, o triângulo hayekiano 

consegue demonstrar de forma fidedigna o caminho para o desarranjo econômico que a 

economia doméstica percorreu. No primeiro momento o governo promoveu a criação de 

moeda e consequente diminuição das taxas de juros, o que por sua vez fez com que os 

empresários enxergassem uma mudança nas preferencias intertemporais dos agentes 

brasileiros - já que a taxa de juros mais baixa os indicou uma percepção de poupança 

elevada. Por sua vez, a sensação de poupança elevada sugeriu ao empresariado nacional 

que a população estava poupando mais no presente e, por conta deste aparente hábito de 

poupar, estava trocando o consumo presente pela espera de poder consumir mais bens no 

futuro, o que fez aumentar consideravelmente o investimento em bens de capital e 

infraestreutura para permitir a maior produção e consumo de bens no futuro. Toda essa 

realocação de capital conseguiu modificar a estrutura do triangulo hayekiano para a 

economia brasileira, fato que por si só não seria necessariamente ruim, se esses 

investimentos fossem frutos de uma real necessidade da população. No entanto, como a 

alocação de capital nasceu de uma impressão errada por parte do empresariado provocada 

pelo incentivo equivocado proveniente da política monetária dos últimos governos, grande 

parte das investidas empresariais se mostraram insustentáveis, o que provocou uma crise 

generalizada. 

A Escola Austríaca leciona que o sistema de preços é de suma importância na 

economia de mercado, sendo ele um dos principais responsáveis pelo equilíbrio do sistema 

capitalista. Neste sentido, o preço acaba se tornando uma variável de decisão que deve 

indicar aos agentes econômicos o melhor momento para a tomada de decisão tanto para o 

consumo quanto para o investimento. O Estado, no período observado no presente estudo, 

acabou modificando os preços relativos através da inflação monetária e do estímulo à 

produção doméstica, e a confusão causada na percepção individual dos agentes acerca de 

como  deveriam alocar corretamente seu capital colaborou para a mudança errônea da 

estrutura capitalista brasileira ilustrada por Hayek em seu triângulo. 
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É notória a insistência na política de incentivo aos bens de capital ocorrida durante o 

período observado neste trabalho. Não é atoa que o grande alvo do PAC (Programa de 

Aceleração do Crescimento) – iniciado no governo Lula e ampliado no governo Dilma - eram 

os investimentos de grande porte: 

Criado em 2007 o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de 
infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo 
para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável (MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, 2017). 

Durante todo o período do boom econômico a grande indústria foi tratada pelo Estado 

como sendo a grande propulsora do crescimento nacional  (alguns setores, até então 

considerados estratégicos, receberam inclusive o selo de “campeões nacionais” pela equipe 

responsável pelo PAC). Essa política deixa clara a intenção do governo em controlar os 

rumos da economia como sendo quase que um objeto de planejamento central em 

detrimento da economia de marcado defendida pelos autores austriacos em seus escritos. 

No entanto, o que pode ser obeservado é que em determinado momento o controle 

econômico se torna insustentável, pois a governo não tem capacidade plena de calcular 

com exatidão as reais necessidades de milhões de pessoas e assim tomar a decisão mais 

sensata quanto a alocação de recursos em uma economia. Sobre isto, Hayek (2017) 

sustenta que:    

O caráter peculiar do problema de uma ordem econômica racional se 
caracteriza justamente pelo fato de que o conhecimento das circunstâncias 
nas quais precisamos agir nunca existe de forma concentrada e integrada, 
mas apenas como pedaços dispersos de conhecimento incompleto e 
frequentemente contraditório, distribuído por diversos indivíduos 
independentes. O problema econômico da sociedade, portanto, não é 
meramente um problema de como alocar “dados” recursos – se por “dados” 
entendermos algo que esteja disponível a uma única mente que possa 
deliberadamente resolver o problema com base nessas informações. Ao 
invés disso, o problema é de como garantir que qualquer membro da 
sociedade fará o melhor uso dos recursos conhecidos, para fins cuja 
importância relativa apenas estes indivíduos conhecem. Ou, para dizê-lo 
sucintamente, o problema é o da utilização de um conhecimento que não 
está disponível a ninguém em sua totalidade.  

Como o ambiente de crescimento criado pelo governo brasileiro se mostrou 

insustentável, o bust doméstico foi inevitável e todos os investimentos mal feitos tiveram que 

ser liquidados. Um forte indício de que os investimentos em bens de capital foram baseados 

em incentivos errados pode ser observado no momento em que grande parte destes 

grandes empreendimentos vieram a ser interrompidos provocando grande desemprego nos 

setores incentivados pelo PAC (COSTAS, 2016).  
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Não são raros os casos na história onde a Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos 

consegue explicar de forma clara e objetiva os mecanismos que alimentaram um momento 

recessivo. A crise de 1929, por exemplo, foi precedida de uma ação irresponsável por parte 

do FED16, que efetuou uma política monetária extremamente expansionista nos anos 

anteriores ao crash do mercado. Nas palavras de Constantino (2009, p. 98): 

Durante todo o período do boom, a oferta de moeda aumentou em US$ 28 
bilhões, um incremento de 62% num espaço de oito anos. Isso representa 
uma média anual de 7,7% de aumento, um grau respeitável de inflação. 
Porém, a reserva de ouro no mesmo período cresceu apenas 15%. Além 
disso, o governo reduziu as reservas compulsórias dos bancos comerciais e 
incentivou a migração de depósitos à vista para depósitos a prazo, o que 
estimulou o crédito. O Federal Reserve foi o principal responsável pelo 
aumento das reservas bancárias no período e subsequente aceleração do 
processo inflacionário. 
 

Regredindo-se ainda mais os ponteiros da história, no Brasil também é possível fazer 

uma análise acerca das consequências da manipulação monetária a partir do caso da crise 

do encilhamento, ocorrida em 1890, onde a política de crédito abundante a preços abaixo do 

de mercado promovida pelos ministros Visconde de Ouro Preto e Rui Barbosa com a 

finalidade de promover a industrialização acabaram estimulando investimentos de alto risco 

e teor especulativo, fazendo com que a economia entrasse em uma fase de alta inflação 

resultante de uma momento de superaquecimento, o que mais tarde iria se traduzir em 

abandono por parte dos empresários de suas atividades produtivas (FRANCO, 1990 apud 

WANG, 2012, p. 13).  

                                                           
16 “O Federal Reserve, nos Estados Unidos, só foi criado em 1913; antes de 1929, todas as recessões tinham 
vida mais curta. E vale lembrar que a economia americana cresceu mais no século XIX, sem a existência de um 
banco central, do que no século passado”. (CONSTANTINO, 2009, p. 96). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo monográfico buscou explicar o momento recessivo ocorrido na 

economia brasileira desde o segundo semestre de 2014 à luz dos ensinamentos e princípios 

contidos na teoria dos ciclos econômicos elaborada pela Escola Austríaca de pensamento 

econômico. 

A estrutura do trabalho é composta por oito capítulos. Primeiramente apresentou-se 

uma introdução, onde foi realizada uma contextualização histórica e temporal necessária ao 

entendimento da recessão doméstica brasileira. No segundo capítulo foi apresentado o 

problema e sua importância de pesquisa, e uma discussão teórica acerca das teorias dos 

ciclos econômicos defendidas pelas principais escolas de pensamento do mainstream 

acadêmico foi desenvolvida. 

No capítulo três, o embasamento teórico foi detalhadamente elucidado e uma 

explicação acerca da teoria de base que serviu de norte ao trabalho – a Teoria Austríaca 

dos Ciclos Econômicos - foi feita. O capítulo quatro demonstrou a fonte e análise de dados, 

ou seja, a metodologia escolhida para o desenvolvimento do estudo. 

O capítulo cinco procurou descrever, através de um detalhamento histórico das políticas 

econômicas adotadas pelo Estado, a economia brasileira em seu processo de construção do 

boom econômico e dividiu-se em duas seções: a primeira analisou a política monetária 

adotada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a segunda expos o 

comportamento monetário adotado pela presidente Dilma Rousseff. 

O capítulo seis analisou o momento recessivo da economia doméstica demonstrando - 

em números, tabelas e gráficos - os impactos resultantes das políticas adotadas pelo Estado 

antes da consolidação do bust econômico. No capítulo sete foi aplicada a teoria de base na 

análise realizada nos capítulos cinco e seis do trabalho. 

A monografia, para provar os objetivos propostos no início do trabalho, levou em 

consideração o estudo de dados emitidos pelo próprio governo e constatou que, assim como 

a teoria de base descreve, houve uma relação causal entre o longo período de cortes na 

taxa monetária de juros e a efetivação de um período recessivo no ciclo econômico, o que 

sugere que há de fato um suporte amparado na realidade econômica para o processo de 

consolidação da crise descrito pelos autores da Escola Austríaca de pensamento 

econômico.   
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Conclui-se, portanto, que a manipulação monetária provocada pelo Estado brasileiro 

desde o ano de 2003 foi a principal responsável pela crise nacional, uma vez que o corte na 

taxa básica de juros foi provocado sem a prévia aquisição de poupança. Com isso, a taxa de 

juros fixada pelo governo se distanciou do juro originário, que seria a expressão real das 

preferências temporais dos indivíduos. A manipulação dos juros acabou então confundindo 

a percepção dos empresários, fazendo com que os mesmos apostassem em projetos de 

maturação maior, expressados em sua grande maioria na produção de bens de capitais. 

Como a real preferência temporal dos indivíduos não se adequava a esses projetos, grande 

parte dos investimentos realizados no período analisado neste trabalho não se sustentaram 

e foram liquidados, causando uma retração no PIB acompanhada da volta da inflação e do 

desemprego. 

A Escola Austríaca apresenta duas soluções para o problema da má gestão da política 

monetária inerente às economias contemporâneas. A primeira delas, amplamente defendida 

por Mises e Rothbard, seria a adoção por parte do governo de uma moeda lastrada em 

alguma mercadoria, como ocorria no padrão ouro do século XIX. A segunda sugestão 

adotada pela Escola Austríaca seria a total privatização da moeda através da adoção do 

freebanking, onde cada banco particular produziria a sua própria moeda para o consumo do 

público. O próprio sistema de mercado capitalista se encarregaria, através da livre 

competição, de apontar as moedas mais estáveis e com melhor poder de compra para servir 

os agentes econômicos. Esta ideia é muito defendida por Hayek em seu livro 

Denationalisation of Money (1976). 

Para a realização de trabalhos futuros, fica sugerida uma análise mais profunda acerca 

das modificações nas ordens e estruturas do triangulo hayekiano para a economia brasileira 

no período de tempo analisado neste trabalho.  
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