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 “A tendência natural do Estado é a inflação” 

Murray N. Rothbard 
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RESUMO 

Dentro de um contexto internacional iniciado pelo primeiro choque do petróleo e composto por 

um ambiente de elevadas taxas de inflação no Brasil, este trabalho se embasa em uma teoria 

integrada da moeda, da inflação, do capital e dos ciclos econômicos como uma alternativa para 

as teorias do mainstream econômico. Esta teoria será utilizada, juntamente com literatura 

específica da economia brasileira e com dados extraídos do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para explicar o fenômeno 

inflacionário brasileiro, bem como outros elementos da economia brasileira durante o período 

compreendido entre 1980 até 1994. Acredita-se que expansões monetárias geram distorções 

econômicas descoordenando a estrutura de produção e o presente trabalho objetiva verificar a 

veracidade desta hipótese através da estatística descritiva simples e revisão bibliográfica, 

justificando-se pela escassez de literatura que relaciona as proposições de Friedrich Hayek com 

as especificidades do referido período. O trabalho demonstra que a Teoria Austríaca dos Ciclos 

Econômicos se comprova parcialmente e que deflagrações dos ciclos econômicos podem ser 

impedidas com um sistema bancário livre ou com um Bacen austero e independente. 

Palavras-chave: inflação; ciclos econômicos; expansões monetárias. 
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ASBTRACT 

Within an international context initiated by the first oil shock and composed of an environment 

of high inflation rates in Brazil, this work is based on an integrated theory of currency, inflation, 

capital and economic cycles as an alternative to theories of the economic mainstream. This 

theory will be used, together with specific literature of the brazilian economy and with data 

extracted from the Institute of Applied Economic Research and the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics, to explain the Brazilian inflationary phenomenon, as well as other 

elements of the Brazilian economy during the period between 1980 to 1994. It is believed that 

monetary expansions generate economic distortions, uncoordinated the production structure 

and the present work aims to verify the veracity of this hypothesis through simple descriptive 

statistics and bibliographic review, justified by the scarcity of literature that relates Friedrich 

Hayek’s propositions with the specifics of that period. The work demonstrates that the Austrian 

Theory of Economic Cycles is partially proven and that outbreaks of economic cycles can be 

prevented with a free banking system or with an austere and independent Central Bank. 

Keywords: inflation; economic cycles; monetary expansions. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na Europa ocidental a relação entre inflação e desemprego ficou muito evidente nos 

anos 1970, levando ao questionamento os papéis do estado (HAYEK, 2011). Esta década foi 

marcada pelos choques do petróleo, com a organização dos países exportadores de petróleo 

elevando o preço do barril de petróleo. Este evento provocou tensões em países desenvolvidos 

e em países em desenvolvimento. Além disso, a baixa liquidez internacional (baixa quantidade 

de dólar circulando nos mercados) e as políticas restritivas do Federal Reserve System (FED) 

ajudaram na desvalorização de diversas moedas (HERMANN, 2011).  

O Brasil foi duramente afetado, embora empresas nacionais tenham se beneficiado com 

os dólares oriundos das receitas do petróleo. A inflação brasileira começou a se evidenciar neste 

contexto. No período de 1980 a 1994, a economia brasileira evidenciou de uma hiperinflação 

que atingiu um patamar superior a 2000% demonstrado pelo Índice Geral de Preços (IGP). Este 

índice mede a variação dos preços no mercado atacadista, na construção civil e do mercado 

consumidor. Ela ocorreu durante e após o período do boom industrial dos anos 1968-73 que 

recebeu a alcunha de “milagre econômico” (HERMANN, 2011). 

Paralelamente, a classe acadêmica propôs algumas teorias para explicar este fenômeno 

que muito afetou a vida de milhões de brasileiros. Foram quatro os grupos que procuravam 

solucionar através de suas proposições este problema vivido pelo Brasil durante o referido 

período. Esses quatro grupos se encontravam na PUC-RIO (Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro) e na FGV (Fundação Getúlio Vargas de São Paulo). 

A tese dos economistas da PUC-RIO “limitou a explicação da origem desse tipo de 

inflação às defasagens nos aumentos de preço ou à rigidez nominal dos preços que obrigava os 

agentes econômicos a reproduzir no presente a inflação passada” (BRESSER-PEREIRA, 

1989). Diferentemente, os pesquisadores da FGV de São Paulo afirmavam “fundamental 

considerar os aumentos autônomos e relativamente automáticos de preços decorrentes das 

defasagens como uma das formas pela qual se expressa o conflito distributivo.” 

Bresser-Pereira (1989) descreve algumas teorias sobre inflação. A primeira delas é a 

inflação comum que, segundo este autor, distingue os fatores que deixam as taxas de variação 

de preços estáveis e os fatores que aceleram estas taxas. Em segundo lugar ele descreve a 

inflação inercial que tem como característica essencial a distinção entre os fatores aceleradores 

e os fatores mantenedores; também nesta categoria ele afirma que existe o fator sancionador, 

que é uma grande oferta de moeda. E, por último, a hiperinflação onde a distinção entre os 
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fatores mantenedores e aceleradores perdem importância mais uma vez; neste caso a moeda e 

o déficit público se tornam os sancionadores. 

A teoria mais aceita para explicar o fenômeno da hiperinflação nesse período foi a da 

“inflação inercial” ou teoria estruturalista, que contrastava com a teoria monetarista que afirma 

como fundamental os papéis da oferta de moeda e das expectativas. A teoria da inflação inercial 

defendia a tese de que a inflação é um fenômeno que ocorre no campo real, causado pelo 

conflito distributivo (problema decorrente da concentração de renda que provoca tensão entre 

agentes econômicos) e nas expectativas adaptativas (os agentes agem no presente de acordo 

com os acontecimentos passados). 

Um elemento importante neste contexto econômico dos anos 1970 é a indexação da 

economia (sistema de reajustes de preços embasado em índices oficiais. Esse sistema permite 

que salários e aluguéis sejam corrigidos de acordo com a inflação passada). A indexação 

econômica no Brasil se iniciou em 1964 durante o governo militar que, ao receber do governo 

Kubitschek uma inflação anual de 70%, restringiu-se a contratos financeiros e juntamente com 

uma política fiscal rígida, trouxe esta taxa para 40% ao ano (HERMANN, 2011). 

O desemprego é um fator importante, juntamente com as questões monetárias, uma vez 

que os formuladores de política econômica procuram administrar esta variável em suas 

proposições. O controle da taxa de desemprego se tornou uma preocupação maior dos governos 

ocidentais desde a crise de 1929, onde verificou-se deflação e desemprego crescendo de 

maneira conjunta e os levaram a adotar práticas mais keynesianas (MANKIW, 1997). 

Durante a década de 1970, segundo o jornal acadêmico Finanças e Desenvolvimento, as 

principais nações industrializadas – Canadá, França, República Federal da Alemanha, Itália, 

Japão, Reino Unido e EUA – apresentaram taxas crescentes de desemprego até que em 1982 

atingisse o patamar de 8%,1 ou seja, 22 milhões de pessoas. No território brasileiro, durante o 

período analisado por este trabalho, as taxas anuais de desemprego se aproximaram do patamar 

europeu, especialmente na primeira metade da década de 1980 (KENWARD, 1983). 

1.1 O problema e sua importância 

O estado sempre desempenha algum papel em momentos de crise econômica. Diversas 

escolas de pensamento atribuem ao estado um determinado papel em momentos de crise. 

 

1 Cada país apresentou uma taxa de desemprego próxima a 8%. 
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Algumas vão afirmar que ele é a causa dos movimentos cíclicos da atividade econômica, outras 

correntes de pensamento vão afirmar que ele necessita intervir para que os mercados não entrem 

em colapso. Dentro destes conceitos, as principais variáveis que indicam crise econômica, além 

da produção interna do país, são a inflação e o desemprego (MANKIW, 1997). 

 Dentro da macroeconomia existe um modelo econômico que relaciona de maneira 

inversa à inflação e o desemprego chamado de Curva de Phillips. De acordo com ele, as 

autoridades públicas devem optar no curto prazo por uma inflação mais alta para que a taxa de 

desemprego seja reduzida. 

 A Escola Austríaca de Economia apresenta uma abordagem diferente. A injeção 

monetária pode resolver o desemprego temporariamente, mas a longo prazo ele pode retornar a 

uma taxa ainda maior e somada com uma taxa inflação ainda mais elevada. Foi exatamente o 

que aconteceu com maiores potências industriais do planeta (KENWARD, 1983). A Escola 

Austríaca chama este fenômeno de estagflação recessiva.  

 Para a Escola Austríaca de Economia boa parte das crises de natureza econômica podem 

ser causadas pela manipulação das taxas de juros e da oferta de moeda. Crises são fenômenos 

que se iniciam no sistema financeiro e se manifestam após um determinado período na 

economia produtiva, desorganizando a estrutura de capital (IORIO, 2011). 

 O Brasil conviveu com inflação elevada durante todo o período que pretende ser 

analisado por este trabalho. O que não se encontra na literatura visitada sobre o assunto é a 

forma como a quantidade de moeda determina em alguma medida o desemprego da época em 

questão. O Brasil já apresentou inflação com estagnação e, de acordo com a literatura visitada, 

flutuações no desemprego (VIANNA e VILLELA, 2011). Não foi encontrado até o momento 

trabalhos científicos que apliquem as concepções da Escola Austríaca de Economia aos 

fenômenos econômicos brasileiros dos anos 1980. 

 As perguntas que se procura responder com este escrito são as seguintes: será que existe 

relação entre o desemprego e a hiperinflação do período de 1980-94? Até que ponto os preceitos 

hayekianos se aplicam ao período em questão? A relação entre inflação, oferta de moeda e 

desemprego se comprovam no Brasil desta época? O crescimento dos agregados monetários 

desorganizou a estrutura produtiva nacional como a teoria de base afirma? 

1.2   Justificativa  

Dentro da literatura referente à economia brasileira consultada não se encontra nenhum 

trabalho científico ou até mesmo jornalístico que relacione de alguma forma os elementos da 
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teoria austríaca com a hiperinflação dos anos 1980-94. Portanto, esta pesquisa procura iniciar e 

sanar parcialmente esta escassez literária. 

1.3   Hipótese 

Sob o ponto de vista da teoria austríaca, acredita-se que a injeção monetária seja a causa 

da inflação, o que resultará em uma temporária redução da taxa de desemprego no curto prazo 

com elevação desta mesma no longo prazo. Não obstante, também se especula que políticas 

altamente intervencionistas podem descoordenar a estrutura de produção de um país. 

1.4   Objetivos 

1.4.1 Objetivo geral 

Mostrar as peculiaridades da dinâmica econômica brasileira do período compreendido 

entre 1980 a 1994 e até que ponto a Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos se aplica ao 

fenômeno da hiperinflação brasileira verificada nos anos 1980, dado a análise integrada que ela 

faz, a priori, das questões alocativas com as questões monetárias. 

 1.4.2 Objetivo específico 

 Como objetivo específico, essa monografia busca verificar a aderência da proposta 

teórica da Escola Austríaca referente aos desequilíbrios de mercado decorrente da ação do 

Estado quando esse utiliza-se de políticas monetárias expansionistas, sem que haja lastreamento 

no trabalho real dos agentes, e assim gerando inflação nos preços e desemprego na economia. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A Escola Austríaca de Economia (EA) surgiu em 1871 com a obra de Carl Menger 

intitulada Princípios de Economia Política. Nessa obra Menger, dentre outras contribuições, 

desenvolve a doutrina da utilidade marginal decrescente2, explica a origem do dinheiro e cria 

sua própria teoria dos preços. Menger é o fundador da Escola Austríaca e um dos autores3 mais 

influentes da Escola Neoclássica4. 

Posteriormente, Eugen von Böhm-Bawerk, fortemente influenciado por Menger (1871), 

escreve Capital and Interest (1880), em que elabora o conceito de estrutura de produção, 

roundaboutning (termo utilizado para descrever o tamanho da estrutura de produção) e sua 

relação com a taxa de juros. 

Ludwig von Mises (1949) incorpora as contribuições de Böhm-Bawerk (1880) e de 

Menger (1871) em uma teoria geral da ação humana, do tempo e do conhecimento (IORIO, 

2011). Essa teoria geral foi chamada por Mises (1949) de Praxeologia, sendo uma ciência que 

engloba a economia e que procura explicar os fenômenos das ciências sociais a partir da ação 

humana. 

Hayek (2011) foi aluno de Mises e credita a seu professor uma grande influência em seu 

pensamento. Utilizando da metodologia e das concepções da EA, ele procura explicar o 

fenômeno da inflação e do desemprego que ocorreu nos países industriais europeus na década 

de 1970, relacionando essas duas variáveis de forma diferente da de Keynes (1936) (IORIO, 

2011). A Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos (TACE) foi ensinada por Mises (1913) e foi 

utilizada por Hayek (1933) para desenvolver uma teoria que integrasse o campo da economia 

monetária com o que os neoclássicos chamam de microeconomia. Hayek (1929) desenvolveu 

ainda mais a TACE e adicionou outros elementos na teoria. Nas próximas duas seções será 

exposto o instrumental teórico referido: os elementos da TACE e as cinco fases dos ciclos 

econômicos. 

 

2 É uma crítica construída com o intuito de corrigir a teoria do valor trabalho da escola clássica. 
3 Jevons e Walras dão origem a escola neoclássica junto com Menger. 
4 Menger surge dentro do contexto da revolução marginalista. A Escola Austríaca de Economia só começou a ser 

assim denominada muito após a revolução marginalista. Menger, Böhm-Bawerk, Mises e Hayek compõem o 

núcleo teórico principal da Escola Austríaca.  
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2.1 Os Elementos da TACE 

Toda a teoria da EA se baseia em uma tríade composta pela ação humana, tempo 

dinâmico e conhecimento. Ação significa o ato deliberado e voluntário realizado pelo indivíduo 

que visa ampliar seu estado de satisfação, sendo o axioma básico da Praxeologia; O tempo em 

sua concepção dinâmica, ou tempo real e subjetivo, é uma categoria não estática que não pode 

ser descrita num eixo horizontal e assume-se que há sempre algo ocorrendo, o que se leva a três 

características principais: continuidade dinâmica, heterogeneidade e eficácia causal. Isso 

implica dizer que alterações que ocorrem nos mercados são parcialmente previsíveis; o 

conhecimento é o último componente da tríade e se refere ao fato de que o conhecimento 

humano, sendo esse limitado e contendo a imprevisibilidade e a indeterminação, faz com que a 

ação humana produza efeitos involuntários, além do fato de que o conhecimento humano não é 

quantificável (IORIO, 2011). 

Para a EA toda teoria econômica e toda atividade econômica deve ser compreendida a 

partir desta tríade. Os sete elementos isolados da teoria, o Processo de mercado e o Cálculo 

Econômico, a Teoria Austríaca do Capital, o Papel da Taxa de Juros, a Quarta Proposição 

Fundamental de John Stuart Mill, a Doutrina da Poupança Forçada e a Teoria Hayekiana do 

Conhecimento se sustentam sobre estas premissas. 

Os elementos da TACE foram assim divididos para facilitar as questões de natureza 

analítica e para facilitar a compreensão daqueles que não estão familiarizados com as ideias da 

Escola Austríaca de Economia. Eles elucidam como os ciclos econômicos são desencadeados 

(IORIO, 2011). 

2.1.1 O Processo de Mercado e o Cálculo Econômico 

Para a Escola Austríaca o mercado é compreendido de maneira diferente da Escola 

Neoclássica: i) não é um lugar no qual compradores e vendedores se encontram; ii) não é regido 

por hipóteses restritivas; iii) não é uma instituição que desconhece falhas. O mercado é visto 

como um processo dinâmico, onde os indivíduos, ao agirem, procuram coordenar suas ações 

com as ações dos seus concidadãos. Nas palavras de Mises "a economia de mercado é o sistema 

social baseado na divisão do trabalho e na propriedade privada dos meios de produção". Nele, 

os indivíduos agem sobre constante incerteza, administrando o tempo enquanto fator escasso, 

buscando seus próprios interesses e submetendo-os aos interesses de toda a sociedade. Todos 

os participantes do mercado competem para melhor servir a sociedade, seja através dos preços 

ou da qualidade exigidas por esta mesma sociedade. Todos cooperam, sob a égide da divisão 
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do trabalho, para atingir seus objetivos, ajustando suas ações e descobrindo melhores 

oportunidades de produzir e consumir: um processo de aprendizado e de descobertas no qual o 

erro é costumaz (MISES, 2010). 

De maneira básica, para se compreender a formação dos preços basta olhar para o que 

motiva a ação humana: o homo agens5 procura sair de um estado menos satisfatório para um 

mais satisfatório. Dois agentes realizam trocas, indiretas ou diretas, quando ambos estão de 

comum acordo de que isto pode ampliar seus níveis de satisfação. Ambos atribuem ao que está 

em posse do outro uma utilidade maior do que está em sua própria posse. Desde que não haja 

coerção do estado, este fenômeno pode ser denominado troca voluntária; a partir daí que se 

desenvolve o mercado (BARBIERI, 2001).  

Os determinantes de uma referida situação de mercado são as avaliações derivadas das 

preferências subjetivas dos agentes envolvidos no processo mercadológico. Neste contexto 

estrutura de preços é o reflexo, o termômetro, o indicador desta referida situação. Os preços são 

como sinais que indicam como e onde produzir e podem ser compreendidos como um comum 

acordo (HAYEK, 2008). No mercado a produção não é determinada centralmente por um corpo 

burocrático, mas pela interação de milhares de pessoas através da estrutura de preços (MISES, 

2010). 

A moeda, que na prática do mercado é divisível, permite ao envolvidos no mercado 

quantificar com precisão as atribuições de valor feita por todos os participantes do fenômeno 

da troca. Ela não é neutra e afeta as decisões de consumir, de produzir, de poupar e de investir 

no curto e no longo prazo. 

A força motriz do mercado é o empreendedor que, além de auferir lucro das diferenças 

de preços, realiza o cálculo econômico, coordenando planos individuais de ação e conectando 

lugares e pessoas. Ao agir o empreendedor apresenta resoluções aos problemas de mercado e 

dirige os mercados de maneira tendencial ao equilíbrio, sendo este nunca alcançado 

(KIRZNER, 2012). 

 

5 Conceito elaborado por Mises (2010) para substituir o Homo Economicus maximizador da perspectiva 

neoclássica. Ele entendia que nem sempre o ser humano busca maximizar seus prazeres ou lucros, mas sempre age 

utilizando meios para atingir determinados fins, sendo que tanto os meios quanto os fins se alteram com o passar 

do tempo e variam de agente para agente. O homo agens tem de lidar com a incerteza e com a limitação do seu 

conhecimento, sempre aprendendo com o processo de mercado.  
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Quando não há violação da vida, da liberdade e da propriedade dos indivíduos6, o lucro 

é um sinal de aprovação social. Na medida em que a empresa atende a determinadas demandas 

da população, seus lucros são incrementados. A expectativa de lucro e o cálculo econômico é o 

que guia a ação empresarial nos mercados (MISES, 2010). 

2.1.2 Teoria Austríaca do Capital 

O conceito de capital se relaciona ao conceito de ação humana: são meios que o agente 

homem pode usar atingir determinados fins7. Os bens de capital são fatores importantes que 

compõem o processo de produção, não possuindo características inatas sendo o homem 

responsável pela atribuição de características que os configuram como capital. De maneira 

informal, pode-se afirmar que qualquer objeto tem o potencial para se tornar capital (MISES, 

2010). 

Os bens de capital ou meios de produção são conectados por uma ligação de 

substitubilidade e complementariedade. Configuram uma estrutura, não homogênea, que não 

pode ser transformada em um agregado econômico. É comum ocorrerem mudanças 

significativas na estrutura de produção sem que necessariamente haja redução nas quantidades 

totais de capital. Em termos de variável o que importa para modelos econômicos convencionais 

são os acréscimos ou decréscimos absolutos do estoque de capital por considerar o capital como 

uma estrutura homogênea (IORIO, 2011). 

Os bens de capital foram separados conceitualmente em ordem sequencial e de 

proximidade. Quanto maior for a distância que separa o meio de produção do consumidor final, 

mais elevada será a ordem do referido meio. Bens de consumo final, portanto, são chamados de 

bens de primeira ordem e os bens mais afastados dos consumidores são chamados de bens de 

ordens elevadas8. 

Os preços dos bens de capital são definidos no mercado assim como todos os outros 

bens. A remuneração por estes fatores ocorre no ato de sua compra, no ato da transação, 

conforme o valor que lhes é atribuído e este valor depende da utilidade que estes bens possuem 

em cumprir determinadas demandas de produção (MISES, 2010).  

 

6 A vida, a liberdade e a propriedade são direitos naturais para John Locke e segundo Mises (2010) o lucro só deixa 

de ser resultado de aprovação social quando os direitos naturais dos cidadãos e dos participantes dos mercados são 

de alguma forma violados.  
7 No sentido econômico, capitais e a satisfação dos consumidores são meios e lucros são os fins. 
8 Segunda ordem, terceira ordem, etc. 
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O preceito da EA é de que os preços dos meios de produção são determinados pelos 

preços dos bens de consumo final. Assim, pode-se dizer que os preços dos bens de ordens 

superiores9 são determinados pelos preços dos bens de ordens inferiores10. Esta estrutura 

decorre da conexidade dos preços, dado que a soma dos preços dos produtos interfere na ação 

empresarial e nos processos produtivos, ou seja, na visão austríaca os preços determinam os 

custos: a quantidade de unidades monetárias necessárias para se obter um bem determina quais 

métodos de produção serão empregados e quais fatores de produção serão empregados (MISES, 

2010). 

Hayek (1931) ilustra a estrutura mengeriana de produção a partir de recursos 

geométricos denominados posteriormente de triângulos de Hayek. Ele participou dos debates 

econômicos da década de 1920 e 1930 na Universidade de Londres e na tentativa de facilitar a 

compreensão dos economistas que estavam habituados com gráficos e expressões algébricas 

ele formulou o desenho expressado no Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IORIO, 2011 

 O lado AC, que é a hipotenusa, mostra a direção da produção e das remunerações e 

quanto maior for este lado maior será a magnitude destas duas variáveis conforme mostra o 

Gráfico 2. A base do triângulo, o lado AB, demonstra o tamanho de uma determinada estrutura 

de produção, sendo que esta pode estar dentro de uma empresa ou ser composta por diversas 

empresas e pode sofrer alterações no seu tamanho ou na sua configuração. O lado BC ilustra a 

 

9 Bens de Capital. 
10 Bens de Consumo. 

Gráfico 1:Estrutura Mengeriana de Produção ou Triângulo de Hayek 
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receita máxima que esta estrutura pode auferir, sendo pq o preço multiplicado pela quantidade 

de bens finais. 

Gráfico 2: Vetores de Oferta Agregada (VOA) e de Demanda Agregada (VDA) 

 

Fonte: IORIO, 2011 

Conforme ilustrado pelo Gráfico 2, da esquerda para a direita temos o vetor de oferta 

agregada, ou seja, a produção cresce conforme se dirige ao consumidor final. Da direita para a 

esquerda temos o vetor de demanda agregada, ou seja, as unidades monetárias se deslocam do 

consumidor final até o início da estrutura de produção11. Tanto a oferta quanto a demanda são 

representados por meios de vetores, com direção e sentido e a coincidência dos vetores de oferta 

agregada e demanda agregada se assemelha ao conceito econômico de ponto de equilíbrio12 

(IORIO, 2011).  

2.1.3 O Papel da Taxa de Juros 

 Para a EA existem dois tipos de taxa de juros e a compreensão e a diferenciação destes 

dois tipos de taxa ajudam a elucidar o mecanismo da TACE e como ocorrem as escolhas 

alocativas na estrutura de capital. O primeiro tipo é a taxa de juros natural que está relacionada 

com a oferta por fundos emprestáveis e a demanda por fundos emprestáveis; a taxa definida 

livremente pelo mercado sem coerção externa (GARRISON, 2010). 

 A taxa natural de juros foi assim definida pelo economista sueco Knut Wicksell (1898) 

e é resultado das relações de mercado. Ela governa e reflete as decisões de consumo e 

investimento, expressando diretamente a preferências temporais dos agentes, equilibrando o 

 

11 Processos de remuneração. 
12 Na Escola Austráca não exitse o conceito de equilíbrio de mercado mas a coincidência dos vetores de oferta e 

demanda se assemelha ao equilíbrio na medida em que os participantes do mercado coordenam e ajustam sua ações 

adequadamente. 
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mercado de fundos, e ajuda a determinar a alocação do produto não consumido, poupança, para 

os estágios mais iniciais da cadeia de produção. Ao preferirem o consumo futuro em detrimento 

do consumo presente, os agentes econômicos optam por acumular poupança sendo que este 

aumento na poupança reduz a taxa de juros e libera recursos para serem investidos; estes 

recursos saem dos estágios finais da cadeia de produção e são redirecionados para os estágios 

inicias da referida cadeia, tornando os processos iniciais de produção mais lucrativos (IORIO, 

2011). 

 A taxa de juros neutra é o segundo tipo de taxa de juros, sendo definida de maneira 

exógena ao mercado pelo Banco Central do país através dos instrumentos de política monetária. 

Esse tipo de taxa não resulta da disposição dos agentes em poupar e não tem relação direta com 

a preferência intertemporal dos agentes. Segundo a concepção da EA, essa taxa descompassa 

toda a atividade econômica e desorganiza a estrutura de produção (HAYEK, 2011). 

 Percebe-se então, que taxas de juros artificialmente definidas iludem13 os empresários e 

faz com que eles incorram a erros empreendedoriais. Ao observar taxas de juros artificialmente 

mais baixas, os empresários supõem que os consumidores estão deixando o consumo para o 

futuro. Como isso não ocorre, no longo prazo, verifica-se um volume de vendas abaixo do 

esperado, que acarreta em prejuízos e até mesmo em demissões. Para Hayek (2011) a emissão 

artificial de moeda feita pelo banco central do país leva a um inchaço na oferta de fundos 

emprestáveis, ou seja, causa um excesso de investimento para um determinado nível de 

poupança.  

 Existe também uma relação de capital com juros. Na visão da EA, embora a taxa de 

juros determine a utilização de capital e seja resultado da preferência dos agentes, o juro não 

surge a partir da produtividade do capital: As taxas de juros são reflexo da postergação do 

consumo e não apenas o preço do dinheiro. A taxa de juros de mercado deriva do fenômeno do 

juro originário: a atribuição de valor a bens que serão consumidos no futuro em relação aos 

bens consumidos no presente14 (MISES, 2010). 

 

13 Compreende-se como distorção ou alteração de expectativas. 
14 Bens consumidos no presente possuem maior utilidade para o indivíduo dos que bens consumidos no futuro. 

Quando um agente utiliza uma unidade monetária no tempo t1 e posterga a utilização de uma nota equivalente a 

dez unidades monetária para o tempo t2, segundo a concepção de tempo dinâmico da EA, compreende-se que o 

valor e a utilidade dos bens se alteram com o tempo. No quesito taxa de juros, quando a moeda é muito valorizada 

e demandada pelos participantes do mercado, seus preços apresentam tendência de alta.   
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As demonstrações financeiras das empresas são afetadas pela redução forçada nas taxas 

de juros de modo a depreciar o valor presente líquido. Na seção seguinte esta relação entre a 

matemática financeira e o caráter econômico dos juros será melhor desenvolvida. 

2.1.4 A Quarta Proposição Fundamental de John Stuart Mill 

 John Stuart Mill (1848) é outro autor que influencia o pensamento de Hayek (1931). 

Sua obra Princípios de Economia Política influencia a TACE, contrapondo-se ao conceito 

econômico, posteriormente desenvolvido, de que o consumo e o investimento devem crescer 

conjuntamente, geralmente expressado pela equação da demanda agregada15. Este conceito é 

influente nas postulações da economia moderna. As teorias do mainstream afirmam que 

estímulos na demanda por bens e serviços incrementam os lucros, que por sua vez ajudam a 

empresa a expandir suas atividades, aumentando a demanda por trabalhadores (IORIO, 2010). 

 A quarta proposição de Mill (1996) é uma consequência lógica de outras três 

proposições. A primeira proposição nos diz que o tamanho da indústria é proporcional ao 

volume de capital, sendo que um aumento neste volume de capital gera empregos adicionais na 

indústria. A segunda afirma que o capital é resultado da poupança, da postergação do consumo. 

A terceira nos indica que a poupança consiste em uma utilização produtiva real dos recursos 

econômicos e não simplesmente papéis moeda em reserva (IORIO, 2013). 

 A quarta é a mais importante para a Hayek (2008): Mill afirma que demanda por 

mercadorias16 não determina a quantidade de mão-de-obra, mas determina apenas a direção da 

mão-de-obra. O capital é o que determina o emprego deste fator de produção e para que o capital 

cresça é necessário poupar, consumir uma em quantidade menor do que a produção, sendo essa 

a fonte das remunerações dos trabalhadores (IORIO, 2013 e MILL, 1996). 

O ato de postergar o consumo presente, o ato de poupar, auxilia no processo de 

realização de investimento e no incremento da produção. Primeiramente os agentes ofertam 

seus fundos reservados para empréstimos, depois com estes recursos os empresários realizam 

os investimentos e por fim, no longo prazo, os trabalhadores terão de volta o montante 

emprestado mais os juros17 (IORIO, 2013). 

 

15 Demanda agregada = consumo + investimento. 
16 Bens de consumo final ou bens de primeira ordem. 
17 O que torna o poder de consumo futuro não apenas real, mas superior ao do momento do empréstimo. 
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Com isso Hayek (2011) se utiliza da quarta proposição econômica de Mill (1996) 

integrando-a na teoria dos ciclos elaborada por Mises (2010): o volume presente de 

investimentos deve crescer na mesma medida em que o consumo presente decresce e vice-versa. 

O excesso de oferta de moeda18 causa um desequilíbrio no mercado de fundos emprestáveis 

(HAYEK, 2011) caracterizado pelo excesso de investimentos sobre um determinado volume de 

poupança, o que prejudica o funcionamento adequado da indústria (MILL, 1996). O Gráfico 3 

mostra como a “quebra” da proposição de Mill afeta o mercado de fundos. 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                        ΔM 

Fonte: IORIO, 2011 

O Gráfico 3 ilustra este desequilíbrio: rn é a taxa de juros natural, r1 é a taxa neutra 

observada após a execução da política monetária expansionista, S é oferta de fundos, S’ é oferta 

de fundos emprestáveis mais a quantidade extra de moeda (ΔM), Sp é a poupança planejada e 

Ip é o investimento planejado. Observa-se um deslocamento da curva de oferta de fundos 

emprestáveis que resulta em taxas mais baixas e em um volume investimentos planejados maior 

do que o volume da poupança planejada19 (IORIO, 2011).  

2.1.5 A Doutrina da Poupança Forçada 

 Nos livros e manuais de Economia define-se poupança como renda não gasta 

(MANKIW, 1997). Para a EA a definição de poupança vai além do conceito de uma renda não 

 

18 Emitida pelo banco central do país.  
19 Esse fenômeno pode ser compreendido como a perda da rentabilidade e ocorre caso a renda dos consumidores 

seja gasta em excesso no presente, tornando o consumo futuro baixo ou inexistente. Isso faz com que as 

expectativas de retorno dos investimentos não se concretizem em virtude da baixa ou nula lucratividade. 

Gráfico 3:Modelo de Wicksell adaptado a TACE 
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gasta, está intimamente ligada ao conceito de capital e, consequentemente, a acumulação de 

capital. Retorna-se a Teoria Austríaca do Capital, porém com uma perspectiva diferente:  

O provisionamento de produtos que torna possível prolongar o período médio 

de tempo que decorre entre o início do processo de produção e a obtenção de 

um produto pronto para ser usado ou consumido. Os produtos acumulados 

com esse objetivo são de duas naturezas: estágios intermediários no processo 

tecnológico, isto é, ferramentas e produtos quase acabados; ou bens prontos 

para consumo que permitam ao homem substituir um processo que absorva 

menos tempo por outro que absorva mais tempo, sem com isto sofrer 

necessidades no período de espera. Esses bens são chamados de bens de 

capital. (MISES, 2010, p. 318) 

 A afirmação misesiana é utilizada para se compreender o mecanismo e as fases dos 

ciclos, somada com a contribuição hayekiana que destaca a diferença entre poupança real e 

crédito, sendo a poupança real aquele montante reservado para o futuro oriundo do trabalho real 

dos agentes (IORIO 2011). Só é possível progredir tecnologicamente graças ao produto não 

consumido; o progresso tecnológico, o ato de investir e a geração de riqueza se origina na 

poupança (MISES, 2010). 

 Quando um determinado volume de moeda que não resulta da atividade econômica real, 

do trabalho e da produção, entra no mercado simplesmente um determinado volume de crédito 

e não um volume de poupança. A moeda emitida se fantasia de poupança sendo apenas crédito. 

Os agentes econômicos demoram para perceber que esta moeda não é oriunda da economia 

real, o que os leva para uma ilusão, onde este crédito artificial estimula o crescimento do 

consumo e do investimento de maneira conjunta, contribuindo para a insolvência de boa parte 

atividade econômica de um país (IORIO, 2011). Desta forma, os bancos comerciais e as demais 

instituições financeiras apresentam maior liquidez em seus relatórios contábeis após a política 

expansionista, a velocidade das transações aumenta no mercado de capitais e as taxas de juros 

do crédito para o consumo tendem a ser reduzidos (HAYEK, 1933), o que nos leva de volta ao 

problema da Quarta Proposição de Mill no sentido de que o consumo e o investimento começam 

a crescer conjuntamente e erroneamente. 

2.1.6 O Efeito Sanfona  

 Este efeito se refere as expansões e contrações que a estrutura de produção pode sofrer 

ao longo do processo de mercado, sendo uma correção de uma concepção ricardiana. Antes é 



26 

 

 

 

necessário compreender outros três efeitos: o efeito Ricardo hayekiano, o efeito taxa de juros e 

o efeito preços relativos20 (IORIO, 2013). 

 O efeito Ricardo hayekiano que a EA se refere é o efeito desenvolvido por David 

Ricardo (1817) e reformulado por Hayek (1941) que engloba o efeito taxa de juros e o efeito 

preços relativos. Em sua formulação original, Ricardo afirmava que o aumento real dos salários 

dos trabalhadores encoraja o empresário a substituir homens por máquinas. A produtividade do 

capital pressiona os preços para baixo elevando os salários reais, enquanto o volume de 

trabalhadores desempregados aumenta (IORIO, 2010). Hayek (1941), apropriando-se da ideia 

de Ricardo e mudando-a, afirma que na verdade o que ocorre é a substituição de métodos de 

produção mais simples por métodos de produção mais complexos e não a substituição de 

homens por máquinas. 

 O efeito taxa de juros ocorre após a expansão monetária e é caracterizado pela queda da 

taxa de juros e a forma como essa queda afeta a estrutura de produção21. A queda na taxa de 

juros torna os processos mais complexos e sofisticados substancialmente mais rentáveis e 

estimula o empresário a incrementar seus processos de produção tornando-os mais longos e 

mais indiretos22 (IORIO, 2010). 

 O efeito preços relativos ocorre quando os preços dos bens finais sobem em relação aos 

preços dos bens de capital devido a reflação e vice-versa. Com isso se observa um aumento das 

receitas em alguns setores, que graficamente é representado com um aumento da altura do 

triângulo, o lado BC, sendo o oposto também ocorrente, ou seja, as receitas podem cair bem 

como a altura do triângulo (IORIO, 2010).  

2.1.7 A Teoria Hayekiana do Conhecimento 

A Teoria Hayekiana do Conhecimento se refere ao grau de dispersão em que as 

informações e o conhecimento estão em uma sociedade. Se refere a assimetria de informações 

e é uma crítica a forma como a economia tem erroneamente, segundo a EA, imitado as ciências 

naturais na aplicação ostensiva da matemática nas questões sociais. Este erro científico acarreta 

em erros de política monetária (HAYEK, 2011). 

 

20 Na próxima seção será explicada a forma como estes três efeitos se relacionam. 
21 Aumento da base do triângulo de Hayek. 
22 Aquisição de capital, aumento na quantidade de bens de ordens mais elevadas. 
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Não se pode quantificar todas as nuances que caracterizam e determinam o processo de 

mercado, as relações de oferta e procura. Os aspectos mais importantes para a explicação do 

desemprego e de outras magnitudes econômicas, que para a EA são as alocações de recursos, 

não pode ser quantificada e precisamente metrificada em uma teoria como a teoria quantitativa 

de moeda usada por Friedman (1960) (HAYEK, 2011).   

Os agentes econômicos agem como se estivessem pleno conhecimento de todos os 

processos econômicos quando na verdade possuem apenas uma fração deste, o que torna 

impossível uma política econômica qualquer ser plenamente eficiente; um grupo de burocratas 

estatais jamais possuirá um “nível” de conhecimento suficiente para elaborar uma medida 

anticíclica adequada. Se a autoridade monetária e a autoridade fiscal não conseguem mensurar 

todos os fatores necessários para efetivação de uma determinada política, esta política será no 

mínimo ineficaz. Geralmente as políticas econômicas pioram as crises (HAYEK, 2011). 

As simples correlações entre demanda agregada e nível de emprego da mão de obra, 

embora sejam evidências científicas23, não mostram a questão importante para a EA que é a 

alocação de recursos. Não se pode metrificar e quantificar a qualidade dos recursos alocados; 

não é possível transformar a estrutura de produção em uma equação diferencial ou estimar 

econometricamente seu tamanho e as receitas que ela é capaz de obter (HAYEK, 2011). 

2.2 As Cinco Fases dos Ciclos Econômicos 

Com os elementos teóricos devidamente apresentados é possível agora compreendermos 

como os ciclos são desencadeados. Ou seja, como a estrutura de produção é afetada pela 

emissão artificial de moeda realizada pela autoridade monetária nacional e como os vetores de 

oferta e demanda deixam de coincidir (HAYEK, 2011). 

A teoria afirma que os ciclos econômicos obedecem a cinco fases distintas:  i) “boom” 

das indústrias de bens de capital sob inflação, ii) a fase dos efeitos-renda, iii) o aperto do crédito, 

iv) a recessão e v) a retomada. Nessas fases se sucedem os sete elementos teóricos que foram 

apresentados a partir da página 16 (IORIO, 2011). 

Com a expansão monetária e a consequente ilusão provocada nos agentes, 

proporcionada pela ação do Estado, o volume de investimento planejado excede ao volume de 

poupança planejada. Isso faz com que a redução nas taxas de juros afete o valor presente líquido 

 

23 Obtida através da matemática estatística. 



28 

 

 

 

(VPL) dos investimentos nos diferentes momentos de maneira desigual, sendo y o rendimento 

futuro de um bem de capital, r a taxa de juros, e n o número de anos. Observa-se que os 

investimentos de longo prazo são mais alavancados com a redução nos juros pois quanto maior 

for o n, maior será o VPL24. Desta forma ocorre a deflagração da primeira fase do ciclo (IORIO, 

2011). 

VPL = [y / 1+r] + [y / (1+r)2] + [y / (1+r)3] + ........ + [y / (1+r) n] 

2.2.1 Primeira Fase: “Boom” das Indústrias de Bens de Capital Sob Inflação 

 Com as taxas de juros mais baixas os estágios iniciais na estrutura de produção se tornam 

mais lucrativos, o que promove uma queda temporária nas receitas causada pelo 

redirecionamento dos recursos localizados nos estágios mais próximos dos bens finais para o 

início da estrutura. Ocorre um alargamento da estrutura de produção, uma produção mais 

elevada de bens de ordens superiores, de bens de capital. Empresas que fabricam ferramentas e 

insumos para outras empresas se encontram estimuladas a produzir devido a “pressão” da 

demanda oriunda de outras firmas mais à frente na cadeia industrial. Os lucros dos estágios 

iniciais crescem relativamente aos lucros dos estágios finais (efeito preços relativos). 

Com efeito, toda a cadeia industrial de uma nação é estimulada a incrementar a produção 

pela redução nos juros, seja essa redução causada pelo aumento natural da poupança ou pela 

injeção monetária. A questão central é que quando o referido estímulo industrial não é realizado 

pela poupança real dos agentes o crescimento econômico se torna insustentável (IORIO, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IORIO, 2011 

 

24 Quanto maior for prazo em que se espera o retorno do investimento, maior o impacto da expansão monetária 

sobre este mesmo investimento 

Gráfico 4:Alargamento da Estrutura de Produção ou Triângulo de 

Hayek 
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Gráfico 5: Deslocamento da Linha de Orçamento 

A mudança que o triângulo ABC passa para se transformar em A’BC’ demonstra uma 

insustentabilidade econômica.  A transformação só seria sustentável se o processo de criação 

de capital ocorresse paralelamente com o crescimento da propensão a poupar (IORIO, 2011). 

Portanto, isso confira o início de um ciclo econômico e não de um crescimento econômico. 

2.2.2 Segunda Fase: Os Efeitos-Renda 

O Efeito-renda é um fenômeno de natureza microeconômica que é caracterizado pela 

mudança do poder aquisitivo dos indivíduos. Esse ocorre quando uma alteração na renda, na 

linha de orçamento, e induz os agentes econômicos a alterações em suas cestas de mercadorias. 

A inflação, as alterações nas taxas de câmbio e nos salários geralmente são a causa dos efeitos-

renda (PINDICK e RUBINFIELD, 2013). Graficamente este fenômeno se dá através do 

deslocamento positivo da linha de orçamento conforme o Gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

                                               Linha α                         Linha β 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Em virtude da maior produtividade dos estágios iniciais causa pela maior liquidez, os 

rendimentos dos fatores de produção localizados no início da estrutura de produtiva são 

incrementados, o que aumenta o poder de compra dos trabalhadores e incrementa a 

produtividade do capital. (HAYEK, 2011). Graficamente, a restrição orçamentária passa da 

linha α para a linha β. 

 Porém, para a teoria austríaca o que importa é análise em termos de vetores. Com o 

passar do tempo e com a utilização dos recursos que foram redirecionados para os estágios mais 

iniciais a renda dos fatores de produção nestes estágios irá aumentar, dando margem para um 

incremento no consumo. Como este volume do consumo foi proporcionado pelo “boom” de 

investimentos ocorridos na primeira fase em decorrência do relaxamento monetário e não pelo 
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acúmulo de poupança, a relação consumo/poupança crescerá. Os vetores de oferta e demanda 

apresentarão descoordenação com o crescimento desta relação. Verifica-se uma movimentação 

vetorial em sentidos opostos e em direções opostas, “quebrando” a coincidência entre VDA e 

VOA e o equilíbrio econômico (IORIO, 2011).  

 Se o crescimento dos rendimentos fosse suficiente para a aquisição de uma quantidade 

maior de mercadorias ocorreria inflação sem desiquilíbrios, com o “boom” onde a moeda 

circula em altas velocidades e as recessões onde a moeda circula em baixas velocidades como 

defendiam os monetaristas Não é o que a TACE defende. A velocidade e a quantidade de 

circulação de moeda variam, na verdade, nos diferentes estágios da estrutura produtiva 

representados pelos triângulos (HAYEK, 1933). 

Nos estágios mais iniciais se observa uma maior velocidade e quantidade de moeda em 

decorrência das remunerações oriundas do boom industrial da fase anterior. Se observa um 

excesso de demanda nos estágios mais próximos do consumidor e um excesso de oferta nos 

estágios mais próximos das indústrias de bens de capital conforme demonstra o Gráfico 6. 

 

 

 

 

 

Fonte: IORIO, 2011. 

 Na concepção austríaca os desequilíbrios entre as decisões de produzir e de consumir 

(VDA e VOA) ocorrem juntamente com a inflação pois a expansão monetária sem o lastro 

devido na poupança real insere distorções nas preferências intertemporais dos indivíduos 

(HAYEK, 2008). 

2.2.3 Terceira Fase: O Aperto do Crédito  

 Nesta fase a demanda se acelera de maneira muito intensa, “inflando” os gastos com 

bens de consumo, o que provoca uma tensão setorial na economia. O setor financeiro começa 

a apresentar índices de liquidez cada vez menores encarecendo os juros novamente e elevando-

os para patamares maiores do que a taxa natural de juros de mercado; paralelamente, uma 

Gráfico 6:Descoordenação Vetorial 
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corrida por fundos25 emprestáveis se intensifica. A disputa por capital se torna cada vez maior, 

elevando o preço dos bens de capital e provocando escassez de maquinário nas indústrias mais 

próximas do consumidor. Com isso se inicia o efeito-Ricardo hayekiano ou efeito sanfona. O 

custo de reposição/aquisição de capital se eleva a tal ponto que é preferível ao produtor adquirir 

mão-de-obra ao invés de maquinário: observa-se um encurtamento na estrutura produtiva, uma 

troca de máquinas por homens, representada pelo triângulo de Hayek (IORIO, 2011).   

 Não será possível retornar ao estado em que se encontrava o triangulo antes da política 

de expansão monetária por causa da ação humana que ocorre sob incerteza genuína dentro de 

uma concepção do tempo dinâmico. Para o monetaristas a moeda seria não neutra no curto 

prazo, porém neutra no longo, ou seja, no longo prazo a triangulo voltaria ao seu formato inicial, 

anterior a emissão artificial de moeda.  Para a TACE a moeda não é neutra no longo prazo e 

também não é neutra no curto prazo pois ela afeta diretamente a alocação de recursos, o que 

implica em uma alteração permanente da estrutura de capital26.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: IORIO, 2011 

O triângulo, ilustrado no Gráfico 7, mostra uma grande lucratividade nos estágios mais 

próximos do bem final em função do excesso de demanda por parte dos consumidores finais e 

agentes que trabalham mais próximos dos bens de primeira ordem. Os fatores de produção mais 

afastados proporcionaram, incialmente, um rendimento maior que é direcionado para o 

consumo nesta terceira fase do ciclo econômico e isso implica dizer que os salários e os lucros 

oriundos da fase dos efeitos-renda são gastos e reinvestidos em outras etapas da cadeia 

produtiva. Neste momento os preços dos bens de capital sofrem queda e a lucratividade das 

 

25 Tanto os produtores quanto os consumidores vão perceber falta de crédito real disponível. 
26 Ainda que os efeitos adversos da intervenção do governo sejam revertidos, os recursos já foram alocados em 

locais diferentes de formas diferentes. Na curva de Phillips a aceleração da taxa inflacionária reduziria a taxa de 

desemprego no curto prazo com o retorno desta última taxa ao patamar inicial, o que não ocorre na visão de Hayek 

(2011). 

Gráfico 7:Achatamento da Estrutura de Produção ou Triângulo de Hayek 
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Gráfico 8:Comportamento Cíclico dos Preços dos Bens 

indústrias de bens de capital começa a cair enquanto que os setores de comércio e serviços 

observam crescimento dos preços das suas mercadorias, dos preços dos bens de primeira ordem 

conforme mostra o Gráfico 8 (HAYEK, 2008). 

 

 

Preços dos Bens de Capital                          Preços do Bens de Consumo 

 

                                             Crescimento                                            Recessão 

 

                                  

Preços do Bens de Consumo                      Preços dos Bens de Capital 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em: HAYEK, 2008. 

2.2.4 Quarta Fase: Recessão 

Com a desaceleração da atividade industrial a economia começa a se contrair. A 

expansão se transforma em retração. O VPL recebido se torna menor do que o VPL esperado e 

os empresários começam a perceber que os investimentos não possuíam qualidade suficiente 

para serem realizados. Projetos são abandonados, ordens de compra são canceladas, 

trabalhadores são demitidos e os estoques se elevam ocasionando o declínio produtivo (IORIO, 

2011).  

O que o relaxamento monetário faz é somente desconfigurar as cadeias produtivas, 

desviando a trajetória dos investimentos e levando os recursos para uma incorreta alocação 

(HAYEK, 2011). A quantidade de moeda extra emitida pelo banco central também faz com que 

os preços se acelerem nos mercados consumidores: temos com isso inflação se apresentando 

juntamente com desemprego como demonstra o triângulo A”BC” presente no Gráfico 8. Ocorre 

um excesso de oferta de bens de ordens superiores (bens de capital) e um excesso de demanda 

por bens de primeira ordem (bens de consumo) como ilustrado em termos de preços pelo 

Gráfico 8. 

Tudo se passa como se alguém começasse a construir um enorme edifício e, já 

com a obra em pleno andamento, viesse a descobrir, tarde demais, que os 

fundos de que dispunha não eram suficientes para levar o projeto até o fim. 

Moeda não é poupança! O máximo que uma expansão monetária pode 

conseguir é fantasiar-se de poupança durante algum tempo, durante o qual 

conseguirá iludir os agentes econômicos (IORIO, 2011, p. 164). 

 Para a EA o desemprego ocorre principalmente nos estágios mais iniciais da estrutura 

produtiva, ou seja, os setores ligados diretamente ao comércio, serviços e administração pública 
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sofrem menos. Não ocorre crescimento desta taxa de maneira geral na economia. O desemprego 

será mais acentuado nos setores industriais e nas atividades econômicas diretamente ligadas a 

estes setores de bens de capital do que no restante da economia nacional (HAYEK, 2008). 

2.2.5 Quinta Fase: Retomada e Estabilidade 

Esta fase, a quinta e última fase, é caracterizada pelo ajustamento dos vetores de oferta 

e demanda (Gráfico 9). Nela os vetores voltam a coincidir e os preços das indústrias de bens de 

capital param de cair, colapsando essas indústrias, com o consumo apresentando queda em 

decorrência da queda dos rendimentos oriundos dos diversos setores e estágios produtivos, 

especialmente o consumo dos estágios primários. Esse processo ocorre até que a oferta e a 

demanda voltem a coincidir: os agentes econômicos começam a fazer seus ajustamentos e 

começam a alocar os recursos livres da ilusão provocada pelo Estado. Os investimentos 

descoordenados são removidos da estrutura de produção e o ciclo só será desencadeado 

novamente se o governo fizer uma nova política de expansão monetária (IORIO, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IORIO, 2011 

Segundo a EA, ciclos econômicos são recorrentes na história. Eles se iniciam devido a 

imperfectibilidade inerente aos processos de mercado e a diferença é que quando os ciclos não 

se iniciam com a intervenção estatal eles são mais tênues e as recessões menos duradouras. 

 

 

 

 

Gráfico 9:Coordenação Vetorial 
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3. METODOLOGIA 

 A metodologia aplicada a essa monografia ocorreu através de uma ampla verificação 

bibliográfica realizada por meio de literatura, livros, artigos, sites e jornais sobre as questões 

relativas à economia brasileira durante o período estabelecido na pesquisa (1980-94).  

Dados foram obtidos de órgão oficiais: os relatórios do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram 

ostensivamente utilizados. Os dados relativos a valores monetários foram deflacionados através 

do Índice de Preços do Consumidor Amplo - IPCA tendo como base o ano de 1994.  

 Os dados retirados do IPEA relativos a agregados monetários são convertidos ao valor 

do Real (R$). Se por um lado a conversão facilita a análise de natureza monetária, por outro ela 

demonstra como a moedas anteriores eram desvalorizadas em comparação com o Real (em 

termos matemáticos, frente ao Real os padrões monetários anteriores apresentam um valor 

infinitesimalmente menor) e como a base monetária e o volume de papel moeda em poder do 

público aumentou constantemente ao longo do período 1980-94. Os dados relativos ao 

endividamento público seguem a mesma lógica. 

No período analisado encontra-se sete padrões monetários: Cruzeiro (Cr$), que vigorou 

até 14 de agosto de 1984; Cruzeiro com os centavos retirados (Cr$), que permaneceu circulando 

até 27 de fevereiro de 1986; Cruzado (Cz$) que vigorou até 15 de janeiro de 1989; Cruzado 

Novo (NCz$) que ficou estabelecido até 15 de março de 1990. Imediatamente após a data 

anterior houve o retorno do Cruzeiro (Cr$), que perdurou até 31 de julho de 1993. O Cruzeiro 

Real (CR$) circulou no Brasil de 1 de agosto de 1993 até 30 de junho de 1994, dando lugar ao 

Real (R$) em 1 de julho de 1994.  

 Os indicadores de desemprego aberto e de inflação estão sob a forma de variável índice. 

A relação entre as referidas variáveis será verificada, embasado no referencial teórico e nas 

nuances da economia brasileira observada na revisão de literatura. O crescimento da densidade 

populacional se mostrou relevante segundo o IBGE, saltando de 14,23 habitantes por 

quilômetro quadrado (1980) para aproximadamente 18 habitantes por quilômetro quadrado 

(1994). Isso implica em um crescimento absoluto aproximado de 32 milhões de pessoas (o 

crescimento populacional será levado em conta na análise do desemprego). No longo prazo os 

indicadores de inflação apresentam a mesma tendência. Portanto, apenas o apenas o IPCA foi 

utilizado. Também foi utilizado o coeficiente de gini, que mensura a desigualdade de renda. 
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo tem por objetivo descrever a forma como a literatura consultada apresenta 

o desenvolvimento de pontos cruciais da economia brasileira27 para fundamentar a análise que 

será realizada no capítulo 5 sob a ótica de teoria austríaca.  

4.1 O Desenvolvimento Industrial no Brasil a partir do pós-guerra e o Impacto 

Inflacionário 

 A indústria brasileira apresentou um grande crescimento ao longo do século XX, todos 

sob inflação. Embora já se observasse esse processo desde o império, o momento de propulsão 

da indústria nacional ocorreu nos anos 1930 durante o governo Vargas, que durou de 1930 a 

1945. Os principais indutores do processo de industrialização varguista foram a implantação de 

uma legislação social complexa e o domínio do Estado sobre a atividade econômica com a 

criação de indústrias de base como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia da Vale 

do Rio Doce (VIANNA e VILLELA, 2011). 

 Durante o pós-Guerra vemos uma expansão dos gastos públicos, especialmente a partir 

de 1949 durante o governo Dutra (1946-1950). Neste período houve uma grande demanda por 

matérias-primas e por bens de capital, a redução forçada dos preços das indústrias através dos 

estímulos a importação e a facilitação da mobilidade de capitais. Posteriormente, neste mesmo 

governo, houve uma sobrevalorização da taxa de câmbio acompanhada do crescimento 

industrial, pois um câmbio desvalorizado estimula as exportações que por sua vez estimula a 

produção da indústria uma vez que os preços dos produtos industriais se tornam mais atrativos 

no mercado internacional (VIANNA e VILLELA, 2011).  

 A partir dos anos 1960 a economia brasileira se expande de maneira mais nítida, muito 

em virtude das políticas industriais do governo de Juscelino Kubitscheck (JK) (1955-1960). 

Neste governo a inflação foi um problema mais grave chegando na casa dos 40% ao ano. O 

plano de metas incrementou grandemente a formação bruta de capital físico no país, mas deixou 

um “presente de grego” para o governo seguinte: a inflação e o déficit público elevado. Durante 

o período JK a participação da indústria de bens de capital na composição do valor adicionado 

industrial mais que dobrou (VILLELA, 2011). 

 Durante o governo Castello Branco (1964-1967) a carga tributária em relação ao PIB 

passou de 16% do PIB em 1963 para 21% em 1967, sendo esta transformação tributária 

 

27 As políticas econômicas, a inflação e a produção interna. 
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regressiva, beneficiando as classes mais altas, incidindo majoritariamente sobre o consumo. A 

reforma tributária de Castello Branco também foi extremamente centralizadora do ponto de 

vista federativo e isso era feito para que Estado captasse recursos para financiar seus planos de 

desenvolvimento econômico, em que a indústria era o principal setor a ser estimulado  

(HERMANN, 2011).  

 No período 1964-1973, que compreende três governos militares (Castello Branco, Costa 

e Silva, Médici), houve uma certa homogeneidade nas políticas econômicas entre os governos. 

Este período pode ser dividido em duas partes em termos de política econômica: na primeira 

perseguiu-se o ajustamento da estrutura e conjuntura da economia brasileira, o combate à 

inflação (através do Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG) o equilíbrio externo e a 

saída da estagnação, com reformas no sistema financeiro e na legislação tributária; na segunda 

os militares expandiram a base monetária de maneira agressiva levando a um grande 

crescimento da indústria e dando início a um período chamado de “milagre brasileiro” 

(HERMANN, 2011). De 1964 a 1973 a formação bruta de capital fixo passou a compor 15% 

do PIB a preços correntes em consequência do crescimento dos setores de óleo e gás, construção 

civil e infraestrutura. 

 Devido a inflação, a estrutura produtiva do país durante os anos 1970 sofreu grandes 

transformações. Uma destas transformações foi o crescimento econômico liderado pela 

indústria durante o “milagre econômico” o que gerou um aumento na demanda por bens de 

capital. Durante toda a década de 1970 e também a década de 1980 o aumento das importações 

foi consequência das políticas de industrialização porque a demanda elevada por bens de capital 

só podia ser atendida externamente. A principal indústria a ser beneficiada foi a indústria 

petrolífera e os seus lucros foram incrementados de maneira significativa pois o consumo 

interno de petróleo saltou de 59% para 81%. É plausível afirmar, segundo Jennifer Hermann 

(2011), que durante os anos 1970 o Brasil apresentou boom industrial sob inflação como prevê 

o referencial teórico: 

Em suma, a estrutura produtiva da economia brasileira a partir do “milagre” 

contava com uma capacidade de produção permanentemente ampliada no 

setor de bens de consumo duráveis. Contudo, sua efetiva utilização dali em 

diante implicava uma demanda por bens de capital e petróleo que não podia 

ser atendida pelo parque industrial brasileiro. Consequentemente, o 

crescimento da economia tornou-se mais dependente da capacidade de 

importar (bens de capital e petróleo) do país (HERMANN, p. 75, 2011). 

 Os elementos relativos ao crescimento industrial no governo militar se relacionam com 

mercado de crédito. A entrada de dólares (oriundos do comércio exterior) propiciou uma grande 
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liquidez ao sistema financeiro brasileiro porquê o Bacen não permitia que cidadãos brasileiros 

possuíssem contas em dólar e com isso ele comprava esses dólares, inundando o mercado com 

a moeda local. A expansão creditícia ajudou a financiar os investimentos de ordem industrial e 

os detalhes deste fenômeno serão explicados na próxima seção (seção 4.2) (HERMANN, 2011). 

 De 1974 a 1984 observamos o auge e o declínio do modelo de endividamento e a crise 

da dívida externa. Este modelo visava financiar os planos estatais de industrialização através 

do endividamento público e este modelo se relaciona com inflação na medida em que o aumento 

dos meios de pagamentos em circulação aumentou com o objetivo de ser, além do 

endividamento, uma forma de financiar os investimentos estatais. O processo de substituição 

de importações (PSI), que vigorava desde a década de 1950, também foi exaurido justamente 

por depender o endividamento externo do Estado. Durante este período o PIB crescia com 

muitas interrupções e o problema inflacionário começou a se agravar (HERMANN, 2011). 

 A aceleração inflacionária, o desequilíbrio fiscal e na balança de pagamentos 

promoveram um longo período de estagnação da economia nacional, caracterizando a década 

de 1980 como a “década perdida”. Os problemas apresentados nessa década se estenderam até 

meados dos anos 1990. Petróleo e bens de capital apresentaram grande escassez que, somada 

com as políticas de austeridade do Federal Reserve System (1979-82), afetaram negativamente 

a dinâmica econômica brasileira (HERMANN, 2011).  

4.2 O Sistema Financeiro Brasileiro 

 O Sistema Financeiro Brasileiro (SFB) ou Mercado Financeiro Brasileiro começou a ser 

reformado em 1964 juntamente com a matriz tributária em decorrência das “reformas de 

estrutura”, denominação dada pelo ministro Roberto Campos. Ele é importante para o 

referencial teórico pois ele abriga quatro mercados: i) o mercado de crédito, ii) o mercado de 

câmbio, iii) o mercado monetário e iv) o mercado de capitais. O mais relevante para os ciclos 

econômicos é o mercado de crédito de acordo com o Hayek (2011).  

 O mercado de crédito é definido como a fração do mercado financeiro no qual as 

instituições financeiras desempenham um papel intermediador, captando recursos dos agentes 

emprestadores e direcionando estes recursos aos agentes tomadores além de oferecer aos seus 

correntistas uma série de serviços. No mercado de câmbio é realizada a compra e venda de 

moedas estrangeiras por parte dos agentes interessados, sendo ele regulado e fiscalizado pelo 

Banco Central do Brasil (Bacen). O mercado monetário é constituído pelas transferências de 



38 

 

 

 

recursos entre as instituições financeiras a curtíssimo prazo e é utilizado para o controle da 

liquidez na economia com as políticas monetárias efetuadas pelo Bacen28. O mercado de 

capitais se assemelha bastante com o mercado de crédito, com a diferença de que as instituições 

financeiras não assumem responsabilidade pelo cumprimento das regras estabelecidas e 

formalizadas entre os poupadores e tomadores. Nesses mercados atuam instituições financeiras 

com características e finalidades distintas. 

 O governo Castello Branco objetivava, com as “reformas de estrutura”, preparar o SFB 

para que ele fosse capaz de sustentar o processo de industrialização, transformando a 

organização da estrutura financeira do país. Para isso foram criados o Banco Central do Brasil 

(Bacen) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) que era responsável pela política monetária, 

pela regulação e pela normatização do SFB: A adoção de regras claras para o mercado 

financeiro eram fundamentais para o funcionamento do sistema (HERMANN, 2011).  

Após as reformas de 1964 o Bacen recebe a incumbência de desempenhar as seguintes 

tarefas: i) exercer o monopólio de emissão de moeda; ii) ser o banqueiro do governo e 

administrar o mercado de títulos da dívida pública; iii) fiscalizar e controlar a liquidez do 

sistema bancário; iv) executar a política monetária e cambial e v) ser o depositário das reservas 

internacionais.  

 Até o ano de 1964 o mercado de crédito era constituído por quatro tipos de instituições: 

bancos comerciais privados (fornecimento de capital de giro à empresários), financeiras, caixas 

econômicas (fornecimento de crédito imobiliário) e bancos públicos (focado em empréstimos 

de longo prazo). O ministério da Fazenda e o ministério do Planejamento tinham em mente uma 

modelo de financiamento em segmentos, semelhante ao dos Estados Unidos. Cada instituição 

financeira atuaria em um mercado específico (HERMANN, 2011). Essas reformas objetivavam 

a consolidação do SFB a longo prazo, pois as intuições que o compunham apresentavam 

deficiências. O Quadro 1 mostra como ficou o SFB após as reformas estruturantes do governo 

Castello Branco. 

 

28 Compra e venda de títulos, por exemplo. 
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Quadro 1:Composição do SFB após as Reformas Estruturante de Castello Branco 

 

Fonte: HERMANN, 2011 

 Havia uma grande escassez de capital financeiro para o estado realizar seus 

investimentos de ordem industrial. Portanto, a emissão de moeda era utilizada para compensar 

esta ausência de recursos e a restruturação descrita no quadro 1 visava transmitir esta moeda 

para o setor produtivo através da nova formatação do SFB. 

A carência dessas instituições e instrumentos tinha ficado patente durante o 

Plano de Metas, cujo financiamento teve como fontes predominantes a 

emissão de moeda, algumas fontes fiscais ou parafiscais e o capital externo. A 

precariedade daquele segmento do SFB determinava ainda que a emissão de 

moeda se tornasse uma fonte de financiamento inflacionária, na medida em 

que os recursos novos criados pelo governo não retornavam ao sistema sob a 

forma de poupança financeira, mas, sim, de depósitos à vista (disponíveis para 

gasto imediato) (HERMANN, p. 56, 2011). 

 Dado este acontecimento, observou-se um grande volume de crédito ofertado em virtude 

das políticas econômicas implementadas pelo governo militar. No período 1964-67, o crédito 



40 

 

 

 

ao setor público cresceu nominalmente 47,1% ao ano enquanto o crédito ao setor privado 

cresceu 56,3 %. Já no “milagre econômico” os mesmos volumes de crédito variaram -0,2% e 

49,3% ao ano, respectivamente (HERMANN, 2011). O M1, papel-moeda em poder do público 

mais depósitos à vista, apresentou um crescimento nominal anual médio de 44,1 % de 1964 até 

1973.  

 Durante o “milagre econômico” o ministro Delfim Netto implementou políticas que 

expandiram o crédito para o consumo, uma medida que para Hayek (2011) é problemática 

porquê faz os consumidores e trabalhadores gastarem grande parte da sua renda no presente o 

que torna as vendas futuras tendencialmente baixas. Os meios de pagamento de 1968-73 

cresceram a uma taxa média anual de 14%.  O volume total de crédito também cresceu: 

[...]o crédito total seguiu a mesma tendência, com crescimento real médio de 

17% ao ano entre 1968-73, ante 5% no período anterior... Esse crescimento, 

vale notar, foi concentrado no crédito ao setor privado (25% no “milagre”, 

contra 7% antes), já que a manutenção do ajuste fiscal reduziu a absorção de 

recursos pelo setor público (HERMANN, p. 66, 2011). 

 Em virtude deste excesso de demanda, ocorreu um processo de aceleração inflacionário 

no período supracitado, depreciando o valor dos ativos financeiros. E para aumentar o retorno 

real dos ativos financeiros (depósitos, ações, títulos e obrigações) governo defendia a tese de 

que da inflação devia ser combatida e a demanda por esses ativos estimulada. Cada segmento 

do mercado recebeu um instrumento de controle e de proteção do valor dos ativos. Correção 

monetária, redução ou isenções de imposto de renda para pessoas jurídicas que emitiam ações 

ou poupavam e a criação de novos mecanismos de captação de recursos contribuíram 

grandemente para o aumento da velocidade de circulação de moeda no mercado financeiro, ou 

seja, aumentou a quantidade de especulação (HERMANN, 2011). A abertura da economia ao 

capital externo de risco e de empréstimo também auxiliou neste processo, sendo este crucial 

para o os ciclos econômicos de acordo com o Hayek (2011).  

 Em função destes acontecimentos tratados nesta seção, a atividade econômica brasileira 

seguiu seu curso com grandes solavancos até a crise da dívida externa de 1982. Após essa fase 

a aceleração inflacionária começa a aparecer novamente de forma mais aguda, especialmente 

após a redemocratização. 

4.3 Hiperinflação dos anos 1980: redemocratização, Governo Sarney e os Planos de 

Estabilização 

 Popularmente o governo Sarney (1985-89) se consagrou como um fracassado no 

combate à inflação. Foram três os planos de estabilização implementados: Plano Cruzado 
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(1986), Plano Bresser (1987) e o Plano Verão (1989). Todos incapazes de conter a inércia 

inflacionária (CASTRO, 2011). Se por um lado eles não foram bem sucedidos no combate à 

inflação, eles promoveram um rápido crescimento econômico, com o PIB crescendo 24% ao 

longo dos cinco anos de governo. 

 Àquela época, era unânime a compreensão de que a economia deveria ser desindexada. 

Porém haviam grandes divergências sob a forma como isso seria realizado. Em 1984 essas 

propostas se distribuíam entre 4 grupos: 

(1) “Pacto Social”, proposto por economistas do PMDB e da Unicamp; (2) o 

“Choque Ortodoxo”, defendido, sobretudo, por alguns economistas da FGV; 

(3) o “Choque Heterodoxo” de Francisco Lopes, da PUC-Rio; e (4) a 

“Reforma Monetária” de André Lara Resende e Pérsio Arida, ambos também 

da PUC-Rio (CASTRO, p. 102, 2011). 

 Os defensores do pacto social acreditavam que a inflação era um reflexo da tensão entre 

diversos setores e agentes para participar da renda nacional, ocasionando o chamado “conflito 

distributivo”. A tese era de que havia mais demanda por consumo do que produção, somada ao 

efeito da espiral salário-preço29, ou seja, a rigidez da taxa de inflação é necessária para que a 

taxa de desemprego fique estável, sendo este o ponto de partida para os modelos de 

realimentação. Isso implica dizer que para manter uma determinada taxa de desemprego estável 

era necessária uma taxa de variação anual constante, uma desvalorização anual e permanente 

da moeda. A solução, de acordo com os defensores do pacto social, era um governo de coalizão 

onde todos os segmentos da sociedade participariam (CABELLO, 2014).  

O grupo do “choque ortodoxo” se baseava na teoria quantitativa da moeda e 

argumentava que a inflação brasileira nada tinha de diferente do resto do mundo e que se explica 

pelo caráter expansionista da política monetária que visava financiar um Estado maior 

(SERRANO, 2010). Neste caso os instrumentos adequados para terapia inflacionária eram a 

redução da emissão da moeda, aumento dos tributos e das receitas do governo e diminuição da 

emissão dos títulos da dívida.  

De um outro lado temos os defensores do “choque heterodoxo” e da “Reforma 

Monetária”. Ambos se embasavam em análises econométricas que mostravam os elementos 

que realimentavam a inflação, sendo que esses elementos eram a inflação passada e o papel 

quase irrelevante da inflação nas variações no hiato do produto, ponto principal da teoria 

heterodoxa. Para os economistas do choque heterodoxo, a inflação não seria resolvida com um 

 

29 Os preços sobem mais do que os salários. 
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acordo como defendiam os economistas do pacto social devido a complexidades institucionais 

do sistema político brasileiro, mas por um acordo não voluntário que passaria pela desindexação 

e por políticas de estabilização que não restringissem a demanda agregada. Francisco Lopes 

afirmava que a estabilização se resolveria de maneira compulsória, ou seja, através de 

congelamento de preços (CASTRO, 2011). 

Neste contexto surge Plano Cruzado, adotado após a economia brasileira passar por uma 

recessão em 1981-83, e apresentar taxas de crescimento do PIB de 5,4% em 1984 e 7,8% em 

1985. Houve paralelamente a isso, um processo de equilíbrio no tocante aos gastos públicos; o 

déficit operacional do setor público saiu de 6,3% do PIB em 1981 para 3,0% em 1984 

(CASTRO, 2011). 

 O Plano Cruzado foi caracterizado pelo congelamento de preços, algo bem na linha do 

pensamento do “choque heterodoxo” e da “Reforma Monetária”. Segundo Castro (2011), o 

Plano Cruzado foi composto por quatro grandes medidas: (i) uma era a reforma monetária; onde 

se criava um novo padrão monetário, o cruzado, onde um cruzado equivalia a mil cruzeiros; (ii) 

a segunda medida foi a desindexação econômica, substituindo as Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional (ORTNs) pelas Obrigações do Tesouro Nacional (OTNs) congelando seus 

preços por um ano e também criando a “tablita” de conversão; (iii) a terceira foi a criação de 

um novo índice de preços, o IPC (índice de preços ao consumidor) e mudanças dos rendimentos 

das cadernetas de poupança de mensal para trimestral, visando eliminar a ilusão monetária; (iv) 

a última foi a política salarial, onde foi estabelecida uma base de cálculo para os salários em 

cruzados, com média nos seis meses anteriores. 

Em um primeiro momento, no curto prazo, o Plano Cruzado funcionou. Houve a criação 

de um grande volume de empregos e expansão da produção interna, mas a inflação voltou a se 

acelerar, tornando o plano mal sucedido em suas proposições, como o congelamento de preços 

e a expansão exagerada da oferta de moeda. Os formuladores do Plano cruzado acreditavam 

que a quantidade de meios de pagamento podia aumentar, se adequando a demanda por papel-

moeda que surgiria, de forma a não impactar a inflação. Posteriormente chegou-se à conclusão 

de que a oferta de moeda se expandiu de forma exagerada e que faltava uma visão de longo 

prazo que abrangesse de forma satisfatória propostas de desenvolvimento econômico e social, 

estimulando o setor industrial de forma a acomodar novos investimentos (AVERBUG, 2005). 

O Plano Bresser veio após o fracasso do Plano Cruzado. Tomou posse no ministério da 

Fazenda o professor e formulador do próximo plano de estabilização Bresser-Pereira da 
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Fundação Getúlio Vargas de São Paulo em junho de 1987. Seu objetivo era deflacionar a 

economia percorrendo caminhos diferentes do seu predecessor, misturando conceitos de escolas 

ortodoxas e heterodoxas. Do ponto de vista ortodoxo as políticas fiscal e monetária seriam 

utilizadas de forma ativa contra a inflação, com as taxas de juros reais positivas sendo um 

instrumento contra a especulação com estoques e de contração do consumo; do ponto de vista 

heterodoxo foi adotado uma política de congelamento de preços e salários (CASTRO, 2011). 

O diagnóstico do ministro Bresser era de que a soma do excesso de demanda com distúrbios 

nos preços relativos era a principal causa da aceleração inflacionária, destacando também a 

importância no equilíbrio na balança de pagamentos e na balança comercial com uma adequada 

folga cambial para a uma real estabilização. O ministro, além disso, procurou negociar com os 

credores do Estado entendo que a moratória da dívida externa de 1982 trouxe uma resolução 

inadequada para o endividamento externo (MACARINI, 2009). 

O Plano Bresser fracassou em função do congelamento de preços e da preservação da 

indexação dos contratos, o que levou o titular da pasta da Fazenda à demissão em janeiro de 

1988 com Maílson da Nóbrega ocupando sua vaga no ministério. Durante a gestão do ministro 

Bresser, as taxas de inflação cresceram sem que as taxas de desemprego fossem afetadas; de 

janeiro de 1987 até dezembro de 1988 o coeficiente de variação do desemprego mensal foi de 

0,025. A mentalidade econômica do governo à época estava muito afinada com as proposições 

da curva de Phillips que relacionava desemprego e inflação de maneira inversa e crescimento e 

inflação de maneira direta. As autoridades fiscal e monetária procuravam através desta visão 

levar o Brasil ao pleno emprego, sendo a inflação tolerável.  

Segundo Lopez e Guedes (2019), a partir de 1986 houve um aumento no número de 

servidores públicos. Ao longo dos anos 1990 a trajetória deste indicador se mantém. Segundo 

o estudo feito por esses autores o número de funcionários públicos aumentou em 1.300.000 

entre 1986-1994, enquanto o número de pessoas empregadas no meio privado cai em 3.700.000 

entre 1990-1993. A taxa de desemprego se manteve relativamente estável em virtude deste 

processo e as regulamentações do mercado de trabalho também dificultaram as demissões, uma 

vez que elas a tornam mais custosas. Os gastos com os servidores aumentaram, mas não foram 

a causa do déficit fiscal do governo federal. 

 Encerrando o governo Sarney, ocorre novamente mudança de política econômica. O 

novo ministro, Maílson de Nóbrega, rejeitou o ideário heterodoxo para se combater os 

problemas de ordem monetária. Seu propósito era estabilizar em 15% ao mês a taxa de inflação, 
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reduzindo gradualmente o déficit público. Os planos de Nóbrega foram apelidados de “Política 

do Feijão com Arroz”, onde mais uma vez buscava os congelamentos30 (CASTRO, 2011). 

Entretanto, em virtude dos superávits elevadíssimos da balança comercial a política monetária 

continuou expansionista: essa política implicava em desvalorização da moeda e do câmbio, que 

estimulava as exportações. 

 Com a recém promulgada constituição de 1988 o governo sentiu muitas dificuldades de 

exercer controle sobre os gastos. Somado este elemento com o fracasso da “Política do Feijão 

com Arroz” e com o aumento das propostas de desindexação, surge em 14 de janeiro de 1989 

o Plano Verão. Ele extinguiu os instrumentos de indexação, como a Unidade de Referência de 

Preços (URP), que atrelava salário a preços. Segundo o consenso da época, a URP era uma 

barreira para a inflação (CASTRO, 2011). O Plano Verão era um hibridismo entre ortodoxia e 

heterodoxia e fracassou como seus antecessores, justamente por não conter a expansão da oferta 

de moeda e por insistir no congelamento de preços.  

 Em relação ao Plano Verão a taxa de inflação foi reduzida no primeiro mês, em 

fevereiro. No mês seguinte, em março, ela voltar a crescer. Como os mecanismos de indexação 

que coordenavam as expectativas foram extintos os agentes utilizavam o índice que lhes 

apraziam. Os períodos de reajuste também foram reduzidos. Como consequência, a taxa de 

inflação ultrapassou 80% ao mês no início de 1990 (CASTRO, 2011). 

4.4 Governo Collor, Governo Itamar e o Plano Real 

No início dos anos de 1990, a economia brasileira apresentava estagflação: inflação de 

80% e PIB estagnado no patamar de 22 milhões de reais31. O país vivenciava o governo Collor, 

o primeiro governo eleito diretamente desde 1961. As medidas econômicas do governo Collor 

foram: i) controle da inflação; ii) abertura comercial; iii) privatizações e um plano nacional de 

desestatização (PND). 

  A abertura econômica e as privatizações foram as primeiras a serem implementadas.  

Após o período de hiperinflação dos anos 1980 a indústria brasileira estava parada. Dado este 

fato o governo Collor colocou a política industrial e as questões de natureza monetária na 

balança. Foi lançado o Plano Nacional de Desestatização (PND) que visava aumentar a 

 

30 Valores nominais de empréstimos, contenção salarial do setor público. 
31 PIB a preços de 2019 conforme IPEA. 
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competitividade da indústria e aumentar sua eficiência, mas a balança acabou pendendo para o 

combate à inflação  

 No primeiro dia de governo foi lançado o Collor I. Ele reintroduziu o cruzeiro como 

moeda e estabeleceu um novo congelamento de preços, que foram pouco respeitados. Porém, 

as características principais do plano foram: i) o sequestro de liquidez; ii) elevação da carga 

tributária e a arrecadação; iii) a busca pela redução do tamanho do Estado; iv) e a desindexação 

parcial da economia. Os formuladores do plano acreditavam que havia uma “fragilidade 

financeira do Estado”.  

As medidas adotadas obtiveram um sucesso inicial ao combate à inflação, reduzindo-a 

de 80% ao mês para aproximadamente 10% ao mês (CASTRO, 2011). Com o retorno da 

aceleração da inflação é lançado o Plano Collor II, que perseguia a meta inflacionária de 20% 

ao mês. Procurava-se de a mesma forma racionalizar os gastos públicos e modernizar a indústria 

nacional, bem como a total desindexação econômica. A oferta de moeda não era um 

componente a ser considerado nas alterações dos níveis dos preços. 

 Collor foi mais um a fracassar no combate inflacionário. Os rumos da política monetária 

só foram acertados no governo Itamar Franco (1992-94), com o Plano Real, que foi composto 

por três fases: i) ajuste fiscal, que tinha por objetivo ajustar as contas do governo; ii) a 

elaboração de um indexador novo (Unidade Real de Valor - URV) que visava limpar a memória 

inflacionária e a iii) criação de uma nova moeda, o Real, com regras para emissão e lastreamento 

para garantir o seu valor (IANONI, 2009). 

 Na primeira fase o déficit fiscal foi resolvido com dois esforços: o Programa de Ação 

Imediata (PAI) e o Fundo Social de Emergência (FSE), que reduziram os gastos públicos e 

aliviaram a rigidez orçamentária. O combate à sonegação também foi intensificado. Na segunda 

fase se realizou a desindexação, limpando a memória inflacionária dos agentes. Na terceira e 

última fase foi lançada a Medida Provisória 542 que era composta por três pontos principais: o 

lastramento da oferta de moeda em reservas de câmbio (um real equivalia a um dólar), o 

estabelecimento de um teto para o estoque da base monetária (M0) em um intervalo de 3 meses 

e mudanças institucionais no CVM (procurando maior autonomia do Banco Central do Brasil). 

Após a plena implementação do plano real, a economia foi satisfatoriamente estabilizada e a 

nova moeda brasileira se demonstrou muito valorizada frente ao dólar americano nos primeiros 

meses do plano (CASTRO, 2011). 
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5. ANÁLISE DOS DADOS: 1980-94 

 Este capítulo tem por intuito analisar os dados com o embasamento da revisão de 

literatura e do referencial teórico. Será verificado como as variáveis e os elementos de natureza 

econômica se relacionam entre si de modo a sustentar as considerações finais e de modo a tornar 

a estrutura deste trabalho mais completa e fundamentada. 

Conforme revisado na literatura, o crescimento da oferta papel-moeda em poder do 

público era justificado pelo aumento do déficit público, implementação de políticas de crédito 

mais agressivas e pelo crescimento do volume da dívida externa pública. Os alargamentos e 

achamentos da estrutura de capital, no Gráfico 10, podem ter ocorridos em virtude desta 

expansão monetária. Comparando a Tabela 1 com o Gráfico 10 se encontra similaridades com 

a fenômeno cíclico previsto pelo referencial teórico. 

Tabela 1:Crescimento do Agregado Monetário M1: 1980-94 

Data  M1 - papel-moeda em poder do público - fim do período - (R$) 

Milhões 

1980 0,000000394393333333333 

1981 0,000000654239166666667 

1982 0,000001206655 

1983 0,00000222705833333333 

1984 0,00000542521666666667 

1985 0,000019193925 

1986 0,000106626416666667 

1987 0,0002 

1988 0,00092 

1989 0,01005 

1990 0,430516666666667 

1991 1,83544166666667 

1992 13,8388416666667 

1993 235,966866666667 

1994 9646,564475 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do IPEA 
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Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

 Conforme o mercado apresenta maior liquidez, as empresas e principalmente as 

indústrias são estimuladas a adquirir bens de capital. Esta demanda por bens de capital estimula 

a produção da indústria de bens de capital e, como esta demanda não é oriunda de uma 

produtividade real, mas principalmente de um volume crédito, a flutuação produtiva 

demonstrada no Gráfico 10 pode ter sido intensa em virtude deste elemento creditício.   

 Ainda sobre o agregado monetário M1, ou seja, a criação de moeda realizada pelo 

Bacen, a teoria austríaca possui algumas observações. Quando essa moeda extra começa a 

circular pelos mercados ocorre um gradual e desigual aumento de preços, o que caracteriza uma 

concentração de renda. Os primeiros agentes econômicos a receberem a moeda obtém um 

aumento de renda imediato e, conforme essa moeda circula, os últimos agentes que a recebem 

percebem um aumento nos preços dos bens que almejam (ROTHBARD, 2013).  

O coeficiente de Gini é um indicador que demonstra o grau de concentração de renda 

no país e quanto mais próximo de 1 o coeficiente for, maior a desigualdade de renda. Segundo 

o IPEA, o coeficiente de Gini foi de 0,58 em 1980 para aproximadamente 0,63 em 1989, o que 

mostra uma clara e crescente concentração de renda ao longo período, caindo apenas em 1990 

e seguindo esta tendência até 1994. Esta evidência empírica se relaciona com a teoria austríaca 

e pode ter sido causada pela expansão monetária, hiperinflação e também pela matriz tributária 

regressiva que vigorava durante período analisado.  

 A relação de inflação e oferta de moeda para a Escola Austríaca de Economia se 

assemelha com o grupo do “choque ortodoxo”. Embora a teoria quantitativa da moeda não tenha 
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Gráfico 10: Flutuação Produtiva da Indústria de Bens de Capital entre 1980-94 [em % a.a.] 
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nenhum valor ou utilidade para a teoria que embasa este trabalho, as conclusões são as mesmas: 

a inflação é um problema estritamente monetário e assim como todos os outros países do mundo 

é causada por políticas de expansão da oferta de moeda. O índice que mede a inflação utilizado 

neste trabalho, o IPCA, demonstra esta relação. 

 Conforme mostra o Gráfico 11, o desemprego e a inflação não se relacionam de maneira 

homogênea e constante entre 1980 e 1994. Durante este período ocorre um crescimento 

significativo da taxa de desemprego aberto com a taxa de inflação crescendo e, mesmo 

apresentando quadros estáveis, também apresenta patamares elevados (100% ao ano). Durante 

o governo Sarney (1985-89), quando a inflação se tornou muito mais aguda do que na primeira 

metade dos anos 1980, o desemprego ficou estável, embora as taxas de crescimento 

populacional se acelerassem. Durante o governo Collor (1990-92) o desemprego cresceu ao 

longo de todo o período com a taxa de inflação atingindo o patamar superior ao de 2000% ao 

ano em 1991.  

Gráfico 11: Variação Anual do IPCA e Variação Anual da Taxa de Desemprego Aberto 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do IPEA 

 O governo Sarney só conteve a aceleração dos preços nos primeiros meses de gestão. O 

governo Collor também resolveu temporariamente a aceleração inflacionária com política de 

congelamento de preços através do Plano Collor I, mas por não considerar a oferta de moeda 

como um determinante do processo inflacionário, o governo Collor não conseguiu conter a 

aceleração dos preços assim como seus antecessores. 

Frente ao problema inflacionário grave, o desemprego não foi posto na balança com o 

mesmo peso pelas autoridades públicas do período. Segundo Amadeo et al (1994) a taxa de 

desemprego na primeira metade 1980 cresceu em virtude do crescimento populacional aliado 

ao baixo crescimento do produto interno bruto. Já de acordo com Costa e Cunha (2010), durante 
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o governo Sarney o desemprego ficou estável devido expansão do comércio e da administração 

pública. 

  O endividamento externo público também apresentou grande crescimento, como 

demonstra o Gráfico 12, em razão dos planos de industrialização e de substituição de 

importações adotados desde os anos 1950 e esgotados nos anos 1980. E com a exaustão do 

modelo de crescimento com endividamento o estado brasileiro teve que recorrer a política 

monetária para financiar seus gastos e mesmo assim o endividamento cresceu (HERMANN, 

2011). 

Gráfico 12:Endividamento Público Externo 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do IPEA 

O Gráfico 13 apresenta a taxa de juros básica vigorada no Brasil, ou seja, a taxa de juros 

definida pelo Bacen denominada de taxa Selic32. Ela não reflete as preferências intertemporais 

dos agentes e serve como um instrumento de política monetária. A taxa de juros básica atua 

sobre os canais de transmissão da política monetária, e esse patamar elevado da Selic visava 

conter a demanda agregada, sendo também importante para a compreensão do processo de 

endividamento pois ela é utilizada nas remunerações dos títulos da dívida pública. Os efeitos 

dessa taxa de juros elevada são observados no crescimento do agregado monetário M3 (Tabela 

3) que mede os depósitos à vista. Esse crescimento do M3 possui dois determinantes: a já 

mencionada Selic elevada e a inflação, pois devido a constante desvalorização da moeda os 

agentes econômicos recorriam a poupança para preservar o valor dos seus ativos financeiros.  

 

32 Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. 
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Gráfico 13:Taxa Selic 1980-94 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do IPEA 

 O crescimento do M1 e do M3 se relacionam de forma clara na verificação empírica 

conforme demonstrado pela Tabela 2. O costume que a população tinha de aplicar seu dinheiro 

na poupança se explica pela inflação elevadíssima e pelos juros atrativos. Nos primeiros dois 

anos do governo Sarney os depósitos em poupança se mantiveram estáveis, mas em virtude da 

aceleração inflacionária eles começam a crescer em grande magnitude no ano de 1987. 
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Tabela 2: Crescimento do Agregado Monetário M3 

Data M3- Depósitos em poupança- fim do período - em (R$) milhões 

1980 3,581E-07 

1981 9,036E-07 

1982 2,0799E-06 

1983 6,6015E-06 

1984 0,000022731 

1985 0,0001 

1986 0,0001 

1987 0,0008 

1988 0,0095 

1989 0,1172 

1990 0,8615 

1991 5,9633 

1992 92 

1993 3092 

1994 44944,635 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do IPEA 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, no período analisado, se comprova 

parcialmente. As taxas inflacionárias aceleradas foram determinadas pela oferta exagerada de 

moeda, em virtude do controle equivocado dos meios de pagamento exercido pelo Bacen. Neste 

sentido, embora por caminhos distintos, a Escola Austríaca coaduna corretamente com os 

Monetaristas no que diz respeito ao papel da oferta de moeda no fenômeno inflacionário. Além 

disso, o crescimento da indústria de bens de capital sob inflação e a sua flutuação produtiva 

muito se assemelha ao movimento cíclico previsto pela Escola Austríaca. 

 Friedrich Hayek ganhou o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória a Alfred Nobel 

no ano de 1974 pela construção teórica que relaciona inflação e desemprego, sendo comprovado 

nas maiores potências industriais e denominada de estagflação recessiva, ou seja, o desemprego 

cresce junto com a inflação de maneira constante e prolongada. Porém, no Brasil esta relação 

não foi tão evidente. As legislações trabalhistas, o comércio, os serviços e o funcionalismo 

público crescente auxiliaram na relativa estabilidade da taxa de desemprego, embora o país 

evidenciasse uma hiperinflação. Mesmo assim, durante o governo Collor, o Brasil apresentou 

estagflação recessiva de forma bem nítida, em conformidade com a teoria de Hayek (2011).  

 A curva de Phillips não é um instrumento seguro para implementação de política 

econômica de curto prazo. Embora, como diversas escolas de pensamento econômico afirmam, 

seja bastante ocorrente o trade-off que as autoridades enfrentam para conter a inflação e o 

desemprego no curto prazo, esse mesmo trade-off pode não existir como Kenward (1983) e 

Hayek (2011) demonstram empiricamente. Caso a autoridade responsável pela execução da 

política econômica se atenha apenas a curva de Phillips pode haver equívocos na administração 

da taxa de juros. 

 A integração dos campos da Microeconomia, da Macroeconomia e da Economia 

Monetária é um excelente ponto em termos de construção teórica para a Escola Austríaca de 

Economia e permite que análises sejam feitas sem contradições entre estes campos, 

contradições essas que são comuns ao mainstream econômico. O ponto negativo é a falta de 

elementos teóricos que relacionem as principais nuances da Economia Internacional com a 

TACE pois dentro da Economia Brasileira a literatura ressalta com muita clareza as referidas 

nuances e seus impactos no ambiente doméstico. 

 A política fiscal por si só não é capaz de gerar inflação pois, através da política de gastos 

e tributação o estado apenas realoca recursos, retirando-os de alguns setores para alocar em 
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outros. As políticas de distribuição de renda devem ser praticadas e não vão gerar impacto 

inflacionário, desde que o Bacen permaneça austero. Esta afirmativa foi construída a partir da 

observação do crescimento do coeficiente de Gini, onde vemos, junto com este coeficiente, um 

grande déficit público ao longo do período observado na pesquisa. Não obstante, a Teoria 

Austríaca põe a criação exagerada de moeda como uma das causas da concentração de renda e 

o comportamento do coeficiente de Gini durante os anos 1980, associado a um sistema 

tributário regressivo, constituem uma boa evidência. 

 O congelamento de preços resolve a aceleração inflacionária apenas no curto prazo, com 

o médio e o longo prazo apresentando fortes tendências de desabastecimento. Ele distorce a 

estrutura de preços, prejudica a ação empresarial e transforma o mercado em um processo 

incapaz de atender as variadas necessidades da população. Esta foi uma das dificuldades do 

governo Sarney (1985-89). 

 A inflação pode ser resolvida com um sistema bancário livre das interferências de uma 

agencia reguladora central, onde todos os agentes econômicos possam escolher as moedas que 

atendam suas necessidades. Caso uma determinada moeda se desvalorize, a população pode 

escolher outra no mercado que possua maior valor; a moeda deve ser tratada como uma 

mercadoria qualquer e o processo de mercado pode direcionar a população para onde estão as 

melhores moedas. O fenômeno das criptomoedas que começou a se popularizar a partir da 

década de 2010 é bom sinal de que um sistema monetário e bancário descentralizado, com 

moedas privadas, pode ser bem sucedido no quesito controle inflacionário. 

 As questões de natureza legal e institucional podem dificultar muito a abolição do curso 

forçado da moeda. Neste caso, para melhor controle da inflação, um Bacen realmente 

independente e austero pode resolver eficazmente o problema. A ideia de que a oferta de moeda, 

em regimes com bancos centrais, deve ser constante ou pelo menos crescer ao lado do 

crescimento da população e da produção se mostra adequada para o controle da inflação. 
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